
TELEGRAMA ADRESATĂ
COMIITULUI CENTRAL AL P. C. R., 
TOV/RAȘULUi NICOLAE CEAUSESCU, 
DE CĂTRE PLENARA C. N. E. F. S.

întrunit in se'țâ plenară, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică' Sport, în numele tuturor sportivilor, 
profesorilor de ducație fizică, antrenorilor, întregului 
activ al mișcă sportive de la orașe și sate, iși re
afirmă totala deriune la politica internă și interna- 
ționolă, marxi^eninistă a partidului și statului nostru, 
nemărginita dgoste și profunda recunoștință față de 
dumneavoastră mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru statornic și inflăcărarea cu care militați în 
vederea asicârii progresului rapid și multilateral al 
patriei, ridici necontenite a nivelului de viață și civi
lizație al prorului, făuririi omului nou, armonios dez
voltat, al Rnâniei socialiste.

Dezbătindtu exigență și responsabilitate măsurile 
necesare idptuirii prevederilor Hotăririi recentei Ple
nare a Ccitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân cu pfire la dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sptului, Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sfft, celelalte organizații de stat și obștești cu 
atribuții ■ acest domeniu, se angajează să-și mobi
lizeze toe forțele in direcția dezvoltării sportului de 
masă, cirinderii tot mai largi a oamenilor muncii, a 
întreguli/tineret din unitățile economice, școli și facul
tăți in acticarea exercițiilor fizice, sportului și turis
mului, «aer liber, prin folosirea judicioasă a bazei ma
teriale listente și a unor forme simple, de largă acce
sibilitate Vom milita, de asemenea, pentru perfecțio
narea intinuă a procesului de pregătire a sport , lor 
de pevrmanță, în concordanță cu cele mai bune re- 
zultateobținute pe plan internațional, pentru progresul 
conținu al sportului in țara noastră.

în țmele întregii mișcări sportive, plenara Cens, ,‘u- 
lui Niional pentru Educație Fizică și Sport a odepta! 
măsui de natură să asigure aplicarea întocmai a pre

țioaselor dumneavoastră indicații de a se întrona in 
toate cluburile și asociațiile sportive, in rindul tuturor 
sportivilor o incită conștiință patriotică și civică, un 
climat sănătos, ferm, de muncă, ordine și disciplină, in 
întregul proces de pregătire sportivă, principiile eticii și 
echității socialiste, sentimentul responsabilității depline 
pentru reprezentarea cu cinste și demnitate a culori
lor patriei in cadrul competițiilor internaționale.

Sintem hotăriți să facem totul pentru ca întreaga 
noastră capacitate si experiență să fie mai bine valo
rificate, pentru îmbunătățirea radicală o activituti Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport, a fede
rațiilor, cluburilor, asociațiilor sportive, a tuturor cadrelor 
de specialitate, pentru perfecționarea stilului si metode
lor lor de muncă in scopul dezvoltării oscende«-te o 
mișcării sportive la nivelul realizărilor dobmdrte de po
porul nostru in viata oolitică, economică și socială.

In unanimitate, partrcipcntii la plenară, ezpnmin- 
du-.'i cu entuziasm -entmentele de profund respect și 
mulțumire pentru grija pe care o momfestati față de 
dezvoltarea acestui important domeniu ol vieții sociale, 
vă asigură, stimele tovarășe hfccoioe Ceausescu, că 
nu-șr vor precupeți eforturile pentru traducerea ■ notă, 
la nivel ccirtativ suoer.or a lurcimloi mcredirtale 
de conducerea parbdrfui p statariui. de dumneavoastră 
personal, contribuind astfel ia afirmarea tot urai peter- 
mea a mișcării sportive românești, ia dezvoltarea omo 
moașă o tinerei generată, o moegutui restra popor.

PLENARA CONSILIUIUI NATIONAL
PENTRU EDUCAȚIE RZJGA Șl SPORT
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în 1IJM1MA HOIiRÎmi DE PARTID CU PRIVIRE

IA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

„In noile condiții de dezvoltare a țării noastre, activitatea ideologico- 
educativă devine o puternică forță, formarea omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă, cu un larg orizont de cultură, reprezintă un factor 
de prini ordin in întreaga activitate de transformare revoluționară a so
cietății, de edificare o socialismului si comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea făcută la Plenara CC. al P.C.R. 

din 3—5 noiembrie 1971)

MISIUNEA NOBILA DE A MODELA CARACTERE, 
DE A FAURI OAMENII UNEI SOCIETĂȚI NOI!
Dintre numet oasele aspecte pe care le

relevă Hotărîrea Plenarei C.C, al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 

educației fizice și sportului din multitudinea 
sarcinilor care se înfățișează acestei activități, 
pentru ca ea să-și poată exercita cu deplin 
succes importantul rol social care îi este în
credințat. se desprind cu o deosebită preg
nante. din documentul de partid, cele rele- 

re la munca politico-ideotogică și cultu- 
rzl-ed.nativă ce trebuie să se desfășoare în 
rindurile tineretului nostru sportiv.

C'r«;':uluj Național pentru Educație Fizică 
și Sport, federațiilor, cluburilor și celorlalți 

factori cu responsabilități în acest domeniu 
li se recomandă stăruitor să promoveze în 
rindurile sportivilor o DISCIPLINĂ FERMĂ și 
o ORDINE EXEMPLARA, socotindu-se aceas
ta drept O CONDIȚIE DE BAZĂ pentru 
dezvoltarea ascendentă a întregii mișcări 
sportive.

Organele și organizațiile de partid, se arată 
în Hotărîre, vor trebui să acorde, în spiritul 
programului de educație socialistă a maselor, 
o atenție deosebită muncii ideologice în rin
durile sportivilor și cadrelor tehnice, pregă
tirii lor politice, formării și dezvoltării con
științei socialiste, a calităților morale înalte, 

intăririi sentimentului de responsabilitate față 
de pregătire, față de cinstea ce se acordă 
fruntașilor acestei activități de a purta și re
prezenta culorile patriei.

Sportul, prin specificul său, dispune de 
mari (și adesea nebănuite) valențe educative, 
poate constitui o pirghie puternică în proce
sul vast și atît de complex al modelării con
științelor.

Despre acest aspect, care va trebui să fie 
preponderent în întreaga noastră activitate 
viitoare. își propune să vorbească grupajul 
materialelor de astăzi.

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

„STADION" - CITIȚI „ȘCOALĂ"! supremă Împlinire

Simbătă, a avut loc in Capitală 
llenara Consiliului Național pen- 
ru Educație Fizică și Sport, care 
ț dezbătut problemele mișcăr.i 
.portive în lumina recentei Hbtâ- 
Hri a Plenarei C.C. al PC-R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
tducației fizice și sportului.

Ls lucrările plenarei au parti- 
opat tovarășii: Paul Niculescu-Mi- 
il. Gheorghe Pană. Emil Drăgă- 
zescu, Petre Blajovici. membri ai 
£.N.E.F.S., reprezentanți ai condu
cerilor federațiilor și cluburi
lor sportive, ai organelor cen
trale și organizațiilor de stat 
și obștești, care au sarcini in 
acest domeniu, cadre didactice de 
specialitate, antrenori, sportivi, zia
riști, alți invitați.

Au luat cuvîntul: Vasile Tudor, 
președinte al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
București, Lia Manoliu, campioană 
olimpică, maestră emerită a spor
tului, Gheorghe Crețu, președinte
le CJEFS Argeș, Ion Corneanu, 
antrenor emerit, Valeriu Buzea, 
președintele clubului sportiv Di
namo București, Ella Constantines- 
cu, antrenoare, maestră emerită a 
sportului, Mircea Lucescu, maestru 
emerit al sportului, general loco
tenent Constantin Ionescu, preșe
dintele Federației române de schi- 
bob, Aurel Drăgan, antrenor, ma
estru emerit al sportului, Cornel 
Balița, președintele CJEFS Timiș, 
Gheorghe Zîmbreșteanu, antrenor fe
deral la atletism, Nicolae Nedef, 
antrenor emerit, prof. Constantin 
Tcpescu. directorul Școlii sportive 
nr 2 București, colonel Maximilian 
Pândele, președintele clubului spor
tiv Steaua, Ivan Dumitru, preșe
dintele CJEFS Constanța, Paul Ni- 
culescu-Mizil. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul

VICTORIE NE'Ă A LUPTĂTORILOR NOȘTRI

Tinărul nostru reprintant Cons tantin Alexandru a prins centura 
moașă acțiune

adversarului șt ta finaliza o fru- 
Foto : Vasile BAGEAC
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educai» c hrră-îrrtterte— tas Fe- 
rracz. ;resed-=te> CJEFS Hâr

cii prițjre la dezvoltarea coatmoă 
a educației fizice $i sportuhd.

în îKheierea discuțiilor a 
cuvîntq tovarășul Gheorghe Pasă.

Plenra CNEFK. a adoptat in 
unanizntate planul de măsuri ca 
privire la îndeplinirea preveder.loc 
Hotăriii Plenarei C.C. al PCR. 
angajidu-se să le înfăptuiască, 
printro activitate perseverentă, 
compientă și exigentă, pentru dez- 
voltaea sportului de masă și de 
perfemanță.

Fftiara a hotărît unele măsuri 
organizatorice. A fost ales Biroul 
Executr al C.N.E.F.S. în următoa
rea aSătuire: Emil Drăgănescu, 
vicepraedinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturilor și 
te’ecornnicațiilor, președinte al 
C.N.E.ES., general lt. Marin 
Dragne. prim-vicepreședinte al 
C.N.E.IS., Petre Blajovici. preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Econoiia și Administrația Locală, 
viceptședinte al C.N.ET.S., Lia 
Manota, inginer la Institutul de 
cercețri științifice pentru protecția 
munc, vicepreședinte al C.NE.FS. 
Millit Adalbert, secretar al Con- 
siliuli oamenilor muncii de natio
nalise germană din Republica 
Socfiistă România, vicepreședinte 
al iN.E.F.S.. Alexandru Kopandi. 
seeftar al Consiliului oamenilor 
muții de naționalitate maghiară, 
vidpreședinte al C.N.E.F5_ Ion 
Șiovan, rector al Institutului de 
edeație fizică și sport, vicenrese- 
cute al C.N.E.F.S_ Emil Ghibu

secretar ai CSLLS, «rea <M-

J«u
eu. profesor axrvenfar la Lnstefc- 
tul de Educație Fzr-nă r Sport. 
1 ssile Tudar. p-v<er -Vvlv Ccasthc- 
hă mart ei pal peetrz «tarate fixat» 

aesca. antren, oare federajâ la Fe
derația roxsâaă de iertls de masă. 
Valeria Bezea, pneșed-pteîe eîdbu- 
lui sportiv Dinar» Bucur-șt:. Ma
ximilian Pândele, președintele clu
bului sportiv Steaua Burcrest:. 
Constantin Popeseu. directorul Șco
lii sportive nr. 2 București. Aurel 
Drăgan. asistent la Institutul de 
Educație Fizică și Sport, și Aurei 
Vemesco. antrenor ia clubul spor
tiv Dinamo București, membri a: 
E imului Executiv al Comilichn 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport.

Luind cuvintuL tovarășul Emil 
Drăcăneseu s-a angajat în numele 
C.NE.FS. să traducă in viată tn 
mod exemplar botărfriJe recentei 
plenare a C.C. al PCJt. cu privire 
la dezvoltarea continuă a ed .canei 

țî Sportului-
Intr-a atmosferă de puternic en

tuziasm. partieipar ;ii ta plenari 
au adaptat testai unei ul-gramc 
adresată CamMetahri Central al 
Partidului Ce»«nu« Renâa. tova
rășul» NICOLAE CEAUSESCU.

X.-: prima oară ciad, la noi, e-
•' r:< fa. caiec-

- . .r.'.rtaat document de par-
■ z -■--‘■i care generează atenția 
ărrmtu-j de care se bucură mișca
rea sportivă, ia ansamblul ei, din 
partea partiduiui și statului nostru, 
bă o exprimare de o rară
Mmpeaiae ki preambulul recentei Ho- 
ztrfrd a PSenarei C.C. al P.C.R. prin 
ȘHdarM că educația fizică și spor-. 
tal atat coattderate activități de in- 
:e—e, pai.: tal. cărora li se acordă 
■■ roi taerea mai însemnat In for
marea tauitBaterală a omului socie- 
tftfl aaeMirte. la procesul de edu- 
rap» roemEKXă a tinerei generații.

Sti: az tm tare, din diverse mo
nte -".si corect spus, fără nici
-• ar.r care să se ridice la rangul 
a» ac<aBBec-_ *= urea vagi, regre
tata ae iegăturt eu sportul, cu
auseaeea — getere. Cum Iacă nu mă 
ii mtaesrti atara din rasă, apreciez 
a fi ' Pe tmnjce legăturile mele
e*e ecaupeMaâ a tătarei generații. 
Mt aw je-"a. tr. aw*t-. ca voia citi- 
sorata, rfizrsa -e-Secții pe care mi 
je i < 'guri actbfiataa m*a. adia cit 
eite. ăe rdj-arr.

Vs-a. tasaf—. sStrar-nl care m-am 
t^uLt-rtt să ite Js ’tarte- sau fe saia 
ta spert taur o ușta1** pocbălttate 
âr * ne 'pane fe -rttare -rirtstlle fi
ne. de a pe apr axa acestei virtuți 
sau de a Je fiepctfr setă la sseea de 
speetaroi. Stadtat ui. sala Se sport au T 
ft»t Cnlctaeepna. sî «Set aii. su: 
tartt ca erictad. o «eue3 a caracte- : 
retor. Afcă. trcă de rtrd propria ta | 

IN JOACĂ...

—kjottz: S^sgwTHr.i toc arfe |
ș pufeere. Si afe— »pc» sa-i șuac'* |

ierw toee tac refe.
Ur -iZ tnKfea m efox: eft i

joari .wu ir sper: I
poate «-2 ferx»ne wz si-i foxe I 
eepâi jI-t. ar jatt* rvniCi reresae? ’ 
sa: ărxxa kx riacâ de esersseLea. | 
să fe esscespeae ae xeâe setorije.

$?. fc ret I
pr: feecrti <fe etoraefe ftocâ. îstod I 
dnd !-■ >d_s in pra» ri de 1
_ae pesem la taf* ;acfcds-ce I
cu el ca »-l creșces să ta-v educata I 
plai U adatea z. xs-_-ă efcd. de Cape. I 
ne părăsește, tartaialaă zreaia.

Din această joacă a ncastrâ. eopi- 
Tj! tși îmbracă rorpcl forța fizi
că. stroctnrată in maseta pc.:em.:i. 
car mai capătă ceva ca reznita: al 
prof. DUMITRU FOnSCU-COURAȘl
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ACTUALITATE A 

FOTB A LISTICA:

• Pregătirile echipelor 
divizionare A.

• Leeds United sosește 
marți.
• Ion Ionescu — antre

nor secund la Rapid

• A.S.A. Tg. Mureș, in 
Iugoslavia 

vîrstă începe să capete un caracter 
tot mai accentuat de laborator com
plex al formării personalității umane,

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare in pag a 3-a)

FORJA TRUPULUI Șl
Cred că nu sînt necesare prea mari 

eforturi și nici o elocință ieșită din 
comun, pentru a convinge că sportul 
este chemat să reprezinte în viața 
unui om mai mult decît o simplă o- 
. apație igienică, capabilă să-i pre- 
tușească virtuțile fizice ale irepe- 

tabilei vîrste a tinereții. Sportul — și 
experiența a dovedit-o cu prisosință 
— îmbrățișează o sferă mult mai lar
gă a existenței noastre, are vocația 

abiiâ de a cultiva nu numai forța 
trup.tei. dar și puterea spiritului.

Tema, desigur, a fost adesea abor
date. Din păcate. însă, mai mereu 
ce pe plan teoretic, de undeva din 
afara realității și referindu-se, din 
arest m >tiv, la niște principii sau cu
getări doar — sublime, e drept — 
tfiri forță practică de acțiune.

DUPĂ O NOUĂ REMIZĂ (7-7) CU S. C. LEIPZIG

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA S-A CALIFICAT
IN FINALA C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

TIMIȘOAR.%. lî (prin telefon). — 
Grei, te-î-nst-ă uneori, a fost lupta 
peoara oHkarea in finala Cupei 
caenpăxșilor eurapenl la handbal fe- 

Dar. u:ful este bine etnd se 
't-dzi ru txne. Și Universitatea 
'ntaâfoara. caaapăoena României, a tn- 
cfaeiBt ea Mae indlrjita dispută cu 
S. C. î ny campioana R. D. Ger
maine. țara rare deține titlul suprem 
iz mi fdninin.

L erwpatea Tinutoara. jucînd pe 
teren procette a realizat din nou o 
^eatzri* — r—â <3—3) — grație căreia 
*-a rs rTa-a- f- finala C.C.E. (în me- 
cta! oe la Leipzig, încheiat cu sco- 
rta de 9—9 ; autoarele timișorence 
aa ttaezls. de-ri. atai multe goluri In

1 aprt.e. la Bratalaaa. formația Spar 
tak Kiev.

CORNELIA HRISTOV

Prin numărul șl valoarea sportivi
lor fruntași, clubul Dinamo. are, fi
resc, răspunderea unei mari contri
buții Ia creșterea continuă a nivelu
lui performanțelor, la reprezentarea 
prestigioasă a mișcării sportive ro
mânești In arena internațională. A- 
firmarea autentică tn acest domeniu

PUTEREA SPIRITULUI
Or, tocmai aceasta, FORȚA PRAC
TICA DE ACȚIUNE, ne cere cu o 
justificată insistență documentul de 
partid pe care l-am studiat și pe 
care va trebui să-1 studiem încă de 
multe ori.

într-un asemenea context, socotesc 
că esențial este acum să stabilim ne- 
întîrziat CE ANUME VOM FACE si, 
mai ales, CUM VOM FACE ?

Cred că munca educativă cu spor
tivii trebuie să capete un caracter

ing. PAUL DIMACHE 
prorector al Institutului politehnic, 
președintele Clubului sportiv univer

sitar din Galați.

(Continuare în pag a 3-a)

sîmbătă seara în sala Olimpia au 
trecut prin mari emoții. După un început 
nefericit (min. i : 1—3) echipa lui 
Constantin Lache și-a revenit, a ju
cat ferm in apărare și calm In atac, 
reușind să încheie repriza la egalitate 
(3—3), refăcînd deci în cele 18 mi
nute handicapul de două goluri. în 
mod sigur această repriză s-ar fi pu
tut încheia cu avantajul campioanei 
noastre, dacă Ibadula n-ar fi ratat, 
în minutele 6 și 9, două aruncări de 
ls 7 metri.

In repriza secundă atacul forma
ției timișorene n-a mal funcționat, 
din păcate, tot atît de lucid, jucă
toarele de la 9 m nelulndu-și respon
sabilitatea șutului, iar pivoții nereu
șită să se descurce în apărarea mo
bilă și dîrză a oaspetelor. Iar dacă 
n-ar fi fost forma excelentă a Tere
ziei Popa și a portarului Cornelia 
Hristov situația s-ar fi putut schimba 
In mod nefavorabil pentru Universi- 
tatea Timișoara.

S. C. Leipzig ne-a dovedit din nou 
că este o echipă redutabilă, foart» 
bine pregătită Ia toate capitolele. Șl 
in ateste condiții calificarea obținută 
de echipa timișoreană este cu atît mal 
prețioasă.

Au_ marcat: Popa (4). Metzenrath 
;2) și Hoadula (1) pentru Univ. Ti- 

raid iinâlâ la schi a „Cupei (incrdului De la sale"

PRIMA ZI-0 SĂRBĂTOARE 
A SPORTURILOR DE IARNĂ

presupune, mai ales în condițiile unor 
salturi calitative aproape incredibile 
care au loc in sportul contemporan, 
un complex proces de pregătire, te
meinic sprijinit pe cercetarea știin
țifică, pe metodica cea mai înaintată.

Perfecționarea fizică, tehnică sau 
tactică nu poate fi, însă, privită (fără 
riscul de a greși fundamental) ca un 
obiectiv posibil de realizat integral 
doar prin formele și mijloacele di
dactice și practice ale muncii de in
struire sportivă. Pentru a străbate 
cu succes drumul spre performanțe, 
spre titluri șl medalii, sportivii tre
buie să fie convinși, Înainte de toate, 
de necesitatea participării conștiente 
-la procesul de pregătire — cu toate 
exigențele și rigorile lui — să fie 
exemple de disciplină, de muncă și 
neobosite strădanii, de modestie, de 
dragoste față de culorile pe care le 
reprezintă, Inscriindu-și întreaga ac
tivitate și comportare în spiritul eti
cii socialiste, al normelor de condui
tă cetățenească și ale vieții sportive.

In aceste importante direcții de 
îmbunătățire permanentă a muncii 
educative în. rindul sportivilor și ca-

GH. GRIGORESCU 
secretar al organizației de bază P.C.R. 
a clubului sportiv Dinamo București

(Continuare în pag. a 3-a)

TEREZIA POPA
mișoara, Kahnt (3), Starke -(2) ți 
Iunghans (2) pentru S. C. Leipzig.

Au arbitrat! Pedrag Petrovici sl 
Eduard Domazet (Iugoslavia).

Simbătă seara, în sal^loreasca, 
a avut loc întîlnirea irrnațională 
de lupte greco-roman(dintre re
prezentativele Român Și Polo
niei. Chiar dacă din 'mația oas
pete au lipsit medal* ‘ olimpici 
Kazimir Lipien și WiȘslaw Kwie- 
cinski, partenerii ^(întrecere ai 
luptătorilor români • fost; adver
sari greu de depăs Deși rezul
tatul final (6—1) "eț în fa
voarea luptătorilorpmâni, aceas
ta nu înseamnă au obținut o 
victorie facilă. întru . fiecare 
punct, reprezentat1 noștri au tre
buit să facă ape's toate cunoș
tințele lor tehnic?!’ uneori, chiar 
la ultimele rest3 de energie.

Primul meci £*al al întîlnirii 
a fost 7și unul <^re ce'c ^ru_ 
moașe. La caț>ria 48 kȘ. cam
pionul de juni Constantin Ale
xandru (recenPcomovat în lotul 
de seniori) 1 întîlnit pe Angel 
Wisniewski, 'a din primele se
cunde ale du^ek tinărul nostru 
reprezentant atacat dezlănțuit și 

cu trei aruncări peste piept conse
cutive a luat un avans de șase 
puncte. Deși avantajul luat îi asi
gura victoria, Alexandru a luptat 
,;deschis“ în continuare, astfel că 
finalul meciului l-a găsit învingă
tor detașat la puncte (18—3). După 
cum începuse lupta cu Jerzy Bu- 
jak, se părea că reprezentantul 
nostru la cat. 52 kg — Ion Gyon- 
gyoși va obține o victorie catego
rică. Cu un rapid tur de cap exe
cutat prin surprindere, Gyongyoși 
și-a dus adversarul în „pod“ și abia 
către sfîrșitul reprizei acesta a reușit 
să scape din situația dificilă în 
care se afla. Mulțumindu-se cu a- 
vantajul realizat, sportivul nostru 
a cedat inițiativa adversarului și 
acesta a egalat situația luind chiar 
și avantaj. Insuficient de bine pre-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN ULTIMUL |

MECI DE VERIFICARE

Disputata doar cu 24 de ore îna
intea plecării selecționatei noastre de 
hochei spre Graz, orașul gazdă al 
grupei B a C.M.. meciul dintre lotul 
reprezentativ și puternica formație 
sovietică Avtomobilist Sverdlovsk s-a 
încheiat cu o netă victorie a oaspe
ților : 11—3 (3—1, 4—1, 4—1).

Desigur că, avînd încă proaspătă în 
memorie comportarea jucătorilor ro
mâni în partida anterioară (consu
mată miercuri și încheiată cu vic
toria formației Avtomobililst: 4—3), 
diferența_ categorică de acum pare 
surprinzătoare. Ea se explică îr 
primul rînd, prin evoluția mult mai 
bună a echipei din Sverdlovsk, care 
aseară a adăugat calităților dovedite 
în jocul inaugural al turneului ei 
(viteză și forță), o remarcabilă fi-

AVTOMOBILIST SVTRDTOVSK A ÎNTRECUT TA SCOO
SELECȚIONATA NOASTRĂ DL HOCHEI

nețe în execuțiile tehnice, o deose
bită siguranță în apărare și, mai 
ales, variate combinații tactice.

în opoziție cu verva și ambiția 
manifestate de partenerii de 
întrecere, hoclielștii noștri s-au 
comportat, de această dată, 
neașteptat de slab, jucînd fără vi
goare, apărindu-se neatent și atacînd 
sporadic, doar rareori cu ceva mai 
multă vlagă. Interesant a fost faptul 
că echipa română a început bine 
întîlnirea și — la fel ca în me
ciul precedent — a deschis chiai 
scorul, lâsînd impresia că va re
peta comportarea satisfăcătoare de 
atunci. D.ar cînd (din cauza unor 
neatenții în apărare) s-au primit trei 
goluri în tot atîtea minute — mora
lul hocheiștilor selecționatei s-a des

trămat inadmisibil de repede. Avem 
în vedere însă, că — ținînd seama 
de faptul puținelor ore ce au mai 
rămas pînă la plecarea la C.M. din 
Austria — jucătorii români au ară
tat o oarecare grijă și o anumită 
eținere pe pianul angajării fiz

Considerentul acesta ne poate în
gădui, credem, să sperăm că propor
țiile insuccesului de ieri au consti
tuit doar un accident...

Au înscris : Malko, Rudakov (2).
Kutergin, Selivanov, Lusgin, Krilov, 
Kuznețov (2), Kraev și Pamfilov pen
tru oaspeți, respectiv Gheorghiu,
Ștefanov și Costea. Au arbitrat : 

O. Barbu și C. Zgîncă.
Călin ANTONESCU

POIANA BRAȘOV. 17 (prin tele
fon). — Timp de două zile, Poiana 
Brașov, nume legat, de obicei, de 
mari concursuri naționale sau inter
naționale, a devenit gazda unor oas
peți mai puțin faimoși. Este vorba 
de participanții la cea de a Il-a edi
ție finală pe țară (și a V-a în total, 
primele trei oprindu-se la întrecerile 
de nivel județean), a -Cupei tinere
tului de la sate“, la schi. Sînt pre- 
zenți circa 200 de concurenți, băieți 
și fete reprezentînd 25 de județe, 
majoritatea situate în regiunile mon
tane ale țârii. Echipele sînt formate 
din cite 10 concurenți (cite doi de 
fiecare probă i slalom uriaș băieți, 
coborîre băieți și fete și probe de 
fond băieți și fete), marea majori
tate a județelor prezentînd formații 
complete.

In programul primei zile — rezer
vată probelor alpine — au fost in 
cluse, în timpul dimineții, două ore 
de acomodare cu pirtia de concurs 
(destul de lejeră), aflată în apropie
rea hotelului Sport. Iar la ora 10, la 
startul probei de slalom uriaș, com
pusă din două manșe, s-au adunat 
cei 31 de aspiranți la victorie. Bine

înțeles, nimeni dintre cei prezenți, în 
calitate de spectatori sau oficiali nu 
a avut pretenția să vadă la acești 
coheurenți virtuți tehnice deosebite. 
Totuși, spectatorii au putut admira 
dîrzenia și voința cu care concuren- 
ții au abordat cursa, calități pe care 
le-am dori chiar la mulți dintre schi
orii noștri de performanță. Putem 
spune, fără exagerare, că acest con 
curs și ambianța lui generală de des
fășurare constituie — pentru marea 
majoritate a competitorilor — un ade
vărat eveniment. De altfel, prin cele 
cîteva discuții purtate fie cu sporti
vii, fie cu însoțitorii lor, profesori 
de sport sau activiști în comisiile de 
resort ale comitetelor județene ale 
U.T.C., am fost Asigurați de marea 
importanță și deosebitul interes față 
de această competiție în localitățile 
de baștină ale tinerilor săteni sau 
intelectuali care lucrează în mediul 
rural.

După amiază, la ora 15, a venit 
rindul „coboritorilor", băieți și fete,

Radu TIMOETE

(Continuare tn pag. a 3-a)
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UN ADEVARAT VRĂJITOR
' Ca ziarist căruia îi place „sportul 

pădurilor", am asistat la multe con
cursuri de orientare turistică, li
nele mi-au plăcut pentru ineditul 
lor, altele m-au încîntat prin fru
musețea traseelor, duritatea luptei 
sportive sau prin tenacitatea de care 
au dat dovadă eoncurenții. Nicio
dată însă n-am fost atît de impre
sionat, niciodată n-am simțit o e- 
moție atît de mare ca în ziua aceea 
de iarnă de la sfîrșitul lunii fe
bruarie.

Mă aflam la cabana „Trei brazi" 
cind, dimtr-un autobuz, au coborît 
aproape patruzeci de oameni. Pa
truzeci de invalizi ; unora le lipsea 
un braț, alții purtau ochelari fu
murii pentru a ascunde lipsa unui 
ochi ; mulți aveau malformații con
genitale său sechele de poliomie
lită. Dar nu despre infirmități 
vreau să scriu ci despre oameni.

Da, despre oameni în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, tineri sau mai 
vîrstnici, care în ciuda invalidi
tății lor au vrut să demonstreze 
în acea dimineață de iarnă că pot 
fi ca și ceilalți. Că pot face sport. 
Iar dintre sporturi, unul dintre 
cele mai grele pentru ei : orienta
rea turistică. Da, veniseră la „Trei 
brazi" pentru a participa la un 
concurs de orientare. Aparțineau 
clubului „Voința" București, aso-

ciația „Metalica". Cind au lua: siar- 
tul — pe echipe compuse din o fată 
și un băiat — mi-am dat seama 
că încercau 6ă-și suplinească re
ciproc deficiențele fizice.

Oamenii aceștia luau startul eu 
o voie bună specifică. încrezători 
în forțele lor. Voioșia trăda drag a- 
tea de viață, tăria de carac-er pe 
care o inocula în suEete un ade
vărat vrăjitor : SPORTUL. Acesta 
ie dădea puterea să uite de infirm 
tatea lor, să pară egalii semenii 
lor valizi.

Comunic această impresie vice
președintelui cooperativei. Dumitra 
Niță, care însoțește grupul. „Da. at; 
ghicit ! îmi răspunde. Pentru dinții 
sportul este cel mai puternic 
fiant psihic. Ii face să se simtă oa
meni adevărați. Victoria la un ast
fel de concurs valorează cit nu ne 
putem închipui..."

Privim o pereche care toctna. 
pleacă în cunșă. Aflăm că fata. Pa- 
raschiva Buzoianu, este campioană 
la popice pe clubul „Voința*. Inva
lizii de la „Metalica" se iau la in- 
trecere cu cei de la „Cartona, l 
„Chimica" etc. $i nu numai la po
pice, ci și la atletism, la volei, te
nis de masă, șah. în fiecare ar. c' 
bul organizează conclusuri de 
demînare la conducerea auto. per.

Sew MOtAM

IN 4 RINDURI
CAROL CORBU, campion eu
ropean indoor la triplu salt

Corbul, ce-l vedeți pe ram, 
Răsfățat, ades, cu laur, 
Și-a schimbat, la Rotterdam, 
Legendarul caș în aur!

Desen ți catren de 
Al. CLENC1U

Unui fotbalist ineficace 

Trage unul: Gol! Colegii 
II sărută toți, ștrengarii... 
Doar, pe el, atunci cind trage 
Vin și-l pupă.. adversarii!...

Unul fotbalist lndlscipllnat

L-au eliminat, dar vina 
Dînsul nu și-o recunoaște... 
Cu.m, certat cu disciplina,
Cind el nici nu o cunoaște ?...

Ing. Mircea POPESCU-Con» 
stanța
Echipei feminine de floretă I 
clubului steaua, de « ori În
vingătoare In Cupa Europei.

O MINGE DE HANDBAL
Șl O PERECHE DE MÂNUȘI DE BOX

Cojocaru e 
liniște și ntimitate. Fani-

c-ar.e.e <1 așczaie ordona: pe
per*- . e-->eie f p^câete^e strâkicitoare. 
a iii» >»• inir-o rixrinA- :~âdeazâ bunul 
rsoc al b^ieințe'.ei. trâ-
cearâ fana-li# de sportivi care locuiește 
ain D*as_pr> pe > nâfranâ. siau
atirra» o r-.ir.ge de handbal și o pe
reche ce rr-âr.-:« de box. dar oriei: de 
e-datâ pare acear.a asociere, ea vor- 
be^te de -a B-re despre pășunile celor 
doi soțx-

DQir-a Bâ-«x>an--Co;»>caru. căpitanul 
echipei națicrale feminine de handbal 
— ede ea e<*e ec*. a — ne intimpinâ cu 
oo^r.uxip-i bead dMposMM dl •• 
be^-.e sâ ;r;ieâ'i trei cafele, după 
care, tn fața ceșulor ibjnr.de ineepe 
tU r.e povesteascâ «mânvnte din viața 
ei de tandbalist* de... proaspătă soție 
a boxervl--; rapsdist Mtra Cojocaru.

sau, puguistul Patru Cojocarii
— Peste cîteva zile se împlinesc 12 ani 

de cind am început să joc handbal. De
butul. pe care n-am să-i uit niciodată, 
l-am făcut pe vremea cînd eram elevă 
l.i Liceul din orașul Victoria. Profesorul 
Marian Nicolae a văzut in mine o vi
itoare handbalistă. deși eu nu credeam 
că am să practic vreodată acest sport. 
Peste numai doi ani, însă, am început 
să joc in echipa Chimia din localitate, 
care activa p? atunci in divizia B și, 
incet-incet, am simțit că pot trimite 
mingea cu putere spre poartă și că pot 
păcăli portarii. Prinsesem curaj !

în 1365. am venit în București, fiind 
legitimată la clubul Rapid, care avea 
pe atunci garnitura ,.de aur“, eu Hede- 
șiu și Starck, cu celelalte fete care cu
ceriseră Cupa campionilor europeni. Am 
devenit din nou sfioasă, și, ca urmare, 
doi ani la rînd... am stat pe 
mai credeam in mine, nici in 
și nici in... minuni ! Dar...

în 1967 am fost chemată în 
tineret și, grație unui mare

Iotul de 
noroc —

DOCUMENTAR
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LA CAMPIONATELE MONDIALE

FOTBALISTICE

Dl C MAZLU

• Ie per 1B31—1944. echipa
. a foc de 7 ori prezentă la 

»-4 - ear-^oeaiekkr mondiale și 
iwopHML «bțiaiad o singură per- 
C-re-a- » oarecum notabilă : cuce- 

.Copet de consolare" In anul

PROVERBE $1 ZICALE.

— £=C K «iGSl

Iată o anomalie 
Ce ne place, evident: 
STEAUA e O- GALAXIE
De floretiste cu talent

S. BONIFACIU

SIMPOZIONUL ELEVILOR
„OLIMPICI

Cu o stăruință cu totul remarca
bilă, cercul olimpic „Pierre de Cou
bertin" al 
cescu" din București își continuă 
activitatea rodnică, dînd astfel o 
frumoasă confirmare elogiilor de 
care s-a bucurat chiar și în „Revue 
olympique", buletinul oficial al Co
mitetului Internațional Olimpic.

Zilele trecute am participat la 
un simpozion, consacrat de astă 
dată ultimei sesiuni a Academiei 
Internationale Olimpice. Cercul li
ceului bucureștean onora astfel fap
tul că propriul său președinte, Radu 
Mihăilescu, este primul elev din 
România participant Ia o reuniune 
a acestui înalt for academic al lu
mii olimpice.

De altfel, întregul simpozion — 
deschis de inimosul îndrumător al 
cercului, prof. Constantin Tudose 
•— a fost axat pe rezumarea prin-

liceului „Nicolae Băl-

MAI BINE
MAI TIRZIU...

Invitat la televiziunea americană, 
tiaristul belgian Jean Corhumel —• 
cunoscut comentator al cotidianului 
s,Les Sports" — a purtat în fața ca
merelor de luat vederi un scurt 
dialog cu noul recordman mondial 
de sală al săritorilor cu prăjina, 
Steve Smith.

Da întrebarea „ce-ți propui pen
tru viitorul sezon atletul ame
rican a răspuns zîmbind : „vgi șări 
peste 19 picioare", răspuns care — 
a remarcat cu nedumerire confra
tele belgian — a stîrnit multă ru
moare printre mînuitorii camerelor 
de luat vederi.

Reîntors la Bruxelles, Jean Cor
humel a consultat un tabel de e- 
chivalențe și s-a lămurit: Smith îi 
declarase că va sări, vara viitoare, 
peste 5,80 m, adică cu mai mult. 
de 30 centimetri deasupra actualu
lui record mondial de sală !

Corhumel înțelegea abia acum ru
moarea tehnicienilor T.V. aflați în 
preajmă...

RÂSPL\S COAAIAGÂTOR
C -c i-iî4 .

eoor-jr

1«TX)-x sr—

• Pini ja 23 A ugust 1944. hoche- 
ui noșan eu s^tinut 31 de me-

- V. 5 CE, ob;i-
rir.d 3C3gi 5 victorii ,i suferind 
3C ie înfrtr.ger «olaveraj : 31—138).

• La ec.ua din 1947 a carr.piona- 
t-l_; mon-dj<L hocheiștii noștri au 
’<■*. dm nou preient:, ocuptnd 
per.-limul ioc (7). cu o singură 
rickcie: »—4 cu echipa Belgiei.

• RMnr.oc ârr. firul participărilor la 
OL la anul 195». cîr.d reprezen-

Kt: : nestr. au cfybgat „Criteriul 
oropeer.* De: arz mai tlrziu (1961), 

promițătoare performanță : ocu
pante pr.mului loc In grupa „C“ 
« 5 Vjctor.i in tot atftea meciuri 
nMt.rrate și un golaveraj grăitor: 
sa— j

• Lxapiraf din anul 1M3, îac- 
maria noastră ae r.^nără printre 
ce> mss ocratanie peruciper.te aie 
grape -B» a eamptonateior mon- 
d-aie. fe care ocupă de două ori 
.-:«ru. secund Cn 1999 șt 1997). o 
■dată ioeul trei fir. 1963). de patru

■ locul patru fir 1964, 1968. 1969 
retrogradlnd o singură 

1979. cind întrecerile din 
s-ărtu C-M s-au diaputat ia Bucu
rești ! Am revenit însă imediat tn 
p-ț» -B*. după o nouă roită de 
>ftor> tș: un suigur meri egal in

...în aceeași seară, Cassius Clay va 
fcusține... trei meciuri ? Cei trei ad
versari ai lui Clay, cu care acesta 
se va întîlni în meciuri de cîte 5 re
prize, vor fi spaniolul Manuel Ibar 
Urtain, fost campion al Europei, por- 
toricanul Joe King Roman și vene- 
zueleanul Jose Luis Garcia. Această 
neobișnuită gală de box urmează să 
aibă ioc, in mai, la Las Vegas.•ioc, in mai, la Las Vegas, 

în ultimele trei întîlniri, i 
dintre Ajax și Bayern 

este de 11—0 în favoarea
total
chen
lor lui Ștefan Covaci ? Pentru

scorul 
Miin- 
elevi- 
că, vă

fiindcă altfel nu pot să-i spun —, ani 
plecat Ia Campionatul mondial de tine
ret din Olanda. Ce se întîmplase ? Cu 
două-trei săptămîni înaintea debutului 
competiției, federația internațională a 
anunțat o modificare a regulamentului 
de participare, urmînd ca la aceste 
„mondiale14 să aibă drept de joc numai 
jucătorii născuți in 1948 și mai mici» 
Multe din fetele noastre au rămas acasă, 
iar eu care mă aflam exact la limită, 
am plecat. După cum știți, echipa Ro
mâniei a ieșit campioană mondială de 
tineret și, odată cu asta, a răsărit și.»» 
steaua mea, o stea în care, așa cum 
spuneam, n-am mai crezut !

1
Un an mai tîrziu am fost cooptată in 

prima reprezentativă a țării, iar pește 
citva timp aveam să fiu desemnată chiar 
căpitan de erhipă. Am luptat, am trăit 
multe momente de satisfacție, dar și 
multe decepții; intr-un cuvînt am cunos
cut tO3tă gama de sentimente pe care 
ți Ie oferă sportul. In ultimul timp, însă, 
sint urmărită din nou de ghinion.

— Te referi, probabil, la numeroasele 
accidentări care te-au silit să stai o 
lungă perioadă pe banca rezervelor ?

— Da. despre asta e vorba. Nici nu 
vă închipuiți ce dureros e pentru mine 
să stau și să privesc la colegele mele 
— atît cele din echipa națională, cit și 
din formația de club — cum depun 
eforturi pe teren, fără ca eu să-mi pot 
da aportul. Așa am pățit Ia ultima edi
ție a «Trofeului Carpați- și In ultimele 
jocuri de campionat. De fiecare dată, 
insă, m-am bucurat că fetele au reușit 
să obțină victoria.

— Ai uitat să precizezi 
luezi in echipa I.E.F.S.. 
și studentă în ultimul an 
tut.

— N-am uitat, pentru
mi-am legat mari speranțe, atît pe plan 
sportiv, cit și pe plan profesional. In 
momentul de față echipa se găsește Pe 
primul Ioc al clasamentului și inai place 
să cred că-1 vom păstra piiiă la sfîrși
tul campionatului. îmi doresc foarte 
mult un tricou de campion național * 
Apoi, anul acesta voi încheia și frumoșii 
ani ai studenției, după care mă gîndesc 
să devin antrenoare. Asta nu înseamnă, 
însă, că voi abandona activitatea com- 
petițională. Mă gîndesc, cu multă încre
dere. la campionatul mondial din iugo
slavia și chiar la Olimpiada de la Mont
real !

în timp ce dialogam cu Doina, soțul 
ei ne asculta atent și privea cu puțină 
tristețe spre mănușile de deasupra ușii.

— La ce te gindești Petrică ? l-am 
iscodit.

— In curînd am să împlinesc 25 de ani 
și nu am reușit nici pe departe perfor
manțele Doinei. Mi-ar place ca și ea 
să se mîndrească cu mine, dar nu a 
putut-o face decît anul trecut, cind ani 
obținut medalia de argint la Campio
natele europene feroviare.
_ Înseamnă că poți să realizezi per

formanțe bune. Ce te oprește ?
— Nimic și, de altfel, anul acesta sînt 

decis să fac o ultimă tentativă de afir
mare. Muncesc enorm, mă pregătesc cu 
multă seriozitate și... sper. Dacă voi 
reuși am să continui, dacă nu — mă 
retrag din sportul de performanță. In 
1972 am cucerit medalia de bronz ia 
campionatele naționale. E, într-adevăr, 
o medalie, dar nu cea de-, aur !

Din magnetofonul aflat pe un colț al 
studioului s-a revărsat in cameră o 
melodie ritmată, veselă. Soții Doina șl 
Pătru Cojocaru îndrăgesc muzica „pop“, 
care este și a doua lor ptsiune...

Nr. 7356

că acum evo- 
fiind totodată 
la acest insti-

că de I.E.F.S.

NELU RUSU, COiiNA DEZNA. Se 
înșeală și prietenii c dar vă înșelați 
șl dv. afirmind că Urnele trei finale 
ale cupei României, fotbal, s-ar fi 
disputat între Steaua ț Dinamo, vic
toria revenind de fle-e dată echipei 
dv. favorite, steaua. E. adevărat însă, 
că Steaua a întrecut t țrei ori conse
cutiv pe Dinamo în fiia acestei com
petiții : 2—1 (ediția 068—69), 2—1
(1969—70), 3—2 (1970—71 Anul trecut,
finaliste au fost Rapid jiul (2—0).

NEI.U QUINTUS, PLOȘTI. JOCU1 dv. 
de cuvinte este reușit șau i se poate 
imputa nici măcar că e ratuit : 
Unii fotbaliști, se pare, 
Deși înzestrați cu daruri. 
La meci, nu trag printrtoare, 
In schimb — după _ trag-in... baruri !

OSWALD BENNING, B1.ȘOV. „Cîți 
ani și ce înălțime are teiiaianul ame
rican Erik Van Dillen, ca joacă ală-

în echipa d dublu 
Cupa Davi? In

turi
a Statelor Unite, în _ .
urma unei contraziceri cu un cog, vă 
rog să ne dați un răspuns precis, centru 
a ne împăca". A fost aprigă sputa 
dintre dv. ? Mă bucur, în orice *z, că 
pot înlătura prăpastia care s-a îierpus

de Stan Smith,

Horia ALEXANDRESCU

MINI-PUGILIȘTII

Privind fotografia alăturată, ai 
putea crede că nu-i vorba decît de 
o joacă. Joaca aceasta reprezintă, 
de fapt, un mec: de box în toată 
regula, chiar dacă ce: doi sportivi 
sfrrt de-o șchioapă și numără — 
împreună — 9 ani ! în plus, cei 
do: boxeri înverșunați sînt... frați, 
băieții fostului voleibalist al Uni
versității Cluj. Tudor Ionescu, as
tăzi asistent al Facultății de filolo
gie de pe malurile Someșului, mare 
p»onat al nobilei arte.

Scrisoarea care însoțește imagi
nea ne oferă — dincolo de amă- 
nuntul că mănușile, pe mășura 
ccmbatanților. sînt confecționate -în 
casă" — explicațiile unui comen
tariu competent: -Este o întftnire

de verificare, în care Horia s do
vedește mai activ decît Alex, mai 
rapid în lupta de aproape"

în fața unor asemenea bateri „ex
perimental,'’nu ne rămîn^lecît să 
le urăm mult succes viiorilor... 
campioni !

Foto : M. RUNCAN

cipalelor conferințe care 
tematica sesiunii din 
de la Olimpia. Despre -Inflnenu 
mediului înconjurător asupra acti
vității concurentului olimpic-. <te- 
pre relația dintre mediul social ș.i _ 
mijloacele de informare și cennr- 
rentul olimpic, despre propagarea 
ideilor olimpice prin școala 5. des
pre alte subiecte au vorbi: elev 
Cristian Bene ea. Mioara Ghiorma 
Angelo Alexandrescu. Angela la- 
niță, Andrei Mihâile^cu.

reamintim, înaintea partidei-tur din 
„Cupa campionilor europeni" (4—0). 
cele două formații s-au mai fntHnit 
de două ori i 5—0 și 2—0.

ȘTIAȚI CA...
...decanul de... greutate al rugbyș- 

tilor români este inginerul Gh. Ce'lea 
din echipa divizionară A, Universi
tatea Timișoara ? Cu cele 125 de ki
lograme — la ultimul cintar oficial, 
rugbystul de linir a Il-a, Celea, do-

mină cu autoritate galeria uriașilor 
din sportul cu balonul oval.

...floretistul Tănase Mureșanu de
ține o performanță unică în scrima 
românească ? In nu mai puțin de 
trei ipostaze ” .
realizează la nivelul cel mâi înalt t 
este cel mai eficace floretist al țării 
la ora actuală (fapt confirmat de pri
ma etapă a diviziei A în care a cîș- 
tigat 15 din cele 20 asalturi susținu
te), un reputat antrenor, la Viitorul 
București și în același timp un apre
ciat cadru universitar, lector Ia 
I.E.F.S

Tănase Mureșanu se

PE ARIPILE VINTULUI •••

PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL DE AEROSTATE
a a.eruu: la 2i~. m de punc-

su-edez Jan 
Balkeul a reușit să-ș: depună ba
lonul la 258 m de țintă ocupind 
astfel locul II. L-au urmat în clasa
ment : Arnold S^ger (ILF.G.) ate
rizat la 277 m. Larry Harack (Ca
nada) la 339 m, Franțois Schaut 
.Belgia» la 489 m.
(Australia) 533 m. 
vede participarea a 
largă.

în trecerea pentru 
a fost disputată de 
iar ceilalți pi'oți de 
nu s-au putut califica 
campionatului au fost invitați să se 
consoleze într-o -Fiesta Race".

siabRît. Cotxr

Pe:er Wizzard 
După cum se 
fost destul de

titlul mondial 
32 concurenți. 
aerostate care 

in finala

O LECȚIE
celebru jucător de fotbal s-a 

cuprins de o foame crin- 
cenfi.

A i«îret repede in primul restau- 
nt. a cerut de mîncare. dar... 
ghite dacă poți!
Nemulțumit, jucătorul de fotbal 

l-a chemat pe responsabilul res
taurantului. întrebindu-l:

— Ce mîncare e asta, stimabile ? 
Nici nu-ți vine s-o bagi In gură!

— Vă rugăm să ne scuzați, spuse 
responsabilul, dar dacă vreți să 
mincați bine, trebuie să veniți la 
noi in a doua jumătate a zilei.

— Cum așa 1 Mie acum mî-e 
foame !

— Atunci trebuie să mincați ce 
vi s-a servit, pentru că bucătarul 
nostru abia spre seară tncepe să 
gătească bine.

— De ce abia atunci f
— Cine să-l știe... Poate are ne

voie de puțină încălzire spre a in
tra, ca să zicem așa, în ritm. Do 
aceea vă rugăm să veniți mai 
ziu. Atunci garantat o să vă 
geți pe degete!

Jucătorul de fotbal dădu 
umeri și ieși din acest restaurant 
ciudat.

Pe stradă simți că î se face rău 
fie la stomac. Avea impresia că 
înghițise o piatră. II cuprinse O

slăbiciune in picioare și il trecură 
sudorile.

„Ce naiba 
jucătorul de fotbal 
tocmai azi cind voiam să 
la teatru ! Te pomenești că 
bolnăvesc !“

se gindi înciudat 
mă apucă 

mă duc 
mă îm-

medic.Speriat, se prezentă la
Acesta îl examina. îi ascultă neca
zurile. apoi rosti:

— Nu-i nimic grav. Iei de două 
ori pe zi prafurile astea și dure-

tîr- 
lin-

din

Cunoscutul antrenor vest-germn Elek 
Schwartz își pregătește bagajele.urmînd 
să părăsească echipa de liga a Ha Miin- 
< :.en i860, in vreme ce clubul lavarez 
duce tratative cu Otto Knezler. nu a Iul 
antrenor al lui Eintracht BraunSiwe.g 
Motivele .divorțului” de la Muncii sînt 
expuse de cele două părți în ny di
ferit : Schwartz acuză... aerul pr: po
luat al marelui oraș, in timp ce tndu- 
cătorii echipei nu se sfiesc să ddare: 
_L-am prevenit pe Schwartz că iacă 
r.u -.cm reveni în Bundesliga nu-i.-om 
prelungi contractul".

Cum Munchen 1864 nu mai are ra o 
șar.sâ să se Întoarcă In prim^ ligă nul 
acesa. r.u-i de mirare că lui ek 
Schwartz nu-i mai priește aerul orm-

PREVEDERE

între dv. și colegul dv. din cauza aces 
tul Dillen ! El a împlinit la 21 februari 
21 de ani. are 1.32 m înălțime și cîntă 
rește 70 de kilograme.

VASILE FONAGE, TIMIȘOARA. 1. Co- 
legul dv. nu vă crede nicbpj dv. nii
pe... mine, atunci cind spunem că sta
dionul „23 August" din București aie 
61.000 locuri. Ce putem face ’ Un at 
Ion Poștașu, căruia am putea, eVfcntuă, 
să ne adresăm, nu există. Singura soli> 
ție este să mergem Intr-o zi toți trfl 
la stadion șl să numărăm...’ locurile! 
Dar nu acum. Cind s-o face mai fru
mos. 2) Nejuclnd mingea și lmpiedlcln_r 
șl pe alții s-o joace, apărătorul respec
tiv. care s-a... culcat pe balon în fața 
porții sale șl n-a vrut să se mal ridice, 
a săvîrșlt o obstrucție ce, potrivit 
regulamentului, se sancționează cu o 
lovitură liberă indirectă, de pe locul 
unde a fost comisă infracțiunea. Cum. 
In cazul relatat, arbitrul, un coleg de-al 
dumneavoastră, n-a știut ce să facă, 
dv. l-ați luat pe apărătorul advers cu 
minge cu tot și l-ați aruncat în plasă.

OPTICĂ DIFERITĂ

Cluj

fotbalistk 
mai mul 
în presă 

ideii orga- 
campiona- 

‘ ci'

în ultima vreme, forurile 
din Paraguay se agită tot 
intensificir.d propaganda — 
șj :a televiziune — în jurul 
nizârii anei viitoare ediții a . 
tulul mondial de fotbaL la Asuncion și 
In orașele învecinate...

Emisarii federației depun strădanii, în 
această direcție, pe plan internațional și 

pâ opinii autorizate — Paraguay-ul 
are șanse ca, într-o bună zi. să fie de
semnat drept gazdă a competiției fotba
listice supreme.

Partea nostimă a întregii povești 
constă in faptul că eforturile paragua- 
yenilor nu pot fi încununate de succes 
înainte de... 1994. viitoarele ediții ^ame
ricane- ale campionatelor mondiale de 
fotbal fiind deja atribuite Argentinei 
(1973) și Columbiei (198o).

Nu s-ar zice că paraguayenii nu sînt 
grăbiți...

Instrucțiunile F.I.F.A. nu prevăd așa 
ceva, ceea ce ați făcut dv. constituie 
o... inovație în materie de regulament!

CORNEL PÎRVAN, ------------- --------
ȚEI. Meciul de ’ 
și Cassius Clay, 
a fost transmis 
nu în direGt, ci 
minarea lui.

RICUȚA BOGDAN, DROBETA TURNU 
SEVERIN. Cine v-a pus să-mi cereți să 
vă dau adresa în ziar, pentru a putea 
coresponda cu simpatizanți ai Univer
sității Craiova ? Ați pățit-o ca Lucica 
Ciuciulea, din Codlea, care a ținut să 
corespondeze cu suporterii Rapidului și 
a făcut scurtă la mină, răspunzînd la 
scrisori. îmi spuneți că și dv. ați pri
mit 124 de scrisori. (Și asta. înainte de 
victoria craiovenilor asupra rapidiștilor !) 
Acum, v-ați înecat în scrisori. Știu, din 
experiență, ce însemnează aceasta. Și 
eu am făcut imprudența să-mi dau 
adresa !

R. I., BRAȘOV. Văzînd că unii fotba
liști nu reușesc să „stăpîneașcă“ mingea, 
care, năzdrăvana, le joacă feste și se 
fuce unde n-ar trebui, faceți următoa- 
ea propunere : „F.R.F., prin Colegiul
entral al arbitrilor, să observe la ieși
ta jucătorilor din vestiare, dacă unii 
ntre ei nu și-au încălțat Invers bocan- 
. Poate că aceasta este cauza nesigu- 
hței în trimiterea mingii». Și cînd te 
Sdești că specialiștii s-au gîndit la 
"felul de cauze, numai la aceasta, nu !
& Ilustrații : N. CLAUDÎU

COMUNA MOȚA- 
box dintre Joe Frazier 
disputat în martie 1971, 
de televiziunea noastră, 
la cîteva ore după ter-

♦♦♦♦♦

INTUITI7Ă
medicul șef. Ai dreptate. In locul 
prafurilor pentru stomac ți-a dat 
altele contra durerilor de cap, 
De-altfel e un medic cu experien
ță, dar trebuie 
prima jumătate 
ostenește spre 
la cine știe ce.
consultă cu atîta băgare de seamă. 
N-are nimic, îți dau acum niște 
pilule care îți vor ajuta negreșit.

Intr-adevăr, după înghițirea pilu-

să mergi la el în 
a zilei. Pesemne 

seară sau visează 
Fapt e că nu mai

Schiță de Iuri Zolotarev

rile vor dispare luate parcă cu 
mina.

Auzind aceste cuvinte, jucătorul 
de fotbal se bucură foarte mult, 
înghiți unul din hapurile miracu
loase, îl înghiți pe al doilea, dar 
nu simți nici o ameliorare. Ba par
că îi era și mai rău.

înfuriat, se duse la medicul șef 
al policlinicii, întrebîndu-l indig
nat i

— Ce fel de tratament mai e și 
ăsta ? Esculapul dumitale mi-a dat 
niște hapuri care mi-au făcut mai 
mult rău decît bine!

lelor, jucătorul de fotbal se simți 
mult mai bine și, deși cu întîrziere, 
ajunse totuși la teatru.

Era un spectacol interesant; doar 
un singur actor făcea notă discor
danta prin jocul său lipsit de con
vingere.

— N-ai avut noroc, rosti specta
torul ce ședea în stingă jucătoru
lui de fotbal. Actorul acesta joacă 
de obicei bine doar o jumătate de 
spectacol, fie începutul, fie sfirși- 
tul. Nicicum nu poate rezisto o 
piesă întreagă. Azi a jucat exce
lent la început.

Să văd ce ți-a prescris, ceru Asta-i scandalos! se indignă

jueătoi fotbal. Ba nimeresc 
un seiț)UCătar, ba un semidoctor, 
ba un-emiacțor Pentru că un 
maestrtadeu^ai .

Fii:că veni vorba, trebuie 
să recuze că eu sînt acel semi- 
bucătar, întrerupse pe neaștep
tate veciț din stingă.

laT 1 ^înt semidoctorul, o- 
nunță ^.ctatorul ce ședea in 
dreapta. /.îndoi iubim fotbalul în 
general yi,e dumneata în parti- 
cu<ar. tnsădin păcate, dumneata 
joci bine tdeauna doar o jumă
tate do. me< pie țn repriza întîia, 
fie în cea < a doua ..

Pe cînd,n ,nae.S(ru adevărat, 
spuse actoru ipropiindu-se, tre
buie să joaceinstit cu }nsufie. 
țire toate celcwudzecj de minute, 
Nu-i așa ?
, Ya-să-zică^i pMS ja caia
împotriva mea bombăni jucătorul 
de fotbal.

Da, răspumaciorui zîmbind.
— Ne-am înțel sd_țj cu

toții o lecție intima adăugă bu
cătarul.

— Asta în loc antrenament, 
trieftczza mcdictiL, S6 intErssi 
îngrijorat: cum te mțj cu sănă. 
tatea ?
în românește de
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MISIUNEA NOBILA DE A MODELA CARACTERE,

DE A FĂURI OAMENII UNEI SOCIETĂȚI NOI!
saplamina fără etapăIn

Pag. a 3-d

LEEDS UNITED
SOSEȘTE MARTI

IN SLUJBA FORMARII CETĂȚENILOR ADEVARATI
De aproape un sfert de veac mă 

număr printre participanții și susți
nătorii rugbyului, al acestui sport 
„cu asprimi de rocă", cum plastic se 
exprima Malraux, dar care, în pofida 
eforturilor ce le presupune (sau toc
mai de aceea) reușește să cizeleze 
caractere, să formeze oameni. In a- 
cest sens se recunoaște faptul că 
rugbyul constituie o excelentă școa
lă de educație colectivă. Vizavi de 
ea. devotamentul jucătorului cu balo
nul oval, pe terenuri de sport avir.d 
porți cu o geometrie atît de ciudată 
pentru unii, pare izvorit din cel mai 
pur cristal sufletesc.

Da, o afirm cu toată convingerea : 
rugbyul a reușit să formeze oameni 
integri 
tul, cu 
ririre.

Viața 
cretiza.

pe care i-a deprins cu efnr- 
disciplina, cu spiritul de dă-

îmi oferă prilejul de a con- 
Prin clubul în care îmi des

fășor activitatea au trecut 
rugbyști, 
suprafața, astăzi 
marcabilă valoare socială, 
Radu Nanu și Paul Ciobănel, profe- 
sorii Nicolae Pădureanu, Alexandru 
Fenciu și Carol Kramer, graficianul 
Radu Veluda.»

ieri sportivi cu
oameni

numeroși 
o mare 

de o re- 
inginerii

exemplelor și IaExtinzînd sfera __ _____ _
alte colective, vom găsi pretutindeni 
o corelație directă * r
practicanții lui, identificați cu cetă
țeni demni de toată stima. Dintre 
„modelele" de ieri, îmi stăruie in 
minte cel al prof, arhitect A scan io 
Damian, nelipsit de viața stadioane
lor chiar și la o vîrstă la care alții, 
in alte discipline, au renunțat de mult 
la pasiunile tinereții. Dintre „mode
lele- mai apropiate, foști colegi sau 
adversari, gindul mă duce la galeria 
inginerilor de Ia „Grivița Roșie- Vi
sile Mladin, Viorel Moraru. Castel 
Stănesca, Radu Demian, Mircea Rusu. 
poate unul din exemplele cele mai

între rubgy și

tipice de Implnure socială. Ia ingi
ner El ieșean Gheorghe Drobotâ. La 
drept vorbar.d. fiecare centru rugbys- 
tic al țării lsi are ' ‘ 4a sa de va
lori umane, ce ce care tro-
cînd prin filtrul sever al 
sportive, al rugbyuî’ui 
se bucură astăzi nen 
pectul și nrețuirea tu‘

Generațiile ma: tă 
etica sportului cu Ix 
care suferi *țe.e lnter.toa.-e

"e do 
fie să

IOC

activități 
precăderi 

ce res

A, 
ÎDÎ

MAtGABD BLAGESCU 
Biesîra emerit a! sportului

„STADION^ - CITIȚI „ȘCOALA-!
(Urmare din pag. 1)

înveți să clștigi loial și să pierzi 
demn, — și dacă ar fi să înveți nu
mai atît, încă ar merita școala spor
tului și a educației fizice întregul 
respect. Este (și căutîndu-șl căi de 
perfecționare se străduie necontenit 
«ă fie într-o mai mare măsură) o 
catedră care predă savanta știință a 
echilibrului mural, armonia reacțiilor 
(noastre, propunîndu-ne spre meditație 
noțiuni fundamentale, cum sînt emu
lația, omenia, dăruirea, înflăcărarea, 
pasiunea și, nu mă sfiesc să adaug, 
chiar termenul întruchipind suma ca
lităților etice în manifestarea lor 
supremă — idealul.

N-am pretenția că am spus ceva 
nou. Reflecțiile de mai sus sînt. însă, 
din punctul meu de vedere, expresia

FORJA TRUPULUI Șl
(Urmare din pag. 1)

foarte concret. Să utilizeze m:\oaceie 
directe, verificate ca fiind de cea 
mal mare eficiență. S-o începem de
vreme, cu cetățenii cel ma! mici, În
credințați organizațiilor noaatre : co
pii și juniori. Dintr-o noțiune, se ro
tită mai mult un simbol, EXEMPLUL 
PERSONAL AL DASCĂLILOR, U 
facem un argument eficace, de fie
care zi, de fiecare clipă 1

Desigur, critica (sau sancționarea) 
faptelor reprobabile ori dăunătoare 
este șl va fi, In continuare, bună. 
Dar, parcă, mai necesară este critica 
și combaterea fermă a mentalităților

n ă SCHI

POIANA BRAȘOV, 17 (prin tele
fon). — Deși conform programării 
Inițiale, organizatorii au prevăzut și 
o probă de coborire pe Pîrtia Lupu
lui, ea, totuși, nu a avut loc. Cu cî- 
teva ore Înaintea startului, la caba
na Cristianul Mare s-a ținut o ședință 
tehnică la care au participat antre
norii cluburilor ale căror echipe se 
află în pregătire, ' ' 
se facă tragerea 
tîndu-se că peste 
strat de zăpadă și 
ficient amenajată, 
norii prezenți au refuzat să-și înscrie 
sportivii in cursă, astfel că făcînd a- 
pelul celor care au fost, totuși, tre- 
euțl pe lista de start, organizatorii 
au constatat că sînt doar 8 schiori. 
In această situație, proba nu a mai 
avut loc, deși după părerea subsem
natului, care a efectuat o coborire 
pe traseul pe care urma să se dispute 
cursa, condițiile au fost satisfăcătoare.

Adevărul este — așa cum am mai 
arătat și cu alte ocazii — că se ma
nifestă, în continuare, o rezervă 
inexplicabilă pentru această probă. 
Sîmbătă, zăpada nu a fost prea alu
necoasă și chiar dacă ar fi constituit 
o problemă, o cursă de coborire poate 
fi dirijată și stabilizată, prin porți, 
Ia un anumit regim de viteză. Se 
pare că, în afară de rezerva de care 
am amintit, există și un spirit de ri
valitate rău înțeles între sportivi. 
Astfel, unii nu au acceptat să ia 
startul fără antrenamente susținute, 
deoarece, după cum se afirma, ar fi

și la care urma să 
la sorți. Argumen- 
noapte a căzut un 
că pîrtia este insu- 
o parte din antre-

ACTIVITATEA DIVIZIONARELOR A 
A CONTINUAT FĂRĂ ÎNTRERUPERE

VEȘTI DIN ALTE PATRU

STEAGUL ROȘU SE PREGĂTEȘTE DE ZOR

TABERE

Ninge. în continuare, în orașul de 
ia poalele Tîmpei, fulgii mari și deși 
așternînd un strat gros de zăpadă 
pe terenurile de fotbal din localitate.

Ninge, și, totuși, jucătorii Steagu
lui roșu nu și-au întrerupt nici o zi 
pregătirile. Ei au debutat cu succes 
in noul sezon și doresc să confirme 
si în etapele următoare forma bună, 
manifestată în partida cu C.S.M. Re
șița.

Joi, de pildă, elevii antrenorului 
Proca au susținut un joc la două 
porți „in familie", în compania cole
gilor lor din formația de tineret-re- 
zerve. Meciul s-a disputat pe terenul 
II. acoperit și el de zăpadă dar pe 
care organizatorii întîlnirii au bătă
torit-o bine pentru a oferi celor două 
echipe condiții cît de cît prielnice 
pentru joc.

De la această partidă au lipsit cei 
: accidentați, Gyorfi și Rusu. Pri
ci. avind piciorul accidentat pus 

în ghips, se odihnește acasă, iar fun- 
dațul Rusu urmează tratamentul me-

dical prescris de doctorul Laurian 
Taus.

Vineri fotbaliștii Steagului roșu au 
fost prezenți la o nouă ședință de 
pregătire, găzduită, de asemenea, de 
terenul II al stadionului Tineretului,

iar sîmbătă formația brașoveană, a 
participat la un antrenament mai u- 
șor, cu volum și intensitate scăzute. 
Astăzi ea va susține un amical în 
compania divizionarei B, Metrom.

Meciul se desfășoară pe stadionul 
Tineretului (teren II), cu începere 
la ora 11.

Conducerea clubului englez 
Leeds United a informat clubul Ra
pid că echipa sa va sosi la Bucu
rești marți după amiază, cu avio
nul. Este posibil ca miercuri dimi
neața, fotbaliștii englezi conduși 

de antrenorul Don Revie, să efec
tueze o scurtă ședință de pregătire 
pe stadionul Republicii unde, așa 
cum am anunțat, se va desfășura 
miercuri partida Rapid — Leeds. 
Ora de începere a jocului, 16.

Meciul de miercuri va fi condus 
de un trio de arbitri din Suedia, a- 
vîndu-1 la centru pe Ole Dahlberg. 
Delegatul U.E.F.A. pentru acest; 
joc este vicepreședintele federației 
bulgare de specialitate, N. Don- 

ski.

de ION IONESCU
ANTRENOR SECUND

C. S. M. REȘIȚA SE ANTRENEAZĂ ZILNIC LA RAPID
PE UN TEREN FĂRĂ PIC DE ZAPADA! Clubul Rapid ne informează că 

antrenorul Ion lonescu, care ș-a o- 
cupat pînă acum de echipa de ti- 
neret-rezerve, va funcționa ca se
cund al antrenorului Bazil Marian 
la prima echipă. Gheorghe Nuțes- 
cu a preluat conducerea echipei de 
țineret-rezerve.

(Urmare din pag. li

EXCELENTA STARE DE SPIRIT
unei

mișcării gîndite și dram 
me, forță morală. Acea 
format în întrecerea c 
cu propriul caracter ș 
varășilor de întrecere.

C.F.R. CLUJ:

ra un schior 
de unul ma

IN JOACA

Fr«e: V|

aceasta

.2-

VACANJÂ FORȚATĂ

(Urmare din pag 1)

VIITOARELE SPERANȚE

A

'.'ii ■ .vW.

ția care îl urmărea pentru exces 
viteză. Fundașul echipei Olario,

de un exces de pasiune, dar nici 
săi nu par a Ii exemple bune 
pentru foarte tinerii jucători care

or ar pu 
alter 

lUli

Queens Part Kangers. o echipă engle- 
uga a doua — festa „proprietară" 

Bodney Marsh _  a
e mii de lire 
jucător cu 

tai multe ori 
a Angliei, 
iui Queens 
r.Ttură", căci 
irsh erau tot 

efectuarea 
e și cumpă- 

_t — și con- 
ufiei mașini și 
•ăzl.e Londrei, 
ns. după două 

lă-ă !
, .lovitura" a avut 
li că pentru cei de 
a o lovuură ratată...

După înfrîngerea severă de la Bra
șov, fotbaliștii echipei C.S.M. Reșița 
și-au intensificat în această săptă
mînă pregătirile. Chiar de luni, an
trenorul I. Reinhardt a efectuat cu 
elevii săi antrenamente zilnice, marți 
și miercuri avînd loc cîte două șe
dințe. Accentul a fost pus pe îmbu
nătățirea jocului liniei defensive, 
care, în meciul cu Steagul roșu, s-a 
situat sub nivelul celorlalte compar-

bucurii noi : aceea că, rrieirir 
du-mă de promptitudinea traducerii 
in viată a Hotăririi Plenarei CX. ai 
P.C.R- cu privire la dezvoltarea cw- 
tinuă a educației fizice și iperflrș. 
voi fi martorul dezvoltării 
a unei școli de o inestimabil 
educativă.

a sper:-
:eas-i - E găsește, la rfadtil ei.

t sâ peraeascâ la drum.
!>• areea- aa vâ supârați

rtrd : m .-o*
«port- Q favajâ. 4e fapL c _m

SUPREMA

PUTEREA SPIRITULUI

lichidarea unor -efecie" țfe fct reab- 
taie ce faptul ei au reutiai >1 la- 
lăturtm •caazr* •

Contribuția pe eare tpoml m:« 
chemat »-o Ia ,.afâptL:rea ni
tului program educați anal al mwe- 
lor poate, trebuie ți va fi, Sri fe- 
doială, mult mai mare, pri> etartul 
con jucat al tuturor factorilor ca atri
buții In acest domeniu. Și nici un 
efort nu ni se va pârea prea mare 
pentru a acționa ferm șl .continuu in 
spiritul recentei Hottriri a partidului.

In loc de cobor!re, PROCES VERBAL!
cotat si f.eriscat 

învins 
loare ?

Ținind cont că fa 
organizat, din motive 
de coborire și că 
lendarui compe 
plasări ale schit 
Baia Mare. Stil 
menlc, ne vom afla în 
dibilă ca pentru catnp 
nale de seniori să nu fi ioc rei
cursuri prealabile pentru această pro 
bă și, mai ales, un antrename- 
cific pentru această fadrăziiă dc» i- 
plină.

Rezerva manifestată de sportivi p 
antrenori pentru coborire apare de 
neînțeles și s-ar putea să fie una dia 
explicațiile pentru care plater _1 va
loric al juniorilor noștri nu este prea 
ridicat. Și situația ser.io.G__ _ 
tea fi serios ameliorată in alt 
tiva unei pregătiri compjexe, m

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE

Ca și în întrecerile de dimineață, 
cursele au fost dominate tot de re
prezentanții județelor Harghita sj 
Brașov care, pînă la această oră, se 
anunță drept principalii pretendenți

gHkwgswimap „cupa triumf-
O COMPETIȚIE PENTRU

ani în urmă secția de atle- 
a Clubului Sportiv Școlar din

C.F.R. C._; și-a continuat pregăti
rile după etapa’ a 16-a, relativ nestin- 
gherixă de starea vremii, întrucît la 

j căzut cantități de zăpadă ne
gii;-toile. Astfel, luni s-a făcut un 

renament de revenire și unul mai 
•r.s:v cu rezervele. Marți două an- 
lamente (dimineață — după-amia- 

miercuri — liber. Joi și vineri, 
gă-iri pentru menținerea condi- 

fizice; ieri ceferiștii clujeni au 
ÎMoetat ua meci de verificare la A- 

ccmpțnia U.T.A.-ei.

Dr. Constantin Rădulescu, cu care 
am vorbit la telefon, ne-a mărturi
sit că starea de spirit a jucătorilor 
este bună, dorința de afirmare am- 
plificîndu-se după succesul anterior 
și cu perspectivele unui loc excelent 
în clasament. Țegean, care suferise 
o accidentare ușoară, s-a refăcut re
pede ; se speră și In recuperarea to
tală a lui Adam (întindere le liga
mente posterioare la genunchiul drept), 
care zilele acestea a avut un. regim 
diferențiat de pregătire.

timente. Condițiile de lucru sînt ex
celente, stadionul din Valea Domanu- 
lui fiind uscat, întrucît la Reșița nu a 
nins.

In continuare, reșițenii au prevă
zute antrenamente în fiecare zi, iar 
mîine el vor susține un joc de verifi
care cu divizionara C A.S. Bocșa, Toți 
jucătorii sînt valizi, inclusiv mijlo
cașul Beldeanu, care se simte foarte 
bine după operația de amigdale la 
care a fost supus acum o săptămînă. 
Așa că, în tabăra jucătorilor de la 
C.S.M. Reșița, domnește optimismul, 
cu toții acordînd o mare atenție pre
gătirii în așteptarea jocului cu S. C. 
Bacău, pe care îl vor susține pe te
ren propriu, în etapa a doua a retu
rului.

„U" CLUJ Șl MICUL SĂU
BALON DE OXIGEN

Telefon, vineri la 
„U“ Cluj. L-am găsit 
Pop, vicepreședinte al secției. Dialo
gul a „curs", firește, spre actuala sta
re de spirit a universitarilor de pe 
Someș și pregătirile lor din ultima 
vreme.

— Echipa a făcut zilnic antrenamen
te pe terenul de zgură, pentru a me
naja cimpul de joc unde vom dispu
ta partidele din campionat. La Cluj 
fițlguiește ușor, dar toată lumea se 
pregătește cu multă, multă ambiție 
și seriozitate. Duminică (n. r. astăzi) 
vom juca un amical la Gherla eu di
vizionara C din

— Jucătorii ce 
obținut în prima 
Petroșani ?

— Absolut toți 
miști în privința 
mul acesta se deduce și din pregăti
rile lor, intense, cu conștiinciozitate. 
O vervă deosebită manifestă Mure- 
șan, Barbu, Poraschi, Anca și Ștefan.

— Șl jocul cu Argeșul, de duminica 
viitoare ?...

<— Punctul de la Petroșani este un 
mic balon de oxigen pentru speran
țele noastre de viitor. Deci, și acest 
joc cu Argeșul este trecut la capito
lul speranțe.

IORDANESCU- INDISPONIBIL
La antrenamentul de vineri al 

echipei Steaua, Iordănescu a sufe
rit o întindere musculară, deve
nind indisponibil. El nu va evolua 
în consecință în jocul amical de 
astăzi, cu F. C. Argeș, programat 
la ora 11 pe stadionul Ghencea.

REPREZENTATIVA
DE JUNIORI

sediul clubului 
pe tov. Viorel

localitate, C.E.I.L.
spun după punctul 

etapă a returului la
jucătorii sînt opti- 
returului. Optimis-

PLEACĂ IN GRECIA...
Mîine urmează să părăsească 

Bucureștiul, pe calea aerului, se
lecționata de juniori a țării noastre 
care miercuri va întîlni la Atena 
reprezentativa de juniori a Greciei. 
Partida face parte din prelimina, 
riile pentru Turneul U.E.F.A.

...IAR A. S. A. Tg- MUREȘ
In iugoslavia

Astă-seară, cu trenul, pleacă spre 
Iugoslavia echipa A.S.A. Tg. Mureș 
care, miercuri, debutează în „Cupa 
Balcanică** în compania formației 
Sutjeska Niksici.

A.S.A. sosește la prînz la Bucu
rești, venind tot cu trenul de la 
Tg. Mureș și își va continua seara 
drumul spre Iugoslavia.

Ieri, întregul lot a susținut un 
joc-școală la Tg. Mureș.

PROGRAMUL RETURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

sugestiv „Bătălie la înălțime*, a primit 
anual de către revista vest-gcrmană „Kicker Sport Ma- 
. mal bună fotografie a anului 1972 realizată în R.F.G.

LOVITURĂ RATATĂ

BAROMETRUL NUMĂRULUI DE 
SPECTATORI ÎN SCĂDERE

de
__ _________________  „ Bar- 

bossa da Silva, a pierit de asemenea, în 
condiții tragice, in cursul unei încăierări 
petrecute pe o stradă de la periferia 
orașului Rio de Janeiro. Această listă 
de pierderi omenești este încheiată de 
renumitul centru atacant Moraes, unul 
dintre cel mai valoroși jucători brazi
lieni, cu o îndelungată carieră. Moraes 
a jucat la A.C. Milan, Atletico Madrid, 
precum și in echipele braziliene F.C. 
Santos, Flamengo și corintlans. El se 
retrăsese, și se pregătea pentru cariera 
de antrenor, cînd a fost ucis în cursul 
unei încăierări dintr-o cafenea a orașu
lui Rio. Fotbalul brazilian suferă indis
cutabil 
„eroii" 
de dat 
cresc...

Cu 
tism
București avea una din cele mai 
puternice echipe de juniori din țara, 
din rîndurile ei promovînd o serie 
de valori ale atletismului româ
nesc, cum ar fi Mihaela Peneș, 
P. Astafei, Gh. Zamfirescu sau Gh. 
Costache. Acum, la 15 ani de la 
înființarea sa, clubul școlarilor 
bucureșteni face mari eforturi pen
tru reînnodarea firului tradiției, 

în acest sens, a fost organizat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute — în 
sala „23 August" — un concurs de 
juniori, dotat cu „Cupa Triumf-1. 
Cadru festiv, participare numeroasă 
(am notat și prezența unor atleți 
din Tîrgoviște), organizare excelentă

eiyem
ATLETISM. Sala de atletism 

„23 August", de la ora 9.30: în
treceri in cadrul „Cupei S.S,A.“, 
competiție organizată pentru ju
niorii șl junioarele de categoria a 
IlI-a, de către Școala sportivă 
de atletism din București.

FOTBAL. (meciuri 
Stadionul Ghencea, 
Steaua — F.C. Argeș.

ȘAH. Aula Bibliotecii 
uuiversitare, de la ora 
a Xl-a din cadrul turneului in
ternațional masculin.

amicale).
ora 11 :

centrale 
16: runda

(meritele revin — în special — to
varășului vicepreședinte Victor To- 
poloveanu și antrenorului coordona
tor E. Răducănescu), și cîteva rezul
tate promițătoare, din care notăm : 

JUNIORI I — Masculin : 60 m —
l. Predescu (Ș.S.A.) 7,1, Gh. Oprea
(Tîrgoviște) 7,1 ; triplu salt — M. 
Coșa (L. 35) 13,68 m ; înălțime
M. Zară (Ș.S.A.) 2.01 m, Cr. Ene 
(Ș.S.A.) 1,97 m ; prăjină — M. Voicu 
(C.S.Ș.) 4,50 m ; greutate — P.
Neagu (L. 35) 15,44 m. Feminin: 
60 m — St. Vintilă (Steaua) 7.9 ; 
lungime — El. Ivan (C.S.Ș.) 5,58; 
înălțime — M. Simptea (Ș.S.A.) 1,60

Mitrică (ȘE.A.i 
II — Masculin : 
Mocanu (Ș.S.A.) 
— L. Minecan 

(C.S.Ș.) 3,72 m. Feminin : 50 m — 
C. Călinescu (Ș.S.A.) 6,8 ; 50 mg — 
M. Stoica (Ș.S.A.) 7,7. JUNIORI III 
— Masculin : 50 m — FI. Păunescu 
(Ș.S.A.) 6,0 ; lungime — P. Cristea 
(Progresul) 6,11 m ; înălțime — L. 
Delamarina (Ș.S.A.) 1,75 m; pră
jină — Ș. Coman (CJS.Ș.) 2,80 m: 
greutate — M. Matei (C.S.Ș.) 12,93
m. Feminin : 50 m — C. Sulger 
(L. 35) 7,1 ; 50 mg — El. Marinescu 
(Steaua) 8,5; înălțime — EI. Ma
rinescu 1,50 m, M. Bebliuc (Ș.S.A.) 
1,50 m; greutate — '* — 
(Metalul) 10.91 m.

Clasament general : 
p ; 2. C.S.Ș. 165,5 p ; 
București 120,5 p.

Cupa pentru cel mai bun rezultat 
a revenit lui M. Voicu.

m ; greutate — S.
12,97 m. JUNIORI 
triplu salt — Ad.
12,67 m ; prăjină

M. Popescu

1. Ș.S.A. 344
3. Liceul 35

C. M. MUREȘANU

Bcgars 
fost feri 
sărbâtoat 
Poiană, 
festivă a 
tineretul 
larea part 
șediatelui 
varâșul Septitmc TMsa. 
tuturor participe, 
deplin succes 
zenți au asist 
artificii ți a. 
cuții a'.e uno

Mîine (n. i 
de fond. 3 xLometri f 
metri hă:etL

Rezultate tehnice: cr'aș
(2 manșe. 454 m luaime. 14 porț> 
1. Huria DatoreOaa (Harghkai Z
Florin Boboc (B asci) t*to. 1 Stelian 
Roșu (Harghita) 6B.I. 4. Roas Wolf 
(Vilcea) 60.2. 5. Nicolae Staaeia .Bra
șov) 61,6, S. ștefan Papp tCasrasna; 
61,8.

Coborire FEMININ î !. Gabriela 
Lazâr (Harghita) 2£A 1 Francisca
Kramer (Harghita) 29A 1 Ionela Plu- 
togea (Brașov) 29.7. 4—5. OLga BaGto 
(Covasna) ți Fănica Botezatu <Su 
ceava) 31,7, 6. Eiebke Kiuisirsko Ali
cea) 32.4. MASCULIN : Const 
Puchi (Brașov) 26,7, 2—1 Ion 
(Brașov) și Gh. Gagh: (Mureș) 
4 Dan Gheorghe (Suceava) 28J1. o—C 
Florin Pană (Dîmbovița) și Vasiie 
Constantin (Bistrița-Năsâud) 29A.

454
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TRISTUL FEBRUARIE

DE LA ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALÂ DE ANTRENORI

Secretariatul Șootii Se specta-toare postlieeală de antrenori atrage aten
ția elevilor aniter I ți n ai secției fără frecvență că sesiunea de examene — 
semestrul I — are loc la București latre 5—8 aprilie a.c.

Corespunzător planului de învățământ, in săptămînă premergătoare 
sesiunii 09 martie — < aprilie) vor ii organizate lecții recapitulative și con
sultații. Aceste activități se vor organiza in fiecare zi la următoarele obiecte: 
anatomie, fiziologie, teoria educației fizice, pedagogie și specializare (ar.ul I) 
S: socialism științific, teoria antrenamentului, fiziologie, cine-foto și specla- 

zare (anul II).
Examenele prevăzute pentru această sesiune (anul I : anatomie, fizio

logie și pedagogie ; anul TI : socialism științific, fiziologie, teoria și metodica 
antrenamentului și cine-foto). vor fi programate succesiv și pe grupe de elevi, 
în zilele de 5, 4. 7 și 8 aprilie.

Admiterea elevilor la fiecare din aceste examene este condiționată de 
prezentarea lucrării de control la obiectul respectiv (anul 1 : anatomie și fi
ziologie; anul II : fiziologie și teoria antrenamentului sportiv), pină la data 
de 2« marți».

O măsură total neobișnuită pentru a- 
pârarea integrității corporale a jucăto
rilor din lotul reprezentativei naționale 
a fost luată anul acesta in Cehoslovacia. 
Experiența a arătat că fotbaliștii in 
cauză sînt mai expuși atacurilor dure 
din partea adversarilor, iar numărul și 
gravitatea traumatismelor duc deseori 
la probleme dificile pentru selecționeri. 
In efortul de a stăvili tendința de neu
tralizare a celor mai buni jucători prin 
intervenții grosolane, federația ceho
slovacă a luat hotărirea ca jucătorul ce 
se face vinovat de accidentarea volun
tară și indisponibilitatea pe un timp 
oarecare a unul component al lotului 
național, să fie suspendat in mod auto
mat. Durata suspendării corespunde 
exact numărului de zile ce ii sînt nece
sare jucătorului selecționatul spre a se 
putea însănătoși. In ziua în care jucă
torul traumatizat revine pe cimpul de 
joc. vinovatul își poate relua Și el locul 
In echipă...

GREȘEALA LUI INTER..
seIntemazionale Milșno trece, se pare, 

printr-o perioadă foarte grea. Punctele 
acumulate în ultima vreme sint la fel 
de puține ca și golurile marcate. «Lupta 
dintre cele două „clanuri", ale lui Maz
zola și corso, continuă să producă mari 
disensiuni în rîndurile echipei, iar ne
putința antrenorului Invemizzi de a 
pune lucrurile Ia punct a dus ia o mare 
confuzie și o veritabilă criză de con
cepție in jocul echipei. Mai grav este 
faptul că Inter începe sâ piardă chiar 
și din susținătorii săi fanatici. De cîrid 
Bcn_r.segna a marcat un gol cu pum
nul. contra echipei Lazio, spectatorii îl 
numesc „pugile^ (boxerul), Mazzola și 
Corso sînt cir.d aclamați, cînd fluierați, 
după dispoziția clanurilor respective și, 
în generaL nimic nu mai merge la inter, 
care pierde pas ui cu fiecare etapă a 
campionatului italian.

Portarul Vieri. Jucător cu mare expe
riență. crede că a descoperit cauza : 
-Eroarea cea mare a fost făcută atunci 
cînd Jucătorii de la inter au avut am
biția nu de a cîștiga, ci și de a juca 
frumos : Eram cunoscuți pe plan mon
dial ca o echipă speculativă, nu 
culoasă, și asemenea confuzii se 
greu”... să aibă. oare, dreptate 
prea ne vine să credem...

„CLUBUL CELOR 100"
9 MEMBRI

spectă- 
plătesc 

? Nu

ARE

Numărul fotbaliștilor membri al așa- 
zisului „Club al celor cu 100 de selec
ționeri® a crescut recent la nouă, prin 
promovarea lui Bobby Moore, care, ju- 
rind nu de mult în echipa Angliei în 
meciul cu Scoția, a obținut cea de a 
130-a selecționare în echipa națională. 
„Clubul celor 100“ are acum în compo
nență pe brazilienii Pe le (110 selecțio
nări), Djalma Santos (101). Gilmar (100), 
englezii Bobby Charlton (106), Wright 
(’05), Moore (100). chilianul Sanchez 
(104), norvegianul Svensson (104) și ma
ghiarul BozsiK (100).

SERIA A Vlll-a
Etapa a XIV-a — 25 martie

Mureșul Deva — Vagonul Arad 
U.M. Timișoara _  Minerul Teliuc
C.F.R. Simeria — Furnirul Deta 
Minerul Ghelar — Minerul Lupeni 
Progresul Tim. — Unirea Tomnatic 
Gloria Arad — Electromotor Tim. 
Victoria Călan — Constr. Arad

Etapa a XV-a — 1 aprilie
Unirea Tomnatic — Gloria Arad 
Minerul Lupeni — Victoria Călan 
Vagonul Arad — U.M. Timișoara 
Constr. Arad — Progr, Timișoara 
Electromotor Tim. — CFR Simeria 
Furnirul Deta — Mureșul Deva 
Min. Teliuc _  Min. Ghelar

Etapa a XVI-a — 8 aprilie 
Progresul Tim. — U.M. Timișoara 
Electromotor Tim. — Vagonul Arad 
Gloria Arad — Furnirul Deta 
Minerul Teliuc — Victoria Călan 
Minerul Lupeni — Constr. Arad 
Minerul Ghelar — Unirea Tomnatic 
C.F.R. Simeria — Mureșul Deva 

Etapa a XVH-a — 15 aprilie 
Victoria Călan — CFR Simeria 
Gloria Arad — Minerul Ghelar 
Progresul Tim. — Min. Lupeni 
U.M. Tim. — Furnirul Deta 
Mureșul Deva — Min. Teliuc 
Constr. Arad — Vagonul Arad 
Unirea Tomantic — Electromotor

Etapa a XVIIț-a — 22 aprilie
Furnirul Deta — Minerul Lupeni 
CFR Simeria — Unirea Tomnatic 
Constr. Arad _  UM Timișoara
Minerul Ghelar — Victoria Căi*» 
Vagonul Arad — Progresul Tim. 
Electromotor Tim. — Mureșul Deva 
Minerul Teliuc — Gloria Arad

Etapa a XlX-a — 29 aprilie 
Min. Teliuc — Electromotor Tim. 
Progresul Tim. — Min. Qhelar 
Unirea Tomnatic — Mureșul Deva 
Min. Lupeni — Vagonul Arad 
Gloria Arad — Victoria Călan 
Furnirul Deta — Constr. Arad 
U.M. Tim. — CFR Simeria

Etapa a XX-a — 6 mai
Minerul Ghelar _  Furnirul Deta
Victoria Călan — Unirea Tomnatic 
Vagonul Arad — Gloria Arad 
U.M. Tim. — Electrom. Tim. 
Mureșul Deva — Progr. Tim. 
CFR Simeria — Minerul Lupeni 
Constr. Arad — Minerul Teliuc

Etapa a XXI-a — 13 mai
Electromotor Tim. — constr. Arad 
Vagonul Arad — CFR Simeria 
Unirea Tomnatic — U.M. Tim. 
Mureșul Deva — Minerul Ghelar 
Minerul Lupeni — Min. Teliuc 
Victoria Călan _  Furnirul Deta
Progr. Tim.

Etapa
Min. Ghelar 
Gloria Arad 
Constr. Arad 
U.M. Tim. - 
Furnirul Deta — Electromotor Tim. 
CFR Simeria — Progresul Tim. 
Miri. Teliuc — Unirea Tomnatic

Etapa a XXIII-a — 27 mai
Gloria Arad — Constr. Arad 
Vagonul Arad — Unirea Tomnatic 
Electromotor Tim. — Min. Ghelar 
CFR Simeria _ Min. Teliuc 
Min. Lupeni — U.M. Timișoara 
Victoria Călan — Mureșul Deva 
Progr. Tim. — Furnirul Deta

Etapa a XXIV-a — 3 iunie 
Electromotor Tim. — Prog. Tim. 
U.M. Tim. — Gloria Arad 
Unirea Tomnatic — Constr. Arad 
Vagonul Arad — Victoria Călan 
Mureșul Deva — Min. Lupeni 
Furnirul Deta — Minerul Teliuc 
Minerul Ghelar — C.F.R. Simeria

Etapa a XXV-a — 10 iunie 
Min. Lupeni — Unirea Tomnatic 
Minerul Teliuc — Prog. Tim.
Gloria Arad — C.F.R. Simeria 
Constr. Arad — Minerul Ghelar 
Furnirul Deta — Vagonul Arad 
Victoria Călan — Electromotor Tim. 
U.M. Tim. — Mureșul Deva

Etapa a XXVl-a — 17 iunie 
Min. Ghelar — U.M. Timișoara 
Mureșul Deva — Gloria Arad 
Prog. Tim. — Victoria Călan 
Unirea Tomnatic — Furnirul Deta 
C.F.R. Simeria _  Constr. Arad
Vagonul Arad — Min. Teliuc 
Electromotor Tim. — Min. Lupeni

— Gloria Arad
a xxn-a — 20 mai
— Vagonul Arad
— Min. Lupeni
— Mureșul Deva

- Victoria Călan
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SERIA A IX-o
Etapa a XlV-a — 25 martie

Minaur Zlatna — Ind. sîrmei C. T. 
Tehnofrig Cluj — Minerul Bihor 
C.I.L. Gherla — Arieșul Turda 
Soda Ocna Mureș — C.I.L. Blaj 
Aurul Brad — Unirea Alba Iulia 
Arieșul C. Turzii — Metalul Aiud 
Unirea Dej _  Dermata Cluj

Etapa a XV-a — 1 aprilie
C.I.L. Blaj — Aurul Brad 
Ind. sîrmei c. T. — C.I.L. Gherla 
Dermata Cluj — Arieșul C. Turzii 
Unirea Alba Iulia — Tehnofrig Cluj 
Arieșul Turda — Minaur Zlatna 
Minerul Bihor _  Unirea Dej
Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș

Etapa a XVI-a — 8 aprilie 
Tehnofrig Cluj — Soda O. Mureș 
Arieșui Cîmpia T. — C.I.L. Blaj 
Aurul Brad — Ind. sîrmei C. T. 
Minerul Bihor — Dermata Cluj 
Unirea Dej _  C.I.L. Gherla
Metalul Aiud — Minaur Zlatna 
Arieșul Turda — Unirea Alba Iulia

Etapa a XVH-a — 15 aprilie
Dermata Cluj — Arieșul Turda 
C.I.L. Gherla — Aurul Brad 
Minaur Zlatna — Tehnofrig Cluj 
Unirea Alba Iulia _  Metalul Aiud
Ind. sîrmei c. T. — Minerul Bihor 
C.I.L. Blaj — Unirea Dej
Soda Ocna Mureș — Arieșul C. T.

Etapa a XVin-a — 22 aprilie
C.I.L. Gherla — Unirea Alba Iulia 
Minaur Zlatna —- Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej _  Arieșul Turda
Arieșul C. T. — Ind. sîrmei C. T. 
Dermata Cluj — Tehnofrig Cluj 
Aurul Brad — Metalul Aiud 
Minerul Bihor — C.I.L. Blaj

Etapa a XlX-a — 29 aprilie
Arieșul C. Turzii — Unirea Dej 
C.I.L. Blaj _  Dermata Cluj
Unirea Alba Iulia — Minaur Zlatna 
Metalul Aiud — Minerul Bihor 
Arieșul Turda — Aurul Brad 
Tehnofrig Cluj — Ind. sîrmei C.T. 
Soda Ocna Mureș — C.I.L.' Gherla

Etapa a XX-a — 6 maț
Unirea Alba Iulia _  Minerul Bihor
Ind. sîrmei C. T. — Soda Ocna M. 
C.I.L. Gherla — C.I.L. Blaj 
Arieșul Turda — Arieșul C. Turzii 
Unirea Dej — Metalul Aiud 
Dermata Cluj — Minaur Zlatna 
Aurul Brad — Tehnofrig Cluj

Etapa a XXI-a —• 13 mai
Metalul Aiud — Dermata Cluj 
Minaur Zlatna — Aurul Brad 
Minerul Bihor — Soda Ocna M. 
Tehnofrig Cluj — Unirea Dej 
C.I.L. Blaj — Arieșul Turda
Ind. sîrmei C.T. — Unirea A. Iulia 
C.I.L. Gherla — Arieșul C. Turzii

Etapa a XXII-a — 20 mai
C.I.L. Blaj — Ind. sîrmei C. Turzii 
Arieșul C. Turzii — Tehnofrig Cluj 
Dermata Cluj — C.I.L. Gherla 
Soda Ocna Mureș — Aurul Brad 
Arieșul Turda — Metalul Aiud 
Unirea Dej — Unirea Alba Iulia 
Minerul Bihor —- Minaur Zlatna

Etapa a XXIII-a — 27 mai
Unirea Alba Iulia — Arieșul C. T. 
Arieșul Turda — Soda Ocna Mureș 
Tehnofrig Cluj — C.I.L. Blaj 
Minaur Zlatna Unirea Dej 
Metalul Aiud — C.I.L. Gherla 
Aurul Brad — Minerul Bihor
Ind. sîrmeii C. T. _ Dermata Cluj

Etapa a XXlV-a — 3 iunie 
C.I.L. Gherla — Tehnofrig Cluj 
C.I.L. Blaj — Metalul Aiud 
Soda Ocna M. — Unirea Alba Iulia 
Dermata Cluj — Aurul Brad 
Arieșul C. Turzii — Minaur Zlatna 
Unirea Dej _ Ind. sîrmei *C. Turzii 
Minerul Bihor — Arieșul Turda

Etapa a XXV-a — 10 iunie 
Aurul Brad — Unirea Dej
Soda Ocna Mureș — Dermata Cluj 
Minaur Zlatna — C.T.L. Gherla 
Minerul Bihor — Arieșul C. Turzii 
Ind. sîrmei C.T. — Arieșul Turda 
Unirea Alba Iulia — C.I.L. Blaj 
Tehnofrig Cluj — Metalul Aiud

Etapa a XXVl-a — 17 iunie 
Dermata Cluj — Unirea Alba Iulia 
C.I.L. Blaj — Minaur Zlatna 
Arieșul Turda — Tehnofrig Cluj 
Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 
Metalul Aiud _  Ind. sîrmei C. T.
C.I.L. Gherla — Minerul Bihor 
Arieșul C. Turzii — Aurul Brad
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iNVĂJÎND DIN... GREȘELILE
9-a, despre situația... tragi-comică 
petrecută în partida Ostoici — Spi
ridonov. Maestrul bulgar a ales A- 
părarea Alehin, ceea ce a condus la 
un joc foarte viu și animat. Ostoici 
a întreprins un ingenios atac la 
rege, a sacrificat un pion și după 
mutările 28... Del+, 29. Rh2 se a- 
junsese la poziția din diagramă.

Campionul țării noastre, Carol 
Partes, s-a remarcat în turneul in
ternațional de șah din Capitală prin 
cîteva partide excelent conduse și, 
în general, printr-un joc serios și 
constant, ceea ce i-a asigurat o po
ziție bună înaintea finișului, în pri
mul pluton al clasamentului. Maes
trul internațional Theodor Ghițescu, 
dimpotrivă, s-a arătat într-o evi
dentă lipsă de formă, departe de 
forța sa recunoscută și de stilul 
sclipitor care îi parafează evolu
țiile.

Așadar, în întâlnirea lor directă, 
mulți înclinau să-i acorde prima 
șansă lui Partos, în ciuda faptu
lui că avea negrele, socotind pro
babil — că adversarul său nu va 
avea o revelație peste noapte. Dar, 
chiar atunci cînd nu se află în 
„apele lui“, Ghițescu conduce straș
nic piesele albe. „La alb, se spune, 
el are de mult o valoare de mare 
maestru !“

Vineri, în runda, a 9-a, Partos a 
tratat superficial deschiderea, a a- 
juns într-o poziție grea și a primit, 
la mutarea a 16-a, o veritabilă lo
vitură în „plex", fiind făcut K.O. 
Iată această instructivă „minia
tură" :

1. di Cf6, 2. Cf3 e6. 3. Ng5 b6, 
4. e4 h6, 5, N:f6 D:E6, 6. Cbd2 
7. c3 d6, 8. e5 f5 9. Nb5+
10. e)d6 c:d6, 11. 0—0 g6, 12. 
Ng7, 13. Nc4 Db7, 14. Nb3 
15. De2 (Se amenință bătaia

OSTOICI

SPIRIDONOV

De7, 
Rf7. 
Tel

Td8. 
pio-

nului din e6, cu pătrunderea deci-

Albul iși leagă contrașansele pen
tru deficitul material de poziția mai 
activă a pieselor și amenințarea 
_g"‘. Spiridonov putea să joace, 
pildă, 29... N:g34-, 30. D:g3 și să 
pere apoi cîmpul nevralgic „g7“ 
30... Dai. Este greu de spus care _
fi fost deznodămintuh Finalul era. 
oricum, lung ți dificil.

Dar, spre stupefacția sălii, Spi
ridonov a împins cu un cîmp pio
nul f : 29... f6 ? ? Și Iui Ostoici nu 
i-a rămas decît să răspundă prompt : 
30. D:g7 mat !!

Maestrul german Siegbert Tar- 
rasch, faimos jucător în ultimul de-

la 
de 
a- 
CU 
ar

TURNEUL FINAL AL CUPEI CUPELOR LA VOLEI FEMININ

Turneul Internațional de tenis de W 
Monaco a programat partidele semifi
nale. în proba de dublu bărbați, cuplul 
Sever Mureșan (România) — De Men
doza (Anglia) s-a calificat în finală, în- 
vingînd cu 6_4, 7—9, 7—5 perechea olan
deză Hemmes — Sanders. în cealaltă 
semifinală, olandezii Hordijk și Fleury 
au întrecut cu 6—0, 6—1 perechea Bor- 
flga — Truchi (Monaco). Finala probei 
de simplu bărbați se va disputa între 
De Mendoza și Hemmes. Primul l-a în
vins cu 6—0, 6—2 pe Hordijk, Iar cel 
de-al doilea a cîștigat cu 6—3, 6—3 me
ciul cu Sever Mureșan.

5L Atena an Început întrecerile turneu
lui final al Cupei Cupelor la volei (m). 
Echipa sovietică Voroșllovgrad a învins 
cu 3—0 (15—7, 15—8, 15—12) formația
Csepel Budapesta, Iar Levski Spartak 
Sofia a dispus cu 3—1 (15—13, 9—15,
15—3. 15—9) de echipa italiană Rulni.

ceniu al secolului trecut și primele 
decenii ale veacului nostru, de pro
fesie medic, denumea asemenea ca
zuri cu totul ieșite din comun drept 
o „amauroză (orbire) șahistă acută1*. 
Altfel nici nu se pot explica...

O SINGURĂ PARTIDĂ 
ÎNCHEIATA IN RUNDA A 10-AI

Apropierea finișului face ca lupta 
în turneu să devină din ce în ce 
mai dîrză. Aseară, de pildă. în 
runda a EO-a. s-a încheiat. în cele 
5 ore regulamentare de joc. o sin
gură partidă : Partos a cîștigat la 
Ungureann. după ce și-a creat o 
poziție activă și amenințătoare. Ne
grul s-a văzut supus unor pierderi 
materiale decisive. Celelalte intîl- 
niri s-au întrerupt : Taimanov are 
un pion in plus intr-un f rai de 
turnuri si piese ușoare la Knaak. 
iar Ghizdsvu o poziție aparent mai 
bună la Stoica, Stanca, din nou in 
criză de timp, a ratat posibilitatea 
de a egala cu Ostoici și va trebui 
să se apere greu, intr-un final de 
dame cu doi pioni mai puțin. Si
tuația rămîne ccmphcată la tablele 
la care au jucat 
Ghițescu, Fichtl 
Honfi cu PyteL 
liber.

în clasament 
cu 6’/z p. $i o 
urmat de Partos 6 p„ 
5*i p și două partide 
Gheorghiu 5 p. (din 
etc.

Astăzi dimineață se

Spiridonov cu 
cil Rukavina și 

Gheorghiu a fost

concuce 
partidă

9

Taimanov 
întreruptă, 
Ghizdavu 

întrerupte, 
partide)

reiau între
ruptele. după-amiază se joacă run
da a 11-a.

LYON. 17 (prin telefon). Vineri 
seară, în Palatul sporturilor din 
localitate, în prezența unui nume
ros public, au început întrecerile 
finale ale Cupei Cupelor, rezerva
tă echipelor feminine. Așa cum se 
anticipa, echipa Ț.S.K.A. Moscova 
se anunță ca principală favorită, 
pronostic care pare a se confirma 
încă din prima zi, cind a avut ca 
adversară formația Penicilina Iași, 
pe care a depășit-o în trei seturi.

PROGRAMUL DE AZI :
PENICILINA

E.S.K.A. SOFIA. 
T.S.K.A. Moscova 

Cracovia.

două sextete

FINIȘ PALPITANT |N

GHIȚESCU

Val«w CHIOSE

CONCURSUL FEMININ

Nebunul nu poate fi luat dîn 
cauza pierderii damei și tumul 
din a8 nu are unde să plece. Ne
grul a cedat!

Un alt caz și mai amuzant. Vor
beam, în relatarea asupra rundei a

Concursul feminin de selecție se 
desfășoară sub semnul unui finiș 
deosebit de strins. anunță 
,.la fotografie". înaintea nlfimotor 
două runde, patru jucătoare alcă
tuiesc un pluton fruntaș compact, 
întîlnirile directe între citeva din
tre ele vor fi probabil decisive în 
stabilirea configurației finale a cla
samentului. Oricum, excepcind evo
luția sub posibilități a Gertrudei 
Baumstarck (aptă orieînd de un Ioc 
mult mai bun), turnul a decantat 
valorile recunoscute din eșichierul 
nostru feminin, în frunte afiincu-se 
(cu excepția la care ne refeream) 
toate maestrele internaționale.

După runda a 9-a (Juneu tnrin-

Partida dintre ce’e 
a debutat cu un echilibru atît în 
atac, cit și in apărare, însă, după 
cinci schimburi de serviciu la sco
rul de 3—3, Ț.S.K.A. a pus stăpî- 
nlre pe joc, prin atacuri puternice 
executate peste blocajul Penicilinei, 
atacuri favorizate și de înălțimea 
impresionantă a celor patru trăgă
toare. De asemenea, serviciile, execu
tate de toate jucătoarele sovietice, au 
determinat anularea unor combina
ții de atac, armă pe care se bazau 
voleibalistele românce. Trecînd la 
jocul s mplu. ieșencele nu au mai 
avut altă șansă decît apărarea în 
linia a doua, dar numai cu aceasta 
nu puteau spera prea mult. Toate 
cele trei seturi au avut aproape 
aceeași desfășurare : un echilibru

de forțe la începutul lor, după care 
Ț.S.K.A. se detașa punct cu punct, 
prin atacuri executate aproape la 
nivelul celor văzute la echipele 
masculine. Aceasta a determinat 
victoria clară și meritată a for
mației sovietice, care rămîne prin
cipala favorită. Arbitrii francezi 
Guitin și Marty au condus urmă
toarele echipe : PENICILINA : Itu 
(Popescu), Ichim, Almiș (Popa), 
Dobrescu (Brumă), Chirițescu, Bă
tură : 
dova), 
cenko, 
Iova.

Cea
zile, încheiată tîrziu după miezul 
nopții, dintre 
Wisla Cracovia, 
victoria echipei 
turi la 7, 5, 10.
deficitară la primirea serviciilor și

organizarea atacurilor, nu a putut 
face față unui sextet omogen și 
bine pregătit. Au evoluat : Ț.S.K.A.:
Mineva, Lenkova. Nikolova, Pe

trova, Stocva, Kaișeva, Stoilkova, 
Borisova, Daskalova ; WISLA : 
Buhl. Jakubzyk, Mioduzewska, Mis- 
kiewicz, Nawacko, Kmiec, Sobans- 
ka.

Selecționata Norvegiei continuă să fia 
neînvinsă în Campionatul mondial 
hochei pe gheață (grupa C), care

sosire

Juncu. 
lea i
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ÎNSEMNĂRI DUPĂ C. E. DE ATLETISM

ÎN SALĂ DE LA ROTTERDAM

CSABA DOSA
ȘI DOREL CRISTUDOR

DOUA SPERANȚE AUTENTICE
ALE ATLETISMULUI NOSTRU

Continuîndu-ne retrospectiva, vom 
discuta despre performanțele ți com
portarea celorlalți patru sportivi ro
mâni participant! la cea de a rV-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism indoor, desfășurate la 10 și 
11 martie la Rotterdam (Olanda).

CSABA DOSA a avut In concurs 
19 adversari. La startul probei de să
ritură în înălțime s-a prezentat un 
mare număr de sportivi de valoare, 
din rîndul cărora remarcăm : J. 
Dahlgren (Suedia), V. Papadimitriou 
(Grecia). I. Major (Ungaria), J. Kirst 
(R. D. Germană). P. Martin (Franța), 
J. Palkovsky (Cehoslovacia), S. Junge 
(R. D. Germană), V. Maly (Ceho
slovacia). Reprezentantul nostru se 
situa — prin performanta (2,20 m) 
obținută la Sofia, cu puțină vreme 
înaintea „europenelor" de la Rotter
dam — în plutonul fruntaș al aces
tui grup de elită. întrecerea nu ni 
l-a arătat însă a fi în formă deose
bită. El a trecut la 2,00 m și 2,05 m 
din prima încercare, dar la 2,08 m 
i-au fost necesare trei sărituri pen
tru a putea rămîne în concurs. La 

m (trecută din prima încercare) 
ni s-a părut definitiv acomodat cu 
Bolidt-tan-ul olandez. Ne înșelam. La 
2,14 m și 2,17 m a fost, din nou, obli
gat să efectueze cîte trei încercări. 
Esențialul este, însă, că el a reușit 
să treacă aceste înălțimi. Și la 2,20 m 
a fost foarte aproape de reușită. 
Ceea ce trebuie remarcat la acest 
sportiv — care lasă falsa impresie 
că ar fi apatic, gata să abandoneze 
lupta atunci cind simte că nu este 
în formă — e faptul că știe să se 
mobilizeze, să facă apel la toate re
sursele pentru apărarea șansei sale, 
că este conștient de valoarea pe care 
a atins-o și își pretinde performanțe 
la acest nivel.

Concursul în 
fost, așa cum 
La 2,17 m mai 
10 concurenți! 
siunea atinsese cota 
numai cei cu nervii de oțel puteau 
rezista, în continuare, în această grea 
dispută, 
(trecînd 
2,17 m, 
ghiarul

2,11

proba de înălțime a 
spuneam, foarte tare, 
erau încă în întrecere 
Vă imaginați că ten- 

maximâ șî că

Singurul care se detașa net 
toate înălțimile, inclusiv 

din prima încercare) era ma- 
I. Major. Restul concurenți-

Ț.S.K.A. : Gureeva (Milovi- 
Rodionova, Axenova, Les- 

Prokohina (Bespalova). Koh-

de a doua partidă a primei

Ț.S.K.A. Sofia și 
s-a terminat cu 
sofiote în trei se- 
Formația poloneză,

★
Sîmbătă seară, în cea de a doua 

zi a turneului au fost programate 
partidele : Ț.S.K.A. Moscova — 
Ț.S.K.A. Sofia și Penicilina Iași — 
Wisla Cracovia. In primul joc 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 3—0 
(8, 11, 4) pe Ț.S.K.A. Sofia.

★
Pînă la închiderea ediției, rezul

tatul întîlnirii Penicilina — Wisla 
nu ne-a parvenit

de 
______ o___ T_ ______ ... se 
desfășoară în Olanda. In penultima eta
pă a competiției, hocheiștii norvegieni 
au întîlnit. la Tilburg, formația Franței, 
pe care au învtas-o cu scorul de 8—3 
(1—3, 4—0, 3—0). O partidă echilibrata 
s-a ’ disputat îa Haga, unde echipele 
Angliei și Danemarcei au terminat la 
egalitate: 8—8 (4—1, 1—4, 3—3). In cele
lalte două jocuri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ungaria — ~
5—1 (3—1, 0—0, 2—0); Olanda
Chineză 7-9 (1—0, 2-0, 4-0). 1 
ment, după 6 etape, conduce 
cu 12 p, urmată de Olanda 10 
ria s p, Franța 6 p, Bulgaria 
Chineză 4 p, Danemarca 2 p
1 P-

Bulgaria
1 _ R.P. 
Tn clase - 
Norvegia 
p, Unga- 
5 p, R.P- 
și Anglia

Selecționata masculină de baschet a An
gliei a susținut două Intllnirl amicale 
eu reprezentativa Austriei. In ambele 
jocuri, victoria a revenit basehetbaliști- 
lor austrieci : în primul, disputat ia 
Viena, cu scorul de 87—84 (41—39), iar 
in cel de-al doilea, desfășurat la Wels, 
CU 84—75 (46—31).

„Turneul Prietenia" la scrima

ECHIPELE DE HORITĂ ALE ROMÂNIEI
IN PARTEA INFERIOARĂ A EEASAMENIEEOR

telefon). — Lip-TALLIN, 17 (prin
site de aportul celor mai bune ele
mente — angrenate în mari con
cursuri alături de seniori — forma
țiile de tineret ale țării noastre la 
floretă fete și băieți au terminat 
întrecerile respective în partea infe
rioară a clasamentelor.

ALEXANDRA NICOLAU IN PRAGUL
UNEI MARI VICTORII INTERNATIONALE

Echipa de fete (în care numai 
Viorica Draga și, într-o oarecare mă
sură, Ana Gîrbea au tras la un ni
vel satisfăcător) s-a clasat pe locul 
V. In primul tur, cvartetul nostru 
a pierdut cu 4—9 în fața primei e- 
chipe a U.R.S.S. și a întrecut Cuba 
cu 9—5, iar în turul secund a dispus 
cu 9—6 de formația B a U.R.S.S., 
dar a cedat cu 1—9 în fața flore- 
tistetor din R. D. Germană.

Formația floretiștilor noștri s-a 
comportat slab (doar P. Buricea și 
C. Moise s-au apropiat de valoarea 
obișnuită) și a ocupat locul VII în 
clasamentul final.

După o lună de antrenament în S.U.A.< 
tripla campioană olimpică de înot, aus- 
trallanca Shane Gould, va încerca să co
recteze mal multe recorduri mondiale 
cu prilejul concursului ce va avea loc 
la Long Beach.a
„Festivalul schiului* de ta Holmenkollen 
a continuat cu desfășurarea concursului 
de sărituri de la trambulină. Victoria a 
revenit Iul Hans Hartleb (R.D. Germană) 
CU 224,5 p.■
După cum anunță presa britanică, se 
duc tratative de organizare a unui meci 
între campionul mondial la șah, Robert 
Fischer (S.U.A.), și maestrul englez Wil
liam Hartston. Meciul ar urma să se 
desfășoare la Londra în luna iunie a 
acestui an. Se așteaptă răspunsul Iul 
Fischer care, după cum se știe, a mai 
primit o ofertă în acest sens din partea 
federației braziliene, care 1 l-a propus 
ca adversar pe Costa Mecking.■
Cea de-a 7-a ediție a cursei cicliste in
ternaționale „Marele premiu Annaba" 
s-a încheiat la Alger cu victoria rutie
rului sovietic Nikolai Gorelov. .

La I^Lcester, pe circuitul „Mallory Park", 
s-a desfășurat prima cursă conttnd pen
tru Campionatul european de automobi
lism (formula II) — ediția 1973. învingă
tor In ambele manșe disputate, pilotul 
francez Jean Pierre Jarier, care a con
curat pe o mașină „B.M.W.”, s-a clasat 
pe primul loc cu o medie orară de 
180.650 km. Pe locul secund s-a situat 
englezul Mike Hailwood (pe ^Surtees"), 
urmat de canadianul Dave McConnell 
(pe „Surtees"). Francezul Jean Pierre 
Beltbise („March B.M.W.“), marele favo
rit al cursei, a abandonat.

CLASAMENTE. — FLORETA FETE 1 
1. U.R.S.S. I, 2. Polonia, 3. Ungaria, 
4. R. D. Germană, 5. România, 6. 
U.R.S.S. II, 7. Cuba, 8. Cehoslovacia, 
9. Bulgaria. FLORETA BĂIEȚI : 1 
U.R.S.S. I, 2. Ungaria, 3. U.R.S.S. II, 
4. Polonia, 5 R. D. Germană, 6. Cuba, 
7. România, 8. Cehoslovacia, 9, Bul
garia,

BELGRAD. 17 (Agerpres). — în 
cea dea 9-a rundă a turneului in- 
ierna~3cal feminin de șah de la 
Belgrad, maesma poloneză Erenska 
a rfyigat la iugoslava Milivojerici, 
ta timp ce pamidele Kalhbrener — 
Kama JsnMvtei și Koclcvska —

Csaba Dosa este 
bU

••• R

■ pe cat
îi este 

îndrăzneală, __ _
potențialul său, poate chiar mai mul
tă ambiție.

— da: 
I mg.

talc:
«XX2 densă 
sari pater

XICOLAE PEETA —

spa- 
să sară in acest an

Do&a răminirxi să-ș 
3 și < Cu mai p 
concurs, sporttvnî grec 
cat in extremis meda 
Ordinea finală (Major 
kovsky 2JX> TTL. Papmfji—y 
D'S’sa 2.17 m) ar mai fi pur 
modificări In favoarea reprezer 
lui nostru, în cazul cind șansa ne 
care a avut-o (o săritură extrem < 
aproape de reușită Ia 220 m) s-ar 
materializat Dar, și așa. putem 
precia ca meritorie comportarea • 
putem să-i întrezărim — privi, 
lunga listă a Învinșilor — o oer 
pectivă clară de progres. Csaba 
Dosa este capabil chiar in acest an 
de performanțe în jurul a 12S ta. 
condiția sine qua non fiind aceea de 
a-și asculta cu strictețe antrenorul 
(Zoltan Szabo) căruia ii datorează pu
ternica sa ascensiune.

VIORICA VISCOPOLEANU — a 
ocupat, in final, locul VI la săritura 
în lungime, cu un rezultat mediocru: 
6,04 m. Evoluția acestei sportive care 
a adus multă faimă atletismului ro
mânesc (campioană olimpică la Ciu
dad de Mexico, campioană europea
nă la Viena, fostă recordmană mon
dială) a fosi 
de curioasă : 5.93 m — D - 
6,04 m — 6,04 — 6,04 m! A 
vident că, deși venea cu un 6.35 m, 
realizat la Moscova, Viorica 
în forma sa cea mai bună și, mai 
ales, că se situa în grupul sportivilor 
care nu au reușit să se acomodeze 
cu pista de elan. Numai astfel se 
poate explica — dacă aceasta este o 
explicație valabilă — faptul că a 
terminat a 6-a din 7 concurente, lă- 
sîndu-se întrecută de Antenen (El
veția) 6,08 m. Angheiova (Bulgaria) 
6,13 m, Sarna (Polonia) 6,15 m, Ni-

— veți vedea — destul 
- D — 
fost e-

nu era

- poate realiza In proba 
0 mg rezultate superioare 
e le are acum In palma- 
necesară ceva mai multă 
mai multă încredere în

ceasLa a fpst ne-
pe cehoslovacul

nume rur esezt la alergâ--in < fkiaLâ m i-a mai
ibfiă. Deși l-a r-rclasat pe
pion eurir Bsrkes, n—a
ta decît iocui n. Poate că
>ele sale de peste hotare
cam depărzate de cele din 

na confirmă in
dificile’ f?rma arătată în

e de seiec ți". Nieolae Per-
insa un atlet cu resurse

alergările scurte,
asa mort a cazul la

Verbczi s-au încheiat remiză. Ale
xandra Nicolau a întrerupt cu a- 
vantaj pozițional la Gheorghieva.

Clasamentul 
două runde ale 
xandra Nicolau 
puncte și două
2. Veroczi (Ungaria) 5>/t puncte;
3. Kozlovska (U.R.S.S.) — 5 puncte
(1); 4. Katia Jovanovici (Iugosla
via) — 4’/i puncte (1) ; 5—6,
Erenska (Polonia), Gordana Jova
novici (Iugoslavia) — 4 puncte (2) ; 
7. Kalhbrener (Iugoslavia) — 4 
puncte (1) ; 8. Șui (U.R.S.S.) — 3 
puncte (2) ; 9. Gheorghieva (Bul
garia) — 3 puncte (2) ; 10. Milivo
jevici (Iugoslavia) — 3 puncte (1) ; 
11—12. Pihailici (Iugoslavia), Vas- 
r.ecki CR-F.G.) — IV» puncte (2).

înaintea ultimelor 
turneului : 1. Ale- 

(România) — 6 
partide întrerupte ;

PE TERENURILE DE FOTBAL
• ta tsraeu; Se ta. Sydney, i. subgru

pe- a n — zona Aca — Oceania — cen- 
■Snf pentre preUminarille eamp.or.atuluî 
=en<SaL echipele Australiei ți Noii Ze- 
eJaade au terminat la egalitate : 3—3
0—1). Un rezultat egal — 1—1 s-a înre
gistrat țî în meciul dintre selecționatele 
Irakului ț: Indoneziei. în clasament con
duce Australia, eu 6 p, urmată de Irak 
— 9 p Noua Zeelar.dâ _ 3 p șl Indone
zia — S p.

• La Londra, pe stadionul „Highbury", 
echipele de juniori ale Angliei șl Italiei 
»-au tatCnH Intr-un meci amical. Gaz
dele au terminat învingătoare cu scorul 
de 1—4 (1—6), prin punctul marcat de 
Dcr.aghȚ.
• Tn fața a peste 19 W0 de spectatori, 

la Swansea s-au Intilmt selecționatele 
de - r.eret ale Scoției și Țării Galiior. 
Fz-bahriii scoțieni au dominat partida, 
ciștlglnd cu scorul de J—1 (1—0).
• Reprezentativa Norvegiei, aflată în- 

tr-un turneu de pregătire în Spania, a 
susținu; un meci de verificare cu for
mata Malaga, care activează in prima 
divizie a campionatului. Partida s-a în- 
dtetat la egalitate : 1—1 (1—1). Oaspeții 
a : deschis scorul în min. 20, prin Has- 
tad. iar gazdele au egalat prin golul 
marcat ta min. 27 de Viberti.
• învtagînd în deplasare pe Derby 

County (campioana țării) cu 1—0 (a mar
cat Lorimer ta min. 29). Leeds United 
s-a calificat ta semifinalele Cupei An
gliei.

——----------------------------------------------- --------Ț ------------
MERCKX CONDUCE IN CURSA CICLISTĂ PARIS-NISA

PARIS, 17 (Agcrpres). —
de-a 6-a etapă a competiției cicliste 
Paris — Nisa, desfășurată pe dis
tanța Manosque — Draguignan 
(133 km), a fost cîștigată de bel
gianul Van Linden, cronometrat în 
3h 22 :48. El a întrecut la sprin. 
tul final pe olandezul Kuiper și pe 
compatrioții săi Hooyberghs și 
Merckx.

In clasamentul general indivi-

dual continuă să conducă Eddy 
Merckx, urmat, la 11 sec, de dane
zul Mortensen, și la 22 sec de fran
cezul Poulidor. Spaniolul Ocana se 
află pe locul 7.

în fotografie : moment din cursul 
etapei a 6-a : în fruntea plutonului 
Eddy Merckx, Ocana. Ovion și 
Poulidor.

Telefoto : A. P. AGERPRES

M. PLOEȘTEANU

DIN NOU ÎNVINGĂTOR

LA IAMBOL

VOM AVEA (TOTUȘI) IN ACEST AN
UN CAMPIONAT MONDIAL

care asigta 
Monsels din C 
învins însă De bulgar 
6.79 s și pe francezul S 
In primal rind trebuie 
tul că Dorel CrisUidor și-a confir
mat performanța din concursurile in
terne de selecție iC.C s), socotind că 
intre cronometrajul manual șî cel e- 
lectric există o diferență de aproxi
mativ 2/1# de secundă in favoarea 
sportivului. Nu este de neglijat nici 
faptul că învingătorul din semifinala 
sa — polonezul Nowosz — a cucerit 
titlul european. Credem in talentul 
lui Cristudor. Pentru ascensiunea sa 
in grupa] fruntașilor sprintului euro
pean sint necesare trei condiții f un 
volum de muncă sporit pe care tînă- 
rul sprinter nu numai să-1 accepte 
dar să-l și dorească, o mare măiestrie 
a antrenorului în conducerea progra
mului de pregătire și o prezență cît

6). EI 
al Stoice’ 
arteur — 634 s. 
remarcat fap- Hristache NAUM

SOFIA, 17 (Agerpres). — In ziua a 
doua a turneului internațional de box 
„Memorialul Strandjata", care se desfă
șoară in orașul Iambol (Bulgaria), boxe
rul român Mihai Ploeșteanu l-a învins 
la puncte, tn limitele categoriei pană, 
pe Vâsli Zdravkov (Bulgaria).

AL BOXERILOR AMATORI?
Orașul Belgrad se oferă să organizeze piima ediț'e a competiției

ATLEJU SOVIETICI ÎNVINGĂTORI
(146-141) ÎN MECIUL INDOOR

CU SELECȚIONATA S.U. A

intre 21 și 28 august

ROMÂNIA - POLONIA 64, LA GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. f>

gătit fizic, Gyongyoși n-a mai avut 
resurse să restabilească echilibrul 
și a fost învins la puncte.

Ion Baciu a făcut din nou dova
da calităților sale tehnice. După 
ce a fost condus cu un punct în 
primele minute, el l-a surprins cu 
un tur de cap decisiv pe Josef 
Wojciekowski, făcîndu-1 tuș. Un 
meci extrem de disputat au oferit 
și Eugen Hupcă—Ludwig Roman
ski. Cu citeva frumoase aruncări

peste piept, Hupcă a acumulat a- 
vantajul necesar pentru a obține 
victoria la
dintre Ion 
zynski și
Stawowski
de dublă descalificare pentru luptă 
pasivă.

Campionului olimpic Nîcolae 
Martînescu i-au fost necesare nu
mai două minute pentru a-1 pune 
cu umerii pe saltea pe Kazimir 
Pryeczkowski. Turul de cap cu ca-

puncte (8—5). Meciurile 
Gabor — Piotr Star- 
Nicolae Neguț — Jan 

s-au încheiat cu decizii

re a realizat victoria a fost de o 
rară frumusețe. Celelalte rezultate: 
D. Manea b.p. pe B. Dobrowski, V. 
Dolipski b.desc. T. Weglewski.

NEW YORK, 17 (Agerpres). — Des
fășurat la Richmond (Virginia), me
ciul de atletism pe teren acoperit 
dintre selecționatele U.R.S.S. și S.U.A 
s-a încheiat cu scorni general de 
146—141 puncte în favoarea oaspeți
lor. La masculin, victoria a revenit 
atleților sovietici cu 84—76 p. iar la 
feminin au cîștigat sportivele ame
ricance cu 65—62 p.

Iată cîștigătorii probelor : mascu
lin : 60 y : Herb Washington (S.U. A.) 
6,0 ; 60 yg : Anatoli Moșiașvili (URSS) 
7.0 ; 1 000 y : Evgheni Arzanov
(U.R.S.S.) 2:06,0 (nou record euro
pean de sală) ; 1 milă : Vladimir Pan- 
telei (U.R.S.S.) 4:01,5 ; 3 mile : Rașiâ 
Sarafutdinov (U.R.S.S.) 13:22,6 : 600 y . 
Fred Newhouse (S.U.A.) 1:10,0: 3

mile marș : Nikolai Smaga (U.R.S.S.) 
20:56.2 ; lungime : Valeri Podlujnîi 
(U.R.S.S.) 7,86 m : înălțime : Vladi
mir Abramov (U.R.S.S.) 2,19 m : pră 
lină : Evgheni Tananika (U.R.S.S.) 
5,15 m ; greutate : George Woods

m : triplu salt : John 
16,63 m (campionul o- 
Saneev s-a clasat pe 

16,62) ; pentatlon 
(U.R.S.S.) 4 015 p 
Iris Davis (S.U.A.)' 6,6 
Johnnson (S.U.A.)

ui, «iei. 
(S.U.A.) 20,78 
Craft (S.U.A.) 
Limpic Viktor 
locul 
kolai 
minin 
6° yg 600 y 
l :20,7 ; 
(S.U.A.)

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI SE DISTING LA „MEMORIALUL 
NIKOLA PETROV"

SOFIA, 17 (Agerpres), — La Sofia au 
început întrecerile celei de-a 11-a ediții 
a turneului Internațional de lupte greco- 
romane cu „Memorialul Nikola Petrov", 
la care participă 135 de luptători din 
13 țări. Printre sportivii care s-au cali-

tat In turul următor al competiției se 
numără și patru luptători români: Flo- 
rea Răduț (categ. 52 kg), Marian Ciutan 
(62 kg), Gheorghe Ciobotaru (68 kg) și 
Roman Codreanu (categ. supergrea).

doi cu 
Avilov 
: 60 y: 
; Patty 
: Cherry! Toussaint (S.U.A.) 

880 y : Robine Campbell 
-------- ) 2:11,1 ; 1 milă : Ludmila 
Braghina (U.R.S.S.) — 4:38.7 : 2 mile : 
Tamara Panghelova (U.R.S.S.) 10:12,0 
(Ludmila Braghina a ocupat locul 
doi, la două zecimi de secundă) ; 440 
y s Kathy Hammond (S.U.A.) 55,3; 
lungime : Martha Watson (S.U.A.) 
6.52 m (record american de sală) ; 
înălțime : Alice Pfaff (S.U.A.) 
m; greutate: " 'J'

(U.R.S.S.) 19,28 m (participînd la a- 
ceastă probă, campioana olimpică Ia 
aruncarea discului, Faina Melnik, a 
ocupat locul doi cu 17,94 m) ; triatlon i 
Valentina 
2 723 p.

Ni- 
fe-

7.6

1,71
Nadejda Cijova

Tihomirova (U.R.S.S.)

Zilele trecute am primit o veste 
extrem de interesantă de la Bel
grad : 
sport 
oferit 
prima 
dial de box rezervat sportivilor a- 
matori. După cum se știe, A.I.B.A. 
(Asociația internațională de box a- 
mator) hotărîse ca această competi
ție să se desfășoare — că urmare a 
candidaturii federației de speciali
tate japoneze — în orașul Osaka, 
între 28 august și 5 septembrie. La 
începutul acestui an însă, forurile 
nipone au anunțat că, din lipsă de 
fonduri, renunță la organizarea 
campionatului, și se părea că pînă 
în 1974 — există în acest sens și o 
candidatură
— nu vor 
le centuri 
lumii.

Intr-un 
..Sportske 
Vukosav 
ral al Uniunii belgrădene a sus
ținut ideea organizării competiției 
chiar în acest an. „Intrucît în luna 
mai țara noastră va organiza edi
ția jubiliară (a XX-a) a campiona
telor europene de box, iar în aceas
tă direcție s-au făcut serioase pre
parative organizatorice, cred că 
vom dispune de suficiente mijloa
ce pentru a pune pe picioare și cel 
dinții campionat al lumii. Inițial,

Uniunea de cultură fizică și 
din capitala Iugoslaviei s-a 
să organizeze în acest an 
ediție a campionatului mon

a orașului Montreal 
putea fi atribuite prime- 
de campioni amatori ai

interviu acordat ziarului 
Novosti" din Zagreb, 

Stanici, secretarul gene-

japonezii aleseseră ca date de des
fășurare perioada de la sfîrșitul 
lunii august și începutul lunii sep. 
tembric ; noi am putea organiza 
întrecerile aproximativ in aceeași 
perioadă".

La anunțarea candidaturii a apă
rut însă și un mic inconvenient. 
Tot în acest an, și tot la Belgrad, 
vor avea loc între 1 și 9 septembrie 
primele întreceri ale campionatelor 
mondiale la înot, polo și sărituri, 
fapt care ar putea — scrie ziarul 
citat mai sus — crea dificultăți or
ganizatorilor. Dar și la această 
problemă Vukosav Stanici a găsit 
o rezolvare judicioasă. „Campio
natul boxerilor amatori s-ar putea 
desfășura intre 21 și 28 august și 
aceasta nu ar perturba cu nimic 
competiția natației. Cu siguranță, 
numărul turiștilor dornici să asis
te Ia ambele întreceri va spori 
considerabil. Orașul nostru este 
însă pregătit pentru a face față o- 
norabil".

Cît privește modul de desfășu
rare a competiției, iugoslavii se 
gîndesc tot la formula preconizată 
inițial de A.I.B.A. Mai precis, la 
fiecare categorie de greutate ar ur
ma să se 
continentul 
de a intra 
prezentanți 
listul de la

întreacă cîte 8 boxeri, 
european avînd dreptul 
în concurs cu doi re-
— campionul și fina- 
C.E. din luna mai.
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