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ÎNTR-O VACANȚĂ

ACTIVĂ DE IARNĂ

FOTBALIȘTII
DE IA RAPID 

(ALTĂ DRUMUL
IEȘIRII

DIN IMPAS
Această echipă de fotbal atît da 

cunoscută și iubită, dar și comentată, 
a avut o iarnă agitată. în cele din 
urmă, antrenorul Macri („văd că nu 
mă înțelegeți, spunea el în vestiarul 
echipei, și, poale, nici cu nu v-am 

rt&țeles, așa că după ultimul meci al 
turului nu voi mai călca pe aici") s-a 
ținut de cuvint. Și la primul antre
nament — 3 ianuarie — secundul 
Nicolae Belizna, într-o situație pe care 
puțini ar fi acceptat-o („conduci dum
neata pregătirile, i s-a spus, pină se 
va hotărî asupra noului cuplu de an
trenori") a început pregătirile. Șase 
zile in Giulești, după care vacanța ac
tivă a rapidiștilor va continua la 
munte. Și cind jucătorii se pregă
teau de drum, vestea numirii noului 
antrenor principal a explodat ca o

Constantin Văideanu (ĂL.S.A.) a avut o bună evoluție în proba de slalom 
special din cadrul „Cupei C.S.U. Brașov" Foto : Dragoș NEAGU

9 în pregătire, 17 sportivi
De obicei, deplasîndu-ne pentru 

un reportaj ne întoarcem de la „lo
cul faptei" și cu un set de foto
grafii necesare ilustrării grafice a 
cuvîntului scris. Plecînd însă la 
Ploiești, zilele trecute, aveam deja 
la noi cîteva fotografii. De ce ? 
Pentru că aflîndu-se pentru prima 
dată în orașul aurului negru, ca
ravana tenisului de masă are ne
voie de o largă popularizare. Și ast
fel, la rugămintea antrenoarei fe
derale Ella Constantinescu, duceam 
forurilor sportive locale fotografiile 
japonezei Miho Hamada și sovie
ticei Zoia Rudnova, două din cele 
mai bune „palete" feminine mon
diale, participante la apropiatele 
campionate internaționale ale 
României. Acestui eveniment, care 
va debuta la sfîrșitul săptămînii, 
îi sînt dedicate în Ploiești două pa
nouri și o vitrină, aflîndu-se sub 
tipar și programul importantei 
competiții, una din cele mai pres
tigioase din acest sezon dinaintea 
campionatelor europene din Iugo
slavia. Să sperăm că eforul orga
nizatorilor — federația de resort și 
forul sportiv județean — de a oferi 
iubitorilor de sport ploieșteni nume 
de rezonanță în tenisul de masă 
internațional și o pleiadă de tinere 
talente care va domina mîine a- 
ceastă spectaculoasă disciplină, se 
va bucura de o largă audiență.

Aici, la Ploiești, se află în pre
gătire și 17 sportivi români, parti- 
cipanți la „Internaționale", în frun
te cu Maria Alexandru.

Sala Victoria este gata de pre
mieră. In țarcurile regulamentare 
se află nouă mese de joc și ele îna
inte de debut. „SIGMAR", citim 
marca fabricii înscrisă pe una din 
laturi și la întrebarea pe care ne-o

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

Intr-un splendid 
decor, sub fulgii 
mari de nea, ra- 
pidiștii continuă 
vacanța activă 
cu exerciții de 
gimnastică. A- 
poi o nouă 
„porție" de 3 000 
de metri va fi 
consumată pe pan
tele din jurul ho
telului Trei Brazi 

Foto :
S. BAKCSY

bombă. Se discutaseră atitea nume și 
iată, dintre ele a fost ales cel mai 
puțin așteptat : I. Urecheatu. („N-am 
știut că o să fiu numit acum, dar 
am așteptat de mulți ani să mă 
cheme cineva. Am zis că anii în care 
am lucrat Ia Rapid îmi dădeau și mie 
această speranță"). Și noul antrenor, 
după ce a fost prezentat echipei, s-a 
urcat miercuri in autobuz. Direcția : 
Hotelul Trei Brazi, la 6 km de Pre
deal, departe de forfota stațiunii și

„INTERNAȚIONALELE" 
de TENIS DE MASĂ

români • SIG-MAR, o marcă nouă • Maria Alexandru in concurs cu... 11 băieți

MARIA ALEXANDRU

PÎRTIA DE BOB DIN SINAIA 
ESTE GATA PENTRU CONCURSURI

SINAIA (prin telefon). După trei 
ani de inactivitate forțată — ierni 
sărace în zăpadă șl puțin geroase — 
iată că duminica aceasta a putut fi 
repusă în circuit pîrtia de bob din 
localitate. I s-a făcut inaugurarea. O 
inaugurare la care au participat zece 
echipaje. Prima coborîre a efectuat-o 
cuplul Gheorghe Vulpe — Nicolae 
Neagoe. Pîrtia măsoară, deocamdată,

de tentațiile sale, îndeosebi cele noc
turne, mai ales că experiența de 
anul trecut nu se uitase încă.

Așa a plecat Rapid, acolo, la mun
te, în căutarea drumului pierdut, dru
mul care s-o poarte spre alte zone 
ale clasamentului și nu unde se află 
acum, la periferia sa (Răducanu : 
„Avem o iarnă grea. Trebuie si mun
cim serios, pentru că Rapidul nu are 
ce căuta pe locul pe care se află 
acum"). Dar vorbele nu sînt suficien-

îa „Cupa C.S.U. Brașov44

UN SLALOM
DE ZILE MARI

POIANA BRAȘOV, 13 (prin te
lefon). I-am urmărit cariera lui 
Virgil Breaci Re. ,1a virata juniora
tului și pînă astăzi și nu credem 
a fi departe de adevăr afirmînd că 
niciodată nu l-am văzut atît de 
decis, atît de sigur pe el, valori- 
ficînd optim calități fizice foarte 
bune și demonstrînd o tehnică cu 
totul deosebită. Brenci a făcut 
duminică la Poiana Brașov o de
monstrație de virtuozitate, cîști- 
gînd ambele manșe și astfel reușind 
eventul în „Cupa C.S.U. Brașov" 
prin victoria în ambele probe de 
slalom uriaș și special. La succesul 
lui Brenci și al celorlalți schiori a 
contribuit și o vreme excelentă, în
sorită (deși rece), care ilumina o 
pîrtie de gheață acoperită cu un 
strat subțire de zăpadă proaspătă, 
pîrtie ideală de concurs. 56 de 
porți, pe 400 m lungime și 150 m 
diferență de nivel au constituit un 
slalom foarte dificil ca lungime 
și aranjament de porți, unul din
tre cele mai grele ale acestui înce
put de sezon trasat pe pîrtia de

900 m și are șapte viraje. Al optulea 
viraj urmează să fie amenajat și dat 
în folosință în zilele viitoare.

Duminică urmează să aibă loc pri
mul concurs de bob ce se va desfă
șura în organizarea Clubului sportiv 
orășenesc Sinaia. In vederea acestei 
competiții, antrenamentele oficiale vor 
avea loc începînd de luni. 

te. Acum, in etapa acumulărilor — 
pînă la 23 ianuarie, la munte — se 
hotărăște in bună măsură soarta e- 
chipei. Și după cum ne spuneau an
trenorii Urecheatu și Belizna, jucă
torii sînt convinși de acest adevăr, 
în primele zile de pregătiri de la

Constantin ALEXE

(Continuare in pag a 3-a) 

sub teleferic. Dovadă stau și rezul
tatele următorilor ' clasați după 
Brenci. adică T. Rdeaiiu, Vulpe, 
Focșeneanu, schiori' cu o bogată ex
periență și pe care au știut să o 
utilizeze din plin în duelul angajat 
cu tînăra generație reprezentată 
prin Cavași, Manta, Szabo.

Și la fete tot experiența de con
curs și o perfectă stăpînire a schiu- 
rilor și-au spus cuvîntul în defini
tivarea victoriei. Georgeta P.ăneilă, 
foarte robustă și cu o tehnică foar- 
Te bine pusă la punct, a cîștigat 
detașat în fața colegei și prieteniei 
sale Maria Cîmpeanu-Cristea și a 
junioarei Nuți Degerata. Două din 
adversarele de marcă, pretendente 
obișnuite la locul 1, ludlth Tbmory 
și Daniela Munlcanu, mizînd totul 
pe cartea riscului au pierdut oca
zia de a se imp tine în acest slalom 
special deosebit de pretențios. A- 
tît la băieți cît și la fete am re
marcat un spirit combativ prezent 
și promițător în comparație cu e~ 
voluțiile anterioare. Schiorii își a- 
sumă riscuri, parcorgînd distanțe
le și dificultățile foarte aproape de 
posibilitățile lor maxime și în a- 
cest fel abordează, fie victoria, 
1’ie în mod regretabil pentru clasa
mentul zilei, sînt abandonați sau 
descalificați. Acesta este, însă, sin
gurul mod de a-ți ridica măiestria 
sportivă, de a ținti la rezultate de 
rezonanță internațională. Din fru
musețea acestui concurs am regre
tat un singur lucru, absența moti
vată (bolnav) a lui Dorin Muntea- 
hu, care ar fi dat un plus de atrac
ție duelului inter-generații și celui 
direct cu Virgil Brenci. REZULTA
TE TEHNICE : băieți : 1. Virgil
Brenci (ASA) 1:29,6 ; 2. Constantin 
Văideanu (ASA) 1:30,0 ; 3. Gheor- 
ghe Vulpe (C.S.U. Brașov) 1:30,2 ; 
4. Marin Focșeneanu (CSO Sinaia) 
1:31,0 ; 5. loan Cavași (Dinamo) 
1:31,8 ; 6: Alexandru Manta (ASA) 
1:31,9; fete: 1. Georgeta Băncilă 
(Dinamo) 1:28,6 : 2. Maria Cîmpea
nu-Cristea (IEFS) 1:35,4; 3. Nuți 
Degeratu . (LES Predeal) 1:37,0 ; 4. 
Dagmar Miller (LES) 1:39,3; 5.
Ioana Belu-Ghia (Caraimanul) 
1:41,4; 6. Ioana Bîrsan (C.S.U. Cluj) 
1:41,8.

Mihai BARA

0 SURPRIZA DE PROPORȚII LA BĂIEȚI:
REPUBLICANE

PE BASCHEI i I. C. H. F. — VOINȚA TIMIȘOARA 61-66!
Al doilea tur al campionatelor republicane de baschet a început, ieri, 

prin partidele desfășurate în Capitală, la Oradea și la Iași. Iată rezulta
tele și unele amănunte :

MASCULIN

GRUPA 1—6

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.E.F.S 75—64 (38—22). Cei 1.000 
de spectatori prezenți în sala Olim
pia din Timișoara au fost satisfă- 
cuți doar în parte de calitatea 
acestui meci abordat de ambele 
echipe cu nervozitate, dar și cu 
multă dăruire și ambiție de a ciș- 
tiga. Așa se explică faptul că, în 
min. 4, Berceanu avea 4 faulturi, 
ceea ce a determinat un joc mai 
prudent din partea I.E.F.S.-ului. 
Pînă în min. 8, întrecerea a avut 
o desfășurare echilibrată, pentru ca

AL SPORTULUI DE MASĂ
inițiative 9 Nu participări „spectaculoase" ci activități continue, larg 

accesibile 9 Ritmuri inegale și... pauze prelungite 9 Nici performanță, 

nici sport de masă ?

Ampla acțiune de îndeplinire a 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie continuă să se desfășoare, cu 
entuziasm și răspundere, determi- 
nînd un evident reviriment în acti-, 
vitatea sportivă de masă, domeniu 
căruia importantul document de 
partid îi acordă o atenție deose
bită. Fără îndoială, la bunele re
zultate obținute în ultimul timp au 
contribuit, în mare măsură, acțiu
nile centrale inițiate de C.N.E.F.S., 
împreună cu ceilalți factori cu a- 
tribuții („Amicii drumeției", „îno
tul pentru toți”, „Cupa Tineretului" 
ș.a.), precum și o serie de nume
roase inițiative întreprinse înde
osebi în județele Harghita, Argeș, 
Dolj, Bihor, Ialomița, Buzău, Bis- 
trița-Năsăud, toate acestea im- 
pulsionînd activitatea ASOCIAȚI
ILOR SPORTIVE, UNITĂȚILE DE 
BAZĂ IN CARE SE REALIZEAZĂ 
DE FAPT, CERINȚELE, CONȚI
NUTUL ȘI DIMENSIUNILE SPOR
TULUI DE MASĂ. A crescut astfel 
numărul asociațiilor din întreprin
deri, fabrici și uzine, din coopera
ția meșteșugărească, de la sate, în 
care — în spiritul prevederilor 
Hotărîrii de partid — activitatea 
sportivă de masă este mai bine or
ganizată, orientată spre folosirea 
formelor simple, larg accesibile,

Șahul, care nu figurează — oficial — în programul „Cupei Tineretului" de cit la categoria „studenți", continuă să 
reprezinte centrul de greutate al întrecerilor programate în școlile Capitalei. Interesul elevilor față de acest joc 
(cum demonstrează elocvent imaginea de mai sus, surprinsă ieri la Școala generală nr. 1S6) este, fără îndoială, lău
dabil. Dar, parcă a sosit timpul să aibă loc și concursurile de patinaj, schi și săniuțe, fiindcă — totuși — ediția 
aceasta a „Cupei" se cheamă de iarnă... Foto : N. DRAGOȘ
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„CUPA TINERETULUI" POATE PORNI
CU „MOTOARELE ÎN PLIN“!

Iarna — o iarnă autentică — 
s-a instalat pe întreg cuprin
sul țării. In ultimele zile a 
nins abundent, iar gerul a transfor

mat in oglinzi de gheață patinoarele 
naturale.

Nu lipsește, așadar, nimic pentru 
ca întrecerile ediției de iarnă ale. 
„Cupei Tineretului", mai ales in spor
turile specifice anotimpului rece, să 
se poată desfășura în cele mai bure 
condițiuni, iar marea competiție de 
masă cu caracter republican să-și 
atingă integral scopul pentru care a 
fost inițiată, acela de a angrena in 
practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului un număr cit mai 
mare de cetățeni, întregul tineret, 
așa cum se arată în Hotărîrca Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973.

Primele zile de iarnă adevărată au 
animat „Cupa", au coincis cu o relan
sare puternică a întrecerilor de schi, 
săniuțe și patinaj, rămase mult în 
urmă din cauza condițiilor meteorolo
gice neprielnice. Ieri s-au organizat 
numeroase concursuri. Din păcate, 
însă, pe alocuri inerția persistă, cum

în continuare să se impună forma
ția timișoreană care a avut, la un 
moment dat, un avans de 20 de 
puncte. Spre final, presingul
I.E.F.S.-ului  a dus la scăderea di
ferenței, dar atît. Au înscris: Cîm- 
peanu 18, Czmor 17, Minius 13, Mă- 
năilă 10, Gal 9, Roxin 8 pentru 
Universitatea, respectiv Zisu 22, L. 
Molnar 2, Szep 6. Braboveanu 17, 
A. Molnar 9, Berceanu 7, Nagy 
1. Au arbitrat foarte bine V, Kadar 
și G. Berekmeri. (P. ARCAN — 
coresp. județean).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 88— 74 (48—31). Partida nu 
a prezentat echilibrul la care ne-am 

desfășurate în aer liber și, prin 
toate acestea, cu o eficiență spo
rită a practicării exercițiilor fizice 
pentru fortificarea organismului și 
dezvoltarea capacității fizice a tu
turor cetățenilor patriei.

Este, așadar, limpede că aici, în 
unitățile de bază ale mișcării spor
tive trebuie necontenit îmbunătă
țită munca practică de îndeplinire 
a sarcinilor de partid privind do
meniul educației fizice și sportului 
de masă. Cu atît mai mult, cu 
cît aprecierile anterioare nu au 
încă un caracter general, în pre
zent fiind destule asociații sportive 
în care realizările nu sînt nici pe 
măsura posibilităților, nici la ni
velul cerințeior actuale.

Credem că, vorbind despre rolul 
asociațiilor sportive, ar trebui să 
reamintim că participarea sau re
prezentarea — adesea ocazională, 
cu un mic grup de sportivi — la 
unele acțiuni centrale, județene, 
municipale sau orășenești nu este 
decît UNA din formele de cuprin
dere a oamenilor muncii, a întregu
lui tineret, în practicarea exerci- 
țiiior fizice, a activităților de masă. 
Caracterul organizat, permanent, ca 
și eficiența dorită pot fi asigurate 
NUMAI printr-o bogată și susținu
tă activitate desfășurată în cadrul 
asociațiilor sportive. De aici — sar

ar fi, de pildă, la Tg. Mureș și chiar 
la București. în Capitală, toate cele 
opt sectoare — înțelese parcă — au 
ales calea facilă de a organiza, . în 
continuare, numai competiții de ping- 
pong și șah. Un singur concurs de 
patinaj a fost programat la „Voini
celul", dar nici acela nu s-a ținut. 
Ieri, la ora prinzului, pe excelenta 
pistă de gheață a complexului pati
nau 7 copii...

Iată, acum, relatările coresponden
ților noștri :

PESTE 1 300 DE CONCURENTI 
LA VIȘEUL DE SUS...

în frumoasa zonă montană din nor
dul țării, unde se află așezat Vișeul 
de Sus, foarte propice pentru desiă- 
șurarea „Aporturilor albe", căderea 
zăpezii a fost... salutată prin organi
zarea unor frumoase concursuri de 
schi și săniuțe.

Pe pîrtia de Ia Botoaia s-au între
cut elevii tuturor școlilor generale 
din oraș precum și membrii asociați
ilor sportive Iza, Dacia, Bradul, Chi
mia, Voința și Sănătatea. Pînă acum

așteptat, în primul rfnd din 
cauza absenței lui Demian (bol
nav). In plus, la Steaua a rein
trat Tarău care, prin buna lui evo
luție, a întărit formația și ne-a dat 
speranțe pentru întîlnirea retur cu 
Spartak Brno, din cadrul Cupei 
cupelor. Au marcat: Tarău 14, Ba
ciu 4, Savu 22, Pîrșu 2, Cernat 26, 
Teodorescu 4, Oczelak 6 (acciden
tat în prima repriză, nu a mai 
jucat pînă la sfîrșit), Ioneci 10 pen
tru Steaua, respectiv Riihrig 6, 
Zdrenghea 20, Schuller 4, Roman 
22, Nagy 18, Antal 4. Au arbitrat 
foarte bine G. Dutka și N. Iliescu. 
(A. VASILESCU).

DINAMO — FARUL 108—77 
(60—44). Au marcat: Cernea 13, 
Haneș 5, Ch'vulescu 23, Rotaru 4, 
Niculescu 19, Georgescu 22, Diaco-

© Reviriment evident, 

acțiuni practice,

cinile deosebite ce revin consiliilor 
asociațiilor, dar — deopotrivă — și 
comitetelor sindicale și organizați
ilor de tineret. Iată, dacă ne refe
rim, de exemplu, la sarcina ce re
vine acestor factori în legătură cu 
extinderea formelor de practicare 
a exercițiilor fizice, cu organizarea 
de activități sport" \ turistice și 
întreceri pentru cuce ca titlului de 
fruntaș pe unitate în diferite ra
muri sportive, care să cuprindă 
masa largă a salariaților, baza ac
tivităților constituind-o atelierul, 
secția, sectorul — așa cum se sub
liniază în Hotărîre — constatăm că 
reușitele sînt încă prea puține, în 
această direcție evidențiindu-se 
doar unele asociații din județele 
Bacău, Timiș, Cluj și municipiul 
București. De ce o asemenea sar
cină importantă nu este îndepli
nită la un nivel corespunzător în 
toate județele țării ? Oare, nu toc
mai din cauza faptului că tendința 
de „spectaculos" n-a dispărut 
peste tot, în destule locuri fiind 
— de aceea — necesară mai întîi o 
schimbare de mentalitate, de stil de 
muncă ?

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ia startul acestor competiții s-au ali
niat peste 1 300 de concurenți.

După cum ne declara tovarășul 
Theodor Vulturau, președintele 
C.O.E.F.S., se estimează că numărul 
participanților la prima etapă a „Cu
pei" va depăși — la Vișeul de Sus — 
cifra de 4000 de- tineri și tinere.

De rniine (n.r. rfstăzi) vor începe 
concursurile de patinaj.

Aurel GIIILEZAN

...Șl APROAPE 4 000 LA 
HUNEDOARA I

Intr-o excelentă organizare, la care 
au contribuit toți factorii chemați să 
contribuie la buna desfășurare a „Cu
pei tineretului", la Hunedoara au avut 
lot, sîmbătă și duminică, numeroase 
concursuri care au angrenat aproape 
4 000 de participant!, tineri munci
tori, elevi și studenți.

întrecerile s-au desfășurat la schi, 
patinaj, săniuțe, șah și tenis de masă.

I. VLAD

(Continuare în pag. a 2-a)

nescu 16, Dragomirescu 6 (re
intrat după o absență îndelungată) 
pentru Dinamo, respectiv loan 4, 
Ivascenco 12, Pașca 12, Purcăreanu 
19, Caraion 2, Spînu 28. Au arbi
trat bine I. Dineseu și A. Caraman.

GRUPA 7—12

POLITEHNICA BUCUREȘTI
— C.S.U. Galați 97—95 (45—52). 
Pînă în min. 12, scorul a avut o 
evoluție strînsă, bucureștenii reu
șind apoi să se desprindă : 32—26 
(min. 14). In continuare, gălățenii
— folosind tot mai insistent apăra
rea agresivă — au izbutit să ega
leze și să ia chiar avans pînă la

(Continuare în pag. a 2-a)
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PRIMII CAMPIONI REPUBLICANI DE COPII

FLORETIȘTII BOGDAN NICOLAU (Steaua)
Șl LAURENȚIA VLĂDESCU (Șc. sp. 1 București)

Unul din favoriții probei de flo
retă băieți, Bogdan Nicolau a de
venit pînă la urmă campion repu
blican de copii. Reprezentantul 
Stelei a realizat 4 victorii, aproape 
în aceeași manieră categorică 
care reușise să 
o săptămînă în 
natul Capitalei. 
(Școala sportivă 
victorii, Mocanu 
laru (C.P.M.B.),

Reprezentantul

în 
se detașeze și cu 
urmă în campio- 
L-au urmat Roca 
Satu Mare) cu 3 
(Progresul), Tes- 

., Oancea (C.P.M.B.) 
și Vîlcu (Steaua) cu cîte 2 victo
rii. Antrenorii foarte tînărului 
campion (C. Ciocîrlie și Gh. Ale
se) au toate motivele să se bucu
re pentru acest frumos succes al 
elevului lor.

Proba feminină de floretă a re
unit un număr de 31 de concu
rente, cele mai multe (6) dintr-o 
școală generală aparținînd satului 
Colacu de lîngă Titu., Deci, a doua 
secție de scrimă — după Căplenii 
Careiului — în mediul rural. O 
reușită asupra căreia vom reveni.

Disputa, aproape la fel de apri- 
, gă ica și la băieți, n-a fost punc

tată, însă, de surprize de propor
ții, concurentele oarecum cunoscu
te dintr-o activitate competiționa- 
lă anterioară (în întreceri organi
zate pe cluburi, orașe și interora- 
șe) reușind să treacă cu destulă u- 
șurință în etapele superioare 
turneulfui.

Astfel, în prima semifinală 
remarcat Laurenția Vlădescu 
sportivă 1 Buc.), cu 3 victorii, (ne
învinsă) într-o grupă din care au 
mai făcut parte Daniela Rău 
Cristina Teuteș (ambele de 
Tractorul Brașov) și Eva Silber- 
mann de la Școala sportivă din 
Oradea. Ultimele trei, obținînd

ale

s-a 
(Șc.

și 
la

> >
doar cîte o victorie, s-au reîntîl- 
nit într-un turneu de baraj. Acîș- 
tigat Silbermann, care a trecut în 
finala probei.

Cristina Sintilaru (Șc. sportivă 1 
Buc.) s-a impus în cea de a doua 
semifinală, obținînd maximum de 
victorii posibile (3). Pentru al doi
lea loc în finală din această gru
pă, din nou un baraj în trei, în
tre Jenica Băbaru (Viitorul), II. 
Antalfyi (Medicina Tg, Mureș) și 
L. Stancu (Progresul). A trecut 
mai departe, Băbaru.

Mai_ calmă, ultima semifinală a 
dat cîștig de cauză Luminiței Po
pa (Șc. sportivă 1 Buc.) și Feliciei 
Truț (Progresul). Au rămas Lilia
na Niculiță (Șc. sportivă 1 Buc.) 
și Ileana Manea (Titu). Ultima, și 
cu concursul unei... greșeli de no
tare a foii de arbitraj.

Finala a însemnat aproape o 
simplă formalitate pentru Laurenția 
Vlădescu, care a terminat neînvin
să : 4—0 cu Sintilaru și Truț și 
4—1 cu Silbermann, Popa și 
Băbaru. In întreaga finală, deci, 
campioana n-a primit decît trei tu
șe. Iar în întregul turneu, doar 8... 
Campioană a Capitalei cu o săptă- 
rnină în urmă, 
iată, realizează 
ță de proporții 
tigîndu-și lecui 
pa Școlii sportive nr. 1 din Bucu
rești. recent promovată în divizia 
A. Succesul micii campioane re
prezintă rodul muncii și talentului 
ei, precum și al antrenoarei care 
a descoperit-o și o pregătește, prof. 
Elena Bejan. Pe ea și nu numai pe 
ea. Fiindcă să nu neglijăm faptul 
că și celelalte două finaliste aflate

Laurenția Vlădescu, 
acum o perform an - 
mult mai mari, cîș- 
de titulară în echi-

DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

Reportaj la Eforie cu cei mai

tineri rugbyțti tricolori
CURSA TITULARIZĂRII

PENTRU TURNEUL F.I.R.A. 9

A ÎNCEPUT pe MALUL MARII...
Marea e cuminte. Pe o fișie lungă de 

plajă, liniște deplină. Un pescăruș, ba 
nu, doi, sint singurii martori al unei 
dimineți reci, dar de o frumusețe 
parte...

La cîteva zeci de metri mai încolo, 
peste o ridicătură ce taie nisipul în 
două, se zămislesc aici, la Eforie Nord, 
energiile pentru azi, dar mai ales pen
tru mîine. ale celor mai tineri purtă
tori al tricolorului, ciștigători ai com
petiției supreme, ,,Cupa F.I.R.A.".

40 de rugbyștt — căci despre ei vor
bim — în marea lor majoritate prove
nind de la Grivița Roșie, Școala Spor
tivă 2.» Clubul Sportiv Școlar și de la 
Chimia Năvodari, au venit în aerul 
tare al mării, cu gîndul la un loc în 
lotul care va merge în aprilie la Hei
delberg, în postura de dublu laureat al 
amintitului turneu internațional.

— Antrenament de o oră, apoi
— anunță 
antrenori, 
cheamă la 
discută în 
ce are de

cros 
coordonatorul colectivului de 
Eduard Denischl. Apoi. 11 
el pe ceilalți trei tehnicieni, 
amănunt tema. Știe fiecare 
făcut. Și se incepe, ca întot-

m

Laurenția Vlădescu (in dreap
ta), campioana republicană de 
floretă copii, ediția 1974, în 
asalt cu Luminița Popa. Pri

mul asalt al finalei...
Foto : Vasile BAGEAC

pe podium (locurile 2 și 3) aparțin 
aceleiași școli, sînt pregătite de a- 
ceeași antrenoare. Este vorba de 
Luminița Popa (4 v.) și Cristina 
Sintilaru (3 v.). Un succes mai net 
nu se putea obține !

Pe locul 4, Eva Silbermann (Șc. 
sportivă Oradea) cu 2 v, pe locul 
5, Felicia Truț (Progresul) cu o vic
torie, iar pe locul 6, Jenica Băbaru 
(Viitorul).

Tiberiu STAMA

ÎNVINGĂTORI INCONTESTABILI ÎN SLALOMUL URIAȘ

AL 9»
CUPEI ORAȘULUI PREDEAL» LA JUNIORI

INTERNAȚIONALELE"
DE MASĂ

13 (prin telefon). Du- 
a doua a concursului 

de schi alpin, rezervat juniorilor 
și dotat cu „Cupa orașului Pre
deal”, a fost destinată unei probe 
de slalom uriaș. Juniorii mici au 
avut de efectuat o manșă, în 
schimb, cei mari, atît băieții cît 
și fetele, cîte două. Sîmbătă, toată 
ziua și noaptea a nins continuu, 
astfel că organizatorii au avut la 

1 . dispoziție toate condițiile pentru a 
amenaja traseele în modul cel mai 
satisfăcător, pe porțiunea superioa
ră a pîrtiei Clăbucetul Taurului. 
Zăpada afinată, așezată pe un strpt 
tasat de nea mai veche, condițiile 

~ relativ bune de vizibilitate, aran-

PREDEAL, 
minică, ziua

jamentul adecvat al porților (pri
ma manșă aparține lui Ion Șuteu, 
a doua lui Ion Bogdan — ambii 
profesori), au contribuit din plin 
la reușita competiției. In schimb, 
organizatorii s-au dezis și de astă 
dată, ei nereușind să respecte pro
gramul stabilit, întîrziind 
cu o jumătate de oră.

Referindu-ne la „uriașul" 
relor mici, două lucruri se 
atenției: victoria netă, obținută de 
o manieră impresionantă de către 
Aurelia Nițu și clasarea pe prime
le trei locuri a reprezentantelor 
Liceului experimental din Predeal. 
La proba similară a juniorilor mici, 
consemnăm victoria, de asemenea

startul

junioa- 
impun

„cupa brașovia*4 PENTRU F0NDIȘT1

UN ÎNCEPUT de sezon promițător
Rezultatele probelor individuale 

de fond desfășurate sîmbătă au 
. stîrnit curiozitatea Și interesul, ast
fel că un public numeros a fost 
prezent la startul ștafetelor din 
cadrul „Cupei Brașovia", întrecere 
pe echipe, care confirmă, sau in
firmă, după caz, o formă constantă 
sau o performanță accidentală. Tre
buie să recunoaștem, după ani de 
zile de observații asupra schiului, 
că fondiștii, începînd din acest se
zon, și-au schimbat structural 
punctul de vedere asupra concep
ției de pregătire, a volumului și 
intensității de lucru. Bucuria este 
cu atît mai mare cu cît această 
restructurare afectează, în special, 
pe juniori care, după cum au și 
demonstrat, sînt capabili, unii din
tre ei, să-i învingă, încă de pe 
acum, pe seniori. întrecerea ștafe
telor de duminică a fost mai mult 
decît spectaculoasă. Este suficient 
să amintim că la start s-au pre
zentat peste 50 de echipe, că per- . 
manent, pe toată durata concur
sului. au existat inversări de cla
sament, schimbări de lider, care 
au constituit deliciul zilei. Consem
năm cu plăcere forma constantă 
a unor alergători afirmați și în 
cursele individuale, candidați ai 
echipei naționale pentru Jocurile 
Balcanice și pentru alte întîlniri 
internaționale. IATA REZULTA
TELE TEHNICE : seniori, 4x10 km ; 
1. Dinamo Brașov 2 h 34,40 ; 2.
A.S.A. Brașov 2 h 37,39 ; 3. I.E.F.S.

2 h 38.17 ; juniori I, 3x5 km: 1. 
A.S.A. 57,2 ; 2. L.E.S. Predeal 57,53; 
3. Dinamo Brașov 58,34; juniori 
II, 3x5 km : 1 L.E.S.
1 h 00,21 ; 2. Șc. sp.
1 h 01,28 ; 3. Șc. sp.

Predeal 
Rîșnov 

l ii „i,z<o , o. ipv. »p. Gheorghieni 
1 h 02,05; junioare, 3x3 km: 1. 
Savokov (Bulgaria) 34,6 ; 2. L.E.S. 
Predeal 34,33; 3. Șc. sp. Gheorghieni 
36,04; copii, 3x3 km : 1. Șc. sp. 
Gheorghieni 33,50 ; 2. Brașovia I
35,25 ; 3. Brașovia II 36,33 ; fetițe, 
3x2 km : 1. Brașovia 49,14, 2. Șc. 
gen. Sirnea 53,38, 3. Șc. sp Sibiu 
53,46.

B. MIHAI

PROBLEME
(Urmare din pag 1)

Se constată, de asemenea, ritmuri 
inegale șl, în unele cazuri, pauze 
nefirești în îndeplinirea sarcinilor, 
mai clare și mai precise ca oricînd, 
de îmbunătățire substanțială a ac
tivității sportive de masă în toate 
asociațiile. Dar, problema asupra 
căreia, după părerea noastră, tre
buie să se îndrepte principala aten
ție a tuturor factorilor locali cu 
atribuții pe tărîmul educației fizice 
și sportului o reprezintă inactivi
tatea prelungită a unui mare nu
măr de asociații, care — în cel mai 
liun caz — se mulțumesc cu orga
nizarea sporadică, total necores
punzătoare și ineficientă, a două- 
trei acțiuni de masă pe an, mai 
ales atunci cînd sînt solicitări ex
prese ale 
riale.

Firește, 
rală dar 
sensul criticabil — ni se par a fi 
prea multe. Putem cita, de exem
plu, numeroase asociații (din ju
dețe ca: Brașov, Prahova, Su
ceava, Maramureș, municipiul 
București), care s-au preocupat, cu 
rezultate bune și foarte bune, de 
dezvoltarea activității turistice, în
deplinind astfel una din importan
tele prevederi ale Hotărîrii. Dar, de 
neînțeles, astfel de exemple pot fi 
mai greu întîlnite în asociațiile din 
alte județe ale țării. La fel stau 
lucrurile și în ceea ce privește or
ganizarea eficientă a cît mai mul
tor întreceri de cros (sînt de evi
dențiat asociațiile din municipiu) 
București, din județele Cluj, Ba
cău, Hunedoara, dar de ce nu și 
celelalte ! ?), preocuparea pentru

organelor sportive terito-

nu este o situație gene- 
cazurile de excepție — în

clară, a sportivului Csaba Pali (Șc. 
sp. M. Ciuc), care, dovedindu-se 
un element cu reale respective, și-a 
întrecut adversarii direcți cu di
ferențe în jur de două secunde. Și 
cursele juniorilor și junioarelor 
mari au avut lideri autoritari, de-a 
lungul ambelor manșe. Ei au fost 
Gheorghe Stinghe (Steagul roșu) și, 
mai ales, Angela Mariole (L.E.S. 
Predeal), care au impresionat prin- 
tr-un stil cu destulă acuratețe, dar 
și prin vivacitatea atacării porți
lor și precizia dovedită la trecerea 
porțiunilor dificile ale traseului. In 
fine, analizînd componența prime
lor locuri și buna pregătire a ce
lor care le-au ocupat (am numit 
pe reprezentanții L.E.S. Predeal, ai 
Steagului roșu Brașov și ai Școlii 
sportive din M. Ciuc) se poate 
spune că în aceste unități, profe
sorii și cadrele de specialitate își 
privesc cu seriozitate rolul.

REZULTATE TEHNICE : junioare 
mici : 1. Aurelia Nițu 51,1, 2. Doi
na Oancea 55,6. 3. Camelia Barna 
56,9 ; juniori mici : 1. C. Pali 48,2,
2, A. Albert (Steagul roșu) 49,8, 3.
M. Olaru (L.E.S. Predeal) 50,2 ; ju
nioare mari: 1. Angela Manole
98,4, 2. Eva Mezei (L.E.S.) 105,1,
3. Annemarie Verhazi (Steagul' 
roșu) 108.8 : juniori mari: 1. Gh. 
Stinghe 88,1. 2. L. Szabo (L.E.S.)
89.2, 3. Gh. Fazekas (Dinamo) 
92,2 ; 4. Alex. Pandrea (Șc. sp. Si
naia) 96,3, 5. Ion Garcea (L.E.S.)
98.2.

„Cupa Orașului Predeal" a re
venit Liceului experimental de 
schi din localitate.

citește din priviri, antrenoarea fe
derală. ne spune că mesele sînt din 
producție autohtonă, fabricate la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Sighelul Marmației 
și că această tranșă, livrată special 
pentru „Internaționale” îi va edi
fica pe specialiști asupra calităților 
noului produs care, ulterior, se va 
afla și pe piața internă și externă.

Antrenorul Pitu Pop anunță pe
rechile ce vor ocupa mesele și cele 
150 de minute de joc efectiv încep. 
Față-n față, Maria Alexandru — 
Ovanez, Magdalena Lessay — Sta
matescu, Eleonora Vlaicov — Sîn
deanu, Viorica Molodovan — Ele
na Condicaru, Doboși — Sîngior- 
gean, Luchian — Gheorghe, Giur
giucă — Danielis și Steiian — Pa
nait. Pe tușă rămîne, ca număr im
par, mezinul Cauri. Nu se impa
cientează că știe că după 40 de mi
nute se vor face permutări și va 
intra în joc (de altfel, Viorica 
Moldovan va acuza ulterior dureri 
la umăr și antrenorii au decis s-o 
scutească de restul antrenamentu
lui, Cauri devenind.. . număr par). 
Și în timp ce Ella Constantinescu 
dă temele de antrenament pentru 
fiecare pereche în parte (individua
lizarea nu e o vorbă goală I), pe un 
coridor creat ad-hoc printre țarcuri 
trece ■ dintr-o parte în alta a sălii o 
grupă de puști. Se opresc pe mar
gine, furați de fulgerele albe iscate 
dintr-odată (antrenamentul înce
puse). „Păcat că nu-i pot lăsa mai 
mult să privească, căci avem ți noi 
pregătire Ia sala de forță" — ne 
spune antrenorul Florea de la Fot
bal Club Petrolul. „Dar mulți vor 
veni duminică la deschiderea com
petiției".

Nicolae Angeiuscu, revenit nu de 
mult la prima fSh dragoste, 
breasla antrenorilor, a oprit-o 
joc pe Elena Condicaru (noua 
elevă la Progresul, unde va 
drept de joc după expirarea caran-

finei, fostul său club Spartac, ne- 
dîndu-i dezlegarea). îi dă indicații 
de mișcare, îi corijează poziția. 
Schimburile de mingi s-au încins, 
1a orizont se profilează doar „re
priza" cu seturi, care pe care... 
Se observă la băieți pofta de joc a 
lui Teodor Gheorghe și Șerban Do
boși, fostul și actualul campion 
național. La fete, Eleonora Vlaicov 
pare a fi depășit perioada marilor 
oscilații între blazare și neîncre
dere. Iar Maria Alexandru, vedeta 
incontestabilă a ping-pong-ului ro
mânesc, îșl pregătea participarea 
la turneul de verificare și selecție 
al... băieților. Ca să-și intre în 
mînă. Nu de alta, dar vrea ca pri
ma reîntîlnire după „mondiale" cu 
japoneza Hamada, partenera sa de 
dublu cu care a dobîndit titlul su
prem, să aibă loc sub 
auspicii.

Și pentru câ orice pregătire are 
o finalitate, iată rezultatele con
cursului de verificare și selecție al 
lotului masculin, desfășurat sîmbătă 
și duminică, chiar în decorul cam
pionatelor internaționale .

IATA CLASAMENTUL: 1. Teodor 
Gheorghe 11 victorii (0 înfringeri), 

Doboși 10 v, 3. Ovanez 8 v, 
Panait 8 v (setaveraj mai slab), 
Giurgiucă 6 v, 6. Sîndeanu 6 v, 
Sîngeorgian 5 v, 8. Luchian 5 v, 
Maria Alexandru 4 v, 10. Da-

deauna, cu Încălzirea. „Dirijează" prof. 
Doru Dinulescu. In timpul acesta, Tra
ian Doiciu și Lică Balcan (ce repede 
trece timpul, parcă mai ieri erau încă 
jucători !) fac. o demonstrație de înde
mânare.

— Nu ne-am pierdut reflexele, ve
deți 7 — par a spune ei.

A trecut timpul încălzirii. Traian 
Doiciu își ia în primire înaintașii, trei- 
sferturlle intrlnd în seama Iul Llcă Bal
can și Doru Dinulescu. Antrenamentul 
propriu-zls a început, dar 14 baloane 
așteaptă incă, nerăbdătoare. Se lucrează 
placajele...

Urmărim totul, dar nu-1 slăbim nici 
o clipă cu întrebările pe antrenorul co
ordonator ;

— De ce tocmai marea ? Toată lumea 
(aproape) se pregătește la munte...

— Pentru că, Înainte de toate, aici o 
cu adevărat liniște, o liniște nefirească 
pentru turistul obișnuit, cu forfota esti
vală a litoralului, dar absolut indispen
sabilă pentru noi. Trebuie să lucrăm 
atent, să vedem care dintre primele li
tere ale alfabetului au fost neglijate. 
Or, aici, pe malul mării, avem condiții 
pentru a munci absolut serios.

— Această stațiune tinde să devină, 
deci, un loc tradițional pentru pregă
tirea lotului de juniori. . .

— Aș completa cele spuse mai îna
inte : aici reușim să lucrăm, „mulțumi
tă” nisipului, sub trei aspecte deodată : 
tehnic, tactic, fizic. Ce vor mai zburda 
copiii noștri după aproape două săptă- 
mlni de dublu rendez-vous zilnic cu... 
nisipul !

— Ce etape vă așteaptă după „pe- 
rioada-Eforie" ?

— Vom continua pregătirea în Capi
tală. Apoi, In jurul datei de 10 martie 
avem in perspectivă o deplasare in Bul
garia.

Din cînd în cînd, Eduard Denischi se 
întrerupe, aleargă la unul din grupuri. 
Privim șl noi înaintașii. Traian Doiciu 
e nemulțumit de formarea grămezii: 
„închizătorul vine cu toată greutatea, 
picioarele mai în spate", exemplifică și 
cele peste o sută de kilograme ale sale

rezistența pachetului advers, ju- 
cad, rid...

înving 
cătorii ___

Continuăm dialogul.
— Să ne imaginăm o clipă, în apri

lie. Sînteți la Heidelberg, înaintea pri
mului meci. Ce ie spuneți elevilor dv. 7

— Atacați, atacați și iar atacați ! Prea 
a păcătuit multă vreme rugby-ul nos
tru prin defensivă exagerată, prea s-a 
bazat el pe lovitura de picior. Dorim să 
avem și satisfacția că am ' 
joc frumos, deschis.

★
Au o poftă nebună de 

iețil. Supraveghează atent 
care ni se spusese încă la _ ... ,, ,
doctor, mai rar ! E și medic, și educa
tor. și psiholog. Și copiii simt, se ata
șează repede de dînsul". Se numește 
ion Stavrache, se află acum în al 6-lea 
an de prezență la lotul juniorilor. E 
mulțumit, spune că băieții aceștia sînt 
bine clădiți, educați, au personalitatea 
în plină formare. Ei știu că sănătatea 
e mai ușor de păstrat decît de cîștigat 
și de aceea, îl solicită foarte des. ..

După-amiaza a cuprins crosul, conti
nuat cu o porție de. .. scări (și are 
destule hotelul Delfinul), lecția teoreti
că. dar nu numai teorie lungă și seacă» 
ci exemple din practica jucătorilor de 
ieri, antrenorilor de azi. După cină, te
levizorul e luat cu asalt. La ora 22, 
toată lumea e sub pătură.

-jir
Atmosferă de muncă serioasă. Disci

plină riguroasă. Nu contează atit de 
mult, acum, cine va fi în cele din urmă 
centru, aripă sau mijlocaș la deschi
dere. important e că la Eforie Nord vi
itoarele tricouri pentru Heidelberg sînt 
disputate cinstit, bărbătește, cu sudoare 
șl pasiune. Am ales pentru final cu
vintele unui neutru, un fost trăgător, 
aflat la tratament, inginer Teodor Du
mitrescu : „Băieții aceștia . mănîncă
rugby cu pline. Îmi place voința lor, 
dragostea lor pentru sportul acesta ca- 
re-i învață să fie oameni adevărați".

Geo RAEȚCHI

făcut și t un

mlncare bă- 
cel despre 
sosire : „Așa

frumoase INAUGURAL 74

Radu TIMCFTE

„CUPA BANATUL"
La Timișoara a început ediția a V-a a 

competiției de handbal masculin, „Cupa 
Banatul", la care participă echipele po-
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

A IV-a ETAPĂ A „CUPEI 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" 

LA HANDBAL SENIORI
Astăzi după amiază, cu începere 

de la ora 16, sala 
Capitală va găzdui 
cadrul celei de a 
„Cupei Municipiului 
handbal seniori, competiție la care 
participă formațiile Steaua, Dinamo, 
Universitatea, Voința și Rapid.

Floreasca din 
întrecerile din 
IV-a etape a 
București1' ta

ACTUALE
dezvoltarea sportului feminin (po
sibilitățile existente sînt prea puțin 
valorificate îndeosebi de asociațiile 
din județele Iași, Timiș, Mureș, Bi
hor, Botoșani) sau pentru îmbună
tățirea activității sportive din car
tiere (cu excepția inițiativelor din 
București, Baia Mare, Galați și 
Constanța, aplicarea măsurilor în- 
tîrzie...).

Era de așteptat ca îndeosebi în 
județele în care nu există încă o 
activitate de performanță dezvolta
tă și, deci, nici multiplele probleme 
ce se cer rezolvate în acest dome
niu, sportul de masă să înregis
treze un avînt considerabil, cuprin- 
zind un număr foarte mare de oa
meni ai muncii, întregul tineret. 
Or, tocmai printre asociațiile spor
tive în care se manifestă insufi
cientă inițiativă în această direcție 
și, ca atare, rezultate sub cerințe 
și posibilități, ar putea fi amintite 
cele din județele Vaslui, Ilfov, Ia
lomița, Olt, Mehedinți, Botoșani, 
Sălaj !

începutului acestui an, marcat în 
întreaga mișcare sportivă de spori
rea eforturilor pentru îndeplinirea 
fermă a prețioaselor orientări, a tu
turor sarcinilor încredințate 
partid, este, desigur, punctul 
plecare cel mai potrivit pentru eli
minarea neajunsurilor, a rămîneri- 
lor în urmă, pentru activizarea și 
consolidarea tuturor asociațiilor, 
astfel încît prevederile Hotărîrii să 
fie mai bine și mai repede aplicate 
în practică, ceea ce va determina o 
contribuție mai activă a educației 
fizice și sportului la formarea tine
rei generații, Ia menținerea și în
tărirea sănătății, la creșterea ca
pacității de muncă a tuturor cetă
țenilor.

de 
de

LA HANDBAL
litehnica Timișoara, Timișul Lugjj, Ști
ința Lovrln. Școala sportivă Timișoara, 
Liceul nr. 4 Timișoara și Sanatul Timi
șoara. Etapele competiției (care se va în
cheia la 10 februarie) sînt programate 
sîmbăta și duminica. Iată rezultatele în
registrate in prima etapă : Școala spor
tivă Timișoara — Banatul 18—17 (7—11), 
Timișul Lugoj — Știința Lovrin 22—16 
(9—8), Politehnica Timișoara — Liceul 4 
Timișoara 18—15 (6—4).

C. CREȚU, coresp

în 
din
sa 

avea

2.
4.
5. 
7.
9. 
nielis 2 v, 11. Stamatescu 1 v, 12. 
Cauri 0 v. Primii patru clasați au 
dovedit o valoare mult îmbunătă
țită fața de 
și, după cum 
norul lotului 
concursul a 
confruntării 
toamnă. Foarte bine a evoluat T. 
Gheorghe, neînvins, care în partida 
decisivă l-a întrecut pe campionul 
național, Șerban Doboși, cu 3—2. 
Maria Alexandru a dovedit în com
pania băieților o formă bună, ea 
evoluînd în uneta partide specta
culos.

ultimele lor evoluții 
ne-a declarat antre- 
masculin, Ion Pop, 
avut un nivel superior 
selecționabililor din

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE
(Urmare din pag. 1)

încheierea reprizei. In următoarele 
20 de minute, jocul a fost extrem 
de disputat, baschetbaliștii de ta 
C.S.U. menținîndu-și inițiativa pînă 
în min. 35, cînd pivotul Magoș a 
fost eliminat pentru 5 faulturi. Din 
acest moment, bucureștenii, bene
ficiind de superioritate în lupta 
la panou, dar și pentru că alți 
doi adversari fuseseră eliminați 
(Baltag și Tudose), au realizat o 
spectaculoasă răsturnare de scor; 
de la 
rea a 
cunde 
Anton 
acțiune și a comis ■ fault, iar Szell 
a transformat cele două aruncări 
libere. Au marcat; Szell 30, Șer-

81—87 la 93—89. Invingătoa- 
fost decisă în ultimele se- 

cînd, la scorul de 95—95. 
a ratat o aruncare din

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

ANIMAȚIE ÎN TRIVALE...
nuarie să se desfășoare finalele pe 
asociație.

Dinamo di.? Capi- 
sîmbătă și dumini-

Pe poligonul 
tală a avut loc 
că concursul inaugural de tir pe 
anul 1974, prima etapă a campio
natului Capitalei la arme cu aer 
comprimat organizat de comisia 
municipală de specialitate. La pri
ma întrecere a anului au fost pre- 
zenți numeroși trăgători, printre 
care și cîțiva coimponenția ai lo
tului republican, care se deplasea
ză mîine la Varșovia pentru a 
participa la campionatele naționa
le ale Poloniei: Anișoara Matei, Dan 
luga, Constantin Feciorescu — la 
pistol și Dumitra Matei — la puș
că.

întrecerea a fost, putem spune, 
foarte interesantă, întrucît ea a 
furnizat cîteva rezultate bune, ob
ținute, în primul rînd, de Anișoa
ra Matei — 381 p Ia pistol, 
punct de recordul țării — 
nia Petrescu — 380 p la 
record personal. Un „duel" 
nant s-a dat între cei, doi pisto
lari dinamoviști, Dan luga și Mar
cel Roșea. Ultimul, realizînd un 
adevărat tiu- de forță, a reușit să-1 
depășească pentru prima oară la

la un 
Mela- 
pușcă, 
pasio-

această probă pe 
specialistul nr. 1

S-au mai remarcat și o serie de 
tineri : E. Ciuta (Școlarul) — pri
mul clasat la pistol j tiniori cu 
366 p. Margareta Vochin (C.S.M.B.) 
— învingătoare la proba de juni
oare, pușcă, cu 366 și mezina 
competiției, Victoria Paulica (Stea
ua) — 13 ani, care la pistol a ob
ținut un punctaj remarcabil pen
tru vîrsta' ei și pentru faptul că 
a participat la primul ei concurs 
•— 350 p.

REZULTATE TEHNICE 
49 „diabolouri" — seniori 
Roșea 385 p, 2. D. luga 383 p, 3. 
C. Feciorescu (Steaua) 372 p, 
ori : 1. E. Ciuta (Școlarul) 366 p,
2. N. Vinț (Steaua) 3G4 p, 3. G. 
Claus (Dinamo) 359 p : pușcă —- 
seniori : 1. G. Sicorschi (Dinimo) 
376 p, 2. T. Coldea (Steaua) 372 p,
3. Gh. Vasilescu (Olimpia) 371 p ; 
senioare: 1. Metania Petrescu 380 
p. 2. Mariana Tomescu 374 p, 3. Du
mitra Matei 372 p (toate de la Di
namo).

Iuga, considerat 
al genului.

pistol
1. M.

juni-

Parcul Trivale, din Pitești, 
preferat pentru plimbări si 
ment al localnicilor, a fost ' 
duminică de mii de tineri șl ____
care au redat acestor pitorești locuri 
viața și voioșia duminicilor de mai. 
Frumoasa _ pădure, acum desfrunzită 
dar ornată în alb de zăpada ce s-a 
așternut peste noapte, s-a îmbogățit 
cu pădurea de... schiuri, ale celor ve- 
niți aici să-și măsoare forțele în con
cursurile programate pentru „Cupa ti
neretului". Dar, schiorii — si alături 
de ei participanta la Întrecerile de 
săniuțe — depășind la un loc cifra 
de 3 000 — n-au fost duminică singu
rii vizitatori ai pădurii Trivale. Aces
tora li s-au alăturat cîteva mii de 
spectatori piteșteni, mari amatori de 
întreceri sportive și, mai ales, dc miș
care și aer curat.

Concursurile de săniuțe și schi 
s-au organizat pe zeci de pîrtii. Fie
care școală generală, fiecare liceu și 
școală profesională și-a ales locul de 
concurs, iar arbitrii întrecerilor au 
fost profesorii și diriginții, în frunte 
cu directorii unităților .școlare din 
Pitești.

Concomitent, în sălile de sport din 
oraș (Sala sporturilor, la Casa pionie
rilor, Casa de cultură a sindicatelor 
și Casa elevilor și studenților) au a- 
vut loc concursuri la șah și tenis de 
riissa*

locul 
agre- 

asaltat 
tinere

I. FEȚEANU

PRIMELE ACȚIUNI LA 
„INDEPENDENȚA" SIBIU

După o perioadă cam lungă de 
inactivitate, la „Independența" Sibiu 
s-au organizat. în sfîrșit, primele ac
țiuni în cadrul „Cupei tineretului'1.

După cum ne-a informat secretarul 
asociației sportive, tovarășul N. Cîn- 
pudeanu, sîmbătă, 40 de salariați 
participat la un concurs de schi 
ganizat in localitatea Bîlea Lac 
alți 70 s-au întrecut la Făltiniș.

Incepind de astăzi, la Clubul între
prinderii și la Casa de cultură a ti
neretului se vor organiza întreceri de 
tenis de masă, urhiînd ca pe 27 ia-

au 
or- 
iar

1. IONESCU
ÎNTRECERI LA BUZĂU

Odată cu căderea zăpezii și veni
rea gerului, Parcul Cring din Buzău a 
devenit locul de întrecere la săniuțe 
și patinaj al participanților in „Cupa 
tineretului".

în cursul zilei de duminică, pe pa
tinoarul natural din Cring au avut 
loc primele concursuri de patinaj. în 
același timp, peste o mie de elevi 
din școlile generale si liceele munici
piului Buzău s-au întrecut la oroba 
de „săniuțe trase — perechi" (la Bu
zău nu prea sînt derdelușuri),

în continuarea întrecerilor de să- 
niuțe au urmat probele de patinaj 
viteză, ia startul cărora au. fost pre- 
zenți 500 de concurenți împărțiți pe 
categorii_ de vîrstă. S-au remarcat 
Elena Hîrșu și Sorina Manea, iar la 
băieți Mircea Cristea, Viorel Constan
tin. Adrian Palea.

în aceste ultime zile nici sălile din 
oraș nu au cunoscut odihna. Astfel, 
în cea mai mare sală din localitate s-au 
întrecut 120 de iubitori ai tenisului 
de masă și peste 100 de șahiști.

SOAREDumifru

LA MOGOȘA Șl PE 
FLORILOR

DEALUL

bună auTimpul frumos și zăpada
stras duminică mii de tineri pe pif
tiile de schi de la Mogoșa, pe pan
tele de săniuțe de pe Dealul Florilor și 
pe cele cinci patinoare din orașul Baia 
Mare. La Mogoșa, 90 de concurenți 
au participat la întrecerile de schi 
ale elevilor din școlile băimărene. 
S-au evidențiat Ildico Marton, de la 
Liceul „Gh. Șiueai", și Nora Mersei, 
de la Liceul de muzică și arte plas
tice. iar la băieți Teodor Mersei, de 
la Liceul nr. 3, și Gheorghe Petru- 
șan, de la Liceul industrial minier. 
Concursul de săniuțe de pe Dealul 
Florilor a angrenat 500 de tineri de 
la școlile generale nr. 3, 4 și 12, pre- 

. cum și elevii de la cele două licee 
din localitate.

T. TOHATAN

bănescu 16, Dudescu 6, Molin 37, 
Rusu 6, Troacă 2 pentru Politeh
nica, respectiv Magoș 15, Baltag 
4, Răileanu 14, R. Martinescu 34, 
Anton' 6, Tudose 22. Au arbitrat 
bine C. Neguiescu și I. Szabo. (D. 
ADRIAN).

RAPID — POLITEHNICA CLUJ 
81—71 (42—35). Meci cu un final 
pasionant, în care victoria putea 
reveni și clujenilor. La scorul de 
67—67 (min. 35), echipa feroviară 
apelează la tinerii Bulancea și An- 
dronescu, care i-au înlocuit pe Vin- 
tilă și Simulescu (aveau cîte 5 gre
șeli personale). Dar „bătrânii" Cr. 
Popescu, Predulea șî Stănescu for
țează admirabil, reușind să înscrie 
puncte deosebit de pi’ețioase. Cu un 
minut înainte de final, scorul era 
deja 77—71, rezultat ce nu a mai 
putut fi răsturnat de formația clu
jeană care, înregistrând această în
frângere, trece pe ultimul loc în 
clasament. Au înscris : Stănescu 24, 
Cr. Popescu 21, Predulea 20, Vintilă 
10, Simulescu 4, Tursugian 2 pen
tru Rapid, respectiv Barna 27, Moi- 
sin 14, Roman 13, Voicu 7, S. Vidi- 
ean 4, Morarii 4 și Al. Vidican 
2. Au arbitrat bine P. Pasăre (Bucu
rești) și E. Hottya (Oradea. (P. 
PAVEL).

I.C.H.F. — VOINȚA TIMIȘOARA 
61—66 (33—24) 1 Rezultatul înre
gistrat la sfîrșitul partidei consti
tuie o mare surpriză, timișorenii 
aflîndu-se după terminarea primu
lui tur pe ultimul loc în clasament. 
Bucureștenii au evoluat la valoarea 
lor numai în prima repriză (au 
condus cu o diferență de 9 puncte), 
după care au căzut inexplicabil, ac
țiunile lor purtînd amprenta unor 
greșeli nepermise. Timișorenii, bine 
conduși în teren de Viciu, au pro
fitat de această cădere și au luat 
inițiativa, remontînd ușor diferența 
de puncte, ca apoi să ia conduce
rea Pe care nu au mai cedat-o 
pînă în finalul partidei. Au mar
cat : Csordas 17, lancea 13, Viciu 
12, Pascaru 12, Lup 8, Ilea 2, On- 
dreikovics 2 pentru Voința, respec
tiv Mălușel 24, Anastasiu 12, Cîm- 
peanu 11, F. Niculescu 8, Tudosi 
2, Antonescu 2, Bulat 1 și Chiciu 
1. Au arbitrat bine A. Anastasescu 
(București) și A. Balaș (Tg. Mureș). 
(P. PEANA).

T. RABȘAN

partidei.

că echipa 
poate mai

BASCHET
trie care,
priza secundă, 
speculînd faptul 
că era nemarca
tă cînd se afla la 
linia de aruncări 
libere 
rele 
rul 
ta), 
mai

(adversa- 
flotau în ju- 

pivotului Ti- 
a înscris nu 
puțin de 16

puncte. Rapidul 
ne-a oferit plă
cuta surpriză a 
reintrării Ancăi 
Racoviță, care a 
ajutat în mare 
măsură la coor
donarea jocului 
echipei sale. Am 
mai remarcat e- 
forturile deosebi
te depuse de Gu- 
giu și speculați
ile tactice utili
zate de întreaga 
formație pentru 
a suplini handi
capul de pregăti
re pregnant de-a 
lungul 
Dar, a fost evi
dent 
nu 
mult și că mult 
așteptata întine- 
rie a lotului se 
impune cu acui
tate. Au înscris : 
Tita 25, Petric 

Mihalic 12, 
Iftimie

I. E.F.S., 
Gugiu

II, Va-

FEMININ
GRUPA 1—6

I.E.F.S. — RAPID 69 — 59 
(35—29). Studentele au condus din 
primul minut, s-au detașat în min. 
8 pînă la 12 puncte (18—6) șî, de 
aici și pînă la sfîrșit, și-au păstrat 
permanent un avans de 5—6 co
șuri. Superioare în acțiunile sub 
panou (unde au recuperat mai mult 
și au avut în Tita o excelentă rea
lizatoare), aplicînd o apărare agre
sivă prin care au obținut dese in
tercepții și contraatacuri, cu atacuri 
poziționale executate cu rapiditate 
și eficiență, baschetbalistele de la 
I.E.F.S. au demonstrat o capaci
tate superioară de luptă și efica
citate. în plus, am remarcat pre
cizia remarcabilă a jucătoarei Pe-

16, 
Szabo 10, 
6 pentru 
respectiv 
20, Bosco 
silescu 10, Tal 8, Suliman 9, Raco- 
viță 1. Au arbitrat foarte bine Em. 
Niculescu șî St. Grecu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI —■ 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
78—47 (43—26). în formă remarca
bilă, campioanele țării și-au luat 
o categorică revanșă după înfrân
gerea suferită în primul tur al 
competiției. Confirmînd jocul bun 
prestat în meciul cu M.T.K. Buda
pesta, ele au acționat în mare vi- 

Și cu deosebită eficiență, do- 
minînd net și realizînd o diferență 
elocventă. Sportivele de la Uni
versitatea au fost depășite de rit
mul impus de adversare și, în plus, 
au fost handicapate de absența ju
cătoarei Grosskopf. Au înscris : 
Ciocan 27, Pruncu 13, Szabados 15, 
Taflan 8, Savu 5, Stănoiu 4, Poș- 
taru 4, Babare 2 pentru Politeh
nica, respectiv Goian 14, Villany 14, 
Constantinescu 8, Schnebli-Czmor 7, 
Balogh 2, ■ Doboși 2. Au arbitrat 
foarte bine I. Horvath și C. Călin. 
(D. STĂNCULESCU)

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 72 — 40 
(33—17). Au marcat: Andreescu 29, 
T. Răduleșcu 11, L. Rădulescu 10, 
Ionaș 9, Fierlinger 7, Soare 6 pen
tru Voința, respectiv, Anca 14, Fer- 
nea 8, Szekely 7, Petric 5, E. Far- 
kaș 4 și Merca 2. Au arbitrat bine 
V. Pruncu (București) și A. Ba
laș (Tg. Mureș).

înscrie Tarău, reintrat ieri după o absență provocată 
de un accident. Fază din meciul Steaua — „U“ Cluj

Foto :: Paul ROMOȘAN

GRUPA 7—12
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI -ț 

SANATATEA SATU MARE — " 
(29—24). A fost 
luptă, în cursul 
au opus o dîrză 
rimentatelor lor 
impus doar în _______  ___ ___
Gugu 30, Gheorghe 9, Popescu 7, 
Horgoș 4, Ion 4, Godeânu 2, Petrea- 
nu 3 pentru Constructorul, respectiv 
Anderco 14, Kercso 10, Săveaiiu 9, 
Pop 8, Pataki 4, Biro 4. Au arbitrat 
foarte bine S. Filoti și Em. Rădu- 
canu.

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 102—52 (49—22). Dună un 
început relativ bun, oaspetele" au fost 
net depășite de orădence care au fost 
superioare Ia capitolele viteză, rezis
tență și precizie în aruncările la coș. 
Au înscris ; Boca 28. Chvatal 20, Var
ga 14, Dudaș 10. Balogh 10, Eodor 9, 
Szekely 4, Casetti 7 pentru Crisul, 
respectiv Opriciu 14, Brassai 13, Szabo 
10, Balai 7, Amza 6, Marton 2. Au 
arbitrat foarte bine I. Petruțiu și Al. 
Ivan. (EM. SURANYI-coresp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 59-45 (33-26). Joc 
de slab nivel tehnic, cu numeroase 
ratări. Pînă la scorul de 16—16, oas
petele s-au ținut „scai". Apoi, agre
sivitatea apărării formației ieșene a 
fost decisivă în obținerea victoriei. 
Cele mai multe puncte : Pieptu 15 
Gumeniuc 14, Anichitei 12 pentru 
„U“, respectiv Căprița, Iatan și Tc- 
ir.escu cite 11. Au arbitrat bine Eir». 
Sarossyi și Fr. Took. (D. JJIACOUES» 
CU-coresp. județean).

59—49 
un meci de mare 
căruia sătmărencele 

rezistență mai expe- 
adversare care s-au 
final. Au înscris :

MUREȘ 102—52 (49—22). După
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în turul campionatului care poartă nr. 56 s-au făcut cele mai multe, 
felurite și surprinzătoare salturi din anonimat spre consacrare. Au exis
tat, din păcate, și nenumărate apariții meteorice, întîlniri efemere cu pri
ma divizie, după care cei în cauză au dispărut, probabil pentru tot
deauna, și nimeni nu va mai auzi nimic despre ei. Numărul tuturor 
acestor jucători, lansați de cele 18 echipe în viitoarea disputelor celor 
17 etape ale turului, se ridică la 74. Este, indiscutabil, o cifră impresio
nantă, cum nici un campionat n-a reușit să ne ofere pînă acum. 74 de 
jucători noi, unii foarte tineri, abia ieșiți din juniorat (cițiva mai fiind 
încă juniori), alții, mai puțini la număr, trecuți de prima lor tinerețe 
fotbalistică, dar care s-au dovedit a fi elemente dotate, corespunzătoare 
cerințelor și pretențiilor antrenorilor lor. Pentru a avea, însă, o imagine 
clară a acestui fenomen, cu repercusiuni destul de adinei asupra ridi
cării pe o treaptă superioară a fotbalului nostru, iată cum se prezintă 
tabloul" promovărilor — debut, în distribuțiile celor 18 divizionare A (în 

paranteză, numărul de jocuri disputate):

UNIVERSITATEA CRAIOVA

F. C. CONSTANȚA
STEAUA

DINAMO

F. C. ARGEȘ
C.S.M. REȘIȚA

U.T.A.
A.S.A. TG. MUREȘ
JIUL

STEAGUL ROȘU
„U“ CLUJ

POLITEHNICA TIMIȘOARA

SPORTUL STUDENȚESC 
POLITEHNICA IAȘI

RAPID

PETROLUL

C.F.R. CLUJ 
S. C. BACAU

n total, 74. Fiecare din aceste

I promovări poate fi comentată
în Cel și chip, mai ales dacă o 
raportăm la cifra din paran

teză. în multe cazuri nici măcar nu 
poate fi vorba de un meci întreg, ci 
de 10, 15 sau 25 de minute 1 ? Dar, 
dincolo de acestea, prima constatare 
generală care izbește este aceea ofe
rită de numărul echipelor aflate în 
plină ofensivă de reîmprospătare a 
loturilor lor de jucători : „U“ Cluj 
(șapte debuturi, la care ar trebui să 
adăugăm și pe cele din ultimele trei 
sezoane — Mureșan, Poraschi, Matei, 
Coca), Jiul Petroșani (două titula
rizări, Nițu și Stoichiță, din șapte 
debuturi), Rapid, Politehnica Timi
șoara, Petrolul, Politehnica Iași, e- 
chipe care au lansat, în turul cam
pionatului, jumătate din cele peste 
70 de debuturi. Aceste formații se în
scriu în perimetrul unei întineriri 
forțate, cauzată de randamentul neco- 
respunzător al unor jucători ajunși 
spre sfîrșitul carierei lor ; în timp ce 
Universitatea Craiova, A.S.A. Tg. Mu
reș, C.S.M. Reșița, Steaua, Steagul 
roșu. Sportul studențesc urmează, în 
actualul campionat, drumul unei re
înnoiri treptate, a acelor „rotițe" care 
nu mai fac față turațiilor din cee în 
ce mai mari ale... motoarelor lor.

într-un statu-quo se află, din a- 
cest punct de vedere, F. C. Argeș, 
Dinamo, C.F.R. Cluj, S. C. Bacău. 
Singura echipă care n-a făcut nici o 
încercare de promovare în tur este 
F. C. Constanța, transferurile de ju
cători, făcute în ultima vreme (Măr- 
culescu, Vigu. Lică, Ncgoescu, etc.), 
ajutînd-o să-și completeze în mod 
corespunzător efectivul, posturile de
ficitare in „ll“-le de bază.

Pătrunzînd, însă, mai adine în inti- 
mitateea acestei adevărate avalanșe 
de promovări, analizînd CUM, CÎND 
și în CE CONDIȚII s-au făcut ele, 
ajungem la o constatare interesantă, 
conform căreia cele 74 de debuturi în 
prima noastră divizie s-au datorat :

1. VALORII INTRINSECI A Cl- 
TORVA JUCĂTORI TINERI, DE 
CERTĂ VALOARE;

2. CĂUTĂRILOR PERMANENTE 
ALE ANTRENORILOR. ÎN VEDEREA 
GĂSIRII DE JUCĂTORI NOI PE 
POSTURILE DEFICITARE ;

3. ACCIDENTĂRILOR FRECVEN
TE SAU SUSPENDĂRILOR UNOR 
TITULARI DIN FORMAȚIILE DE 
BAZA ;

TURNEUL ECHIPEI NAȚIONALE
SUB SEMNUL INCERTITUDINII

Turneul echipei naționale — pro
iectat, după cum se știe, pentru 
perioada 20 ianuarie — 1 februa
rie în Algeria și Spania— se află 
la această oră sub semnul incer
titudinii. Federația spaniolă de fot- 
bai, preocupată de pregătirea op
timă a echipei naționale, care va 
întîlni la 13 februarie echipa re
prezentativă a Iugoslaviei, într-un 
meci decisiv pentru calificarea Ia 
C.M. ’74, a procedat zilele trecute 
la o restructurare a programului 
campionatului, fixînd o etapă la

TÎRGUL DE IARNĂ
vă pune Ia dispoziție :
• paltoane, demiuri, scurte, jachete, compleuri cu pantaloni, rochii, 

taioare etc.
î) costume bărbătești, pentru toate virstele.
• impermeabile, canadiene, bluze de vint etc. — matlasate și nematla- 

sate, pantaloni din țesătură supraelastică.
• tricotaje contextură groasă, ciorapi și șosete p.n.a. etc.
• cizme și ghete cu fețe p.v.c., cizme cu fețe din piele sintetică ți piele 

sintetică combinat cu piele naturală — pentru femei ; mănuși din 
piele căptușite cu tricot.

• stofe pentru palton și stofe groase fantezi (pentru imbrăcăminte de 
iarnă).

Și multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re
duceri de preturi pînă la 3O°/o in cadrul TIRGULUI DE IARNA I TIRGUL 
DE IARNĂ — UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE
TULUI FAMILIEI DV. I

: Bălăci (15), Berneanu (6), stânceacu 
(2), Kiss (2)

: Nici un debutant.
: Agud (4). Radu (2), Amarandei (1), 

Nicolae (1)
: Pamfil (10), Vrinceanu (3), DascăJu 

(1), Custov (4)
: Zamfir (2), Burcea (2)
: Ologeanu (15), Căpnoru (11), Con

stantin (1)
: Iorgulescu (17), Ghiță (8). Munteanu 

(9), TrandafUon (11), Kukla (12).
: Grigore (16), Pîslaru (15). Koller (1)
: Nlțu (17), Sellmesi (2). Gruber (1), 

Stoiclilța (14), Tudor (1), Luca (5), 
Mihalachc (1)

: Purcaru (7)
: Lăzăreanu (12), Huriei (13), Nagiu 

(6), Furnea (1), Suciu (2), Bucur (1)< 
Ciocan (2)

: Lața (17), Dlma (3), Șchiopii (13), Co- 
valcic (7), Popa (10), Păltinișan (13), 
Jivan (12), Rimneamțu (1),

: Grigorie (14), Țolea (9), Stroie (2)
: Anton (10), Micloș (11), Ciubotarii

(1) , Toacă (1). Ciobanu (4), Spi
rea (6)

S Rișniță (16), Voicliă (2), Ioniță (1), 
Bartales (10), Pleșoianu (3), Roșea
(2) , Stanca (1).

: Eparu (15), Zamfir (13), Mureș an (»)< 
Daflnescu (1), Ștefănescu (5), Tuna
se (1).

: Catena (11). Mureșan (3)
: voinea (1), Lunca (2).

4. SIMPLELOR ÎNCERCĂRI, FĂRĂ 
NICI O ȘANSA DE REUȘITA.

UN „BUCHET" DE TITULARI...

In prima categorie se înscriu a- 
devăratele cîștiguri ale toamnei 
’73. Promovat în formația lide
rului, Bălăci joacă dezinvolt 

meci de meci, întruneșete tot mai 
multe sufragii și mezinul campionatu
lui nostru ajunge în lotul reprezen
tativ, fiind încă junior !

La Cluj, în poarta „șepcilor roșii", 
un băiat modest, cuminte, ascultător 
— Lăzăreanu — apără fără trac de 
parcă acolo, între buturile lui „XJ“ 
s-ar fi... născut. Tot la echipa de pe 
Someș debutează ca mijlocaș de aco
perire o altă speranță, Hurloi, ti
tular al lotului de juniori . Timișoara, 
revenită în A, lansează — sub ba
gheta unui antrenor tînăr, ambi
țios, bine pregătit (Ion Ioncscu) 
— un „buchet de flori," des
pre care se vorbește numai în ter
meni laudativi : Jivan, Lața, Păltini
șan, Popa. în Valea Jiului, Traian 
Ivănescu, convins, încă din perioada 
de pregătire, de valoarea lui Nițu, 
»u ezită, îl promovează și iată-1 pe 
fundașul minerilor jucînd 17 meciuri 
din 17, performanță rară pentru un 
nou-venit, în timp ce la A.S.A., Gri
gore și Pîslaru, evoluează în 16 și, 
respectiv, 15 partide ale turului. După 
căutări și încercări de tot felul, Ilic 
Oană îl .descoperă în sfîrșit pe Spi
rea, și atacantul Politehnicii Iași 
marchează primele lui goluri în Di
vizia A. în Giulești, după plecarea 
lui Dumitru și accidentările succesi
ve ale lui Rotaru, „soIuția-Rișnită" 
se dovedește viabilă și., copia celui 
mai bun fotbalist român al anului 
1973 prinde echipa și-i devine titular 
de nădejde.

Toți acești jucători, tineri, ambi
țioși, dornici de afirmare deplină au 
FORȚAT cu talentul lor marea poartă 
a promovării, au deschis-o, îndreptă
țind speranțele antrenorilor lor, ale 
suporterilor respectivelor echipe, ale 
iubitorilor fotbalului în general.

Pe o cale deosebită, un fel de drum 
al... norocului, al unor împrejurări 
favorabile, au ajuns in primul eșalon 
al fotbalului alți cițiva jucători buni. 
Iorgulescu — al treilea debutant cu 
17 meciuri jucate în tur — intră in 
poarta U.T.A.-ei, părăsită de Vidac, 
bolnav, și apărăr senzațional, în ci- 
teva partide salvînd goluri gata-făcu-

27 ianuarie, dată la care elevii Iul 
Valentin Stănescu urmau să joa
ce cu ‘C.F. Barcelona,

în aceste condiții, deplasarea 
„tricolorilor" în Spania s-a anu
lat de la sine, federația noastră 
angajîndu-se, însă, imediat în tra
tative cu forurile similare din 
Turcia și Grecia pentru eventuala 
perfectare a 2—3 jocuri în una 
din aceste țări. Rezultatul acestor 
tratative va fi cunoscut în cîteva 
zile.

te. Berneanu este promovat de Con
stantin Cernăianu pe locul lasat va
cant de Velea, accidentat, iar Kukla 
a preluat un tricou purtat glorios, 
ani la rînd, de „bătrînul" Lereter. 
La Reșița, Ologeanu prinde echipa 
din mers, ca și Bartales, exprogre- 
sistul poposit în Giulești. Prin ple
carea lui Kraus, Sportul studențesc 
îl lansează pe Grigorie și soluția se 
dovedește de bun augur. în poarta 
Steagului roșu, Aclamache, indisponi
bil, lasă locul lui Purcaru și fostul 
severinean își ia rolul în serios. în 
schimb. Pamfil și Chivu, deși dau un 
randament corespunzător, sînt nevoi- 
ți să se... retragă, odată cu reveni
rea foștilor titulari, după diverse ac
cidentări sau suspendări.

Trăgind linie și... adunind, acestea 
ar fi — în linii mari — CÎȘTIGURI- 
LE toamnei fotbalistice 1973. Destul 
de substanțiale, zicem noi, și ne pla
ce să credem că sînt rezultatul unui 
PROCES — aflat abia în prima sa 
fază — PERMANENT de întinerire, 
de reîmprospătare a forțelor primei 
noastre divizii.

RATĂRILE LANSĂRILOR 

Șl UN FENOMEN BIZAR

Prima parte a campionatului o- 
feră, din păcate, și foarte mul
te incercări nereușite. Fără 
discuție, pentru a găsi un ju

cător nou, pentru a-1 promova și ti
tulariza, antrenorul trebuie să facă 
numeroase încercări. Nimeni, nicio
dată, nu-1 va condamna pe. Rein
hardt pentru modul cum a procedat, 
in tur, cu atacantul Căpriorii.. Dim
potrivă. Credem că i-a oferit acestu
ia (poate că o va mai face și in re
tur) numeroase șanse dc a demon
stra calitățile pe care le are. La fel 
a înțeles să procedeze și Petrolul cu 
Eparu, Zamfir, Mureșan. Nu despre 
aceasta e vorba, acum, ci despre a- 
cele promovări făcute fără nici o 
pregătire, fără nici o șansă de reu- 
eșită, tocmai pentru că au purtat 
amprenta improvizației, a unei pure 
întîmplări. La Steaua, Amarandei. 
Nicolae, Radu — chiar și Agud — 
au fost trimiși în teren doar pentru 
cîteva minute. Toți, împreună, n-au 
jucat 180 de minute ! Asemănător se 
prezintă lucrurile și cu Dascălu (Di
namo), Koller (A.S.A.), Zamfir și 
Burcea (F.C. Argeș), Voicilă, Stanca, 
Pleșoianu (Rapid), Voinea și Lunca 
(S. C. Bacău), Mureșan (C.F.R. Cluj) 
etc. S-au dovedit, oare, atît de edi
ficatoare, pntru respectivii antrenori,

(Urmare din pag. 1)

Scurtă „încălzire", în fața cabanei Ghiocelul, înaintea startului în cro
sul de 3 km Foto ; S. BAKCSY

CALENDARUL INTERN
PENTRU SEZONUL DE PRIMĂVARĂ

Comisia de competiții a federa
ției de fotbal a definitivat calen
darul activității interne pentru se
zonul de primăvară. După cum se 
stabilise inițial, campionatul Divi
ziei naționale A va fi reluat la 
3 martie, iar campionatele divizii
lor B și C — o săptămină mai 
tirziu.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

DIN 13 IANUARIE 1974
I. Cesena — Fiorentina

II. Juventus — Roma
III. Lazio — Torino
IV. Milan — Genoa
V. Napoli — Bologna

VI. Sampdoria — Intemazionale 
vn. Verona — Foggia

VIII. Arezzo — Brindisi
IX. Brescia — Ascoli
X. Catanzaro — Catania

XI. Palermo — Perugia
XII. Taranto — Reggina

XIII. Ternana — Como 

cele cîteva minute, incit, după aceea, 
să renunțe definitiv la acești tineri 
jucători ? Greu de crezut așa ceva 
Probabil că este vorba de cu totul 
altceva : de NECUNOAȘTEREA A- 
DEVĂRATEI VALORI a jucătorilor 
pe care s-au hotărît și-i promoveze; 
de LIPSA DE COL AL ORARE de pe 
filiera formării acestor jucători, din
tre echipa de seniori, cea de tine- 
ret-rezerve și, îndeosebi, lotul de ju
niori al clubului sau asociației ; de 
o PREGĂTIRE NECORESPUNZĂ
TOARE (de fapt, nici un fel de pre
gătire), din vreme, a promovării ; 
NEALEGEREA MOMENTULUI cel 
mai propice lansării. Aceste cauze, 
coroborate, au dus la ratări care, 
probabil, in alte condiții, s-ar fi sol
dat cu altfel de rezultate.

S-a mai întîmplat și un alt feno
men. îl numim bizar. El demon
strează, însă, convingător și dureros 
în același timp, că nici un antrenor 
nu are voie să se... joace do-a pro
movarea. în prima etapă, la Bacău, 
poarta Rapidului a fost apărată — 
BINE — de juniorul Ioniță, echipa 
ciștigă, toată lumea e mulțumită. 
Dar, trei zile mai tirziu, debutantul 
în cauză este îndepărtat fără nici o 
explicație. Exact aceeași soartă o îm
părtășește și Roșea, numai că aces
ta, mai... norocos, reușește să apere 
in două meciuri ! Destul de convin
gător debutează și dinamovistul 
Vrinceanu, extremă de viteză, înlo
cuit apoi cu un mijlocaș. Loviturile 
primite de acești jucători, foarte ti
neri și foarte dotați, au avut ca prin
cipal efect o descurajare totală și, 
cine poale ști -e;>rv vor fi, în viitor, 
adevăratele repercusiuni ?

Concluzia care se desprinde din 
trecerea în, revistă a noului val 
al primei noastre divizii este 
cit se poale de clară: toamna lui '73 

s-a dovedit darnică in privința pro
movărilor (soldată cu 25 de debutanți 
ajunși titulari), dar și cu prea multe 
încercări neizbutite, datorate unor 
hotăriri pripite, nechibzuite, ale an
trenorilor celor 18 divizionare A. Ne 
place să credem, repetăm această a- 
tirmațic, că este vorba de un ÎNCE
PUT doar. Fotbalul nostru are în 
continuare nevoie de jucători buni, 
de mulți jucători tineri, care să co
respundă cerințelor lui tot mai mari, 
iar antrenorii divizionari A au DA
TORIA să-i caute, să-i găsească și 
să-i PREGĂTEASCĂ BINE, înainte 
de a se hotărî să-i arunce in focul 
disputelor primului nostru eșalon.

Laurențiu DUMITRESCU 
Mircea M. IONESCU

Iată datele Ia care se vor dis
puta cele 17 etape ale returului Di
viziei A : 3, 10, 17, 27 și 31 martie ; 
7, 24 și 28 aprilie; 5, 12, 19, 26 mai; 
2, 5, 9, 16 și 19 iunie.

Reamintim că sferturile de finală 
ale „Cupei României" se vor juca 
la .29 mai, semifinalele la 26 Iunie, 
finala fiind fixată pentru 30 iunie.

X Fond de premii : 459 011 
1 lei.

Plata premiilor pentru
1 acest concurs se va face 
1 în Capitală începînd din 18 

X ianuarie pină la 13 martie
1 1974, iar in țară începînd
1 aproximativ din 22 ianua-
2 rie pînă la 13 martie 1974 
2 inclusiv.
! Rubrică redactată de
1 LOTO-PRONOSPOKT

t
 BĂLĂCI - 

MEZINUL

CAMPIONATULUI

Ilie Bălăci (în dreapta, în fotogra
fia noastră) reprezintă cea mai spec
taculoasă ascensiune a ultimului se
zon. Blondul acesta de 17 ani, îm
pliniți în septembrie ’73, a fost pro
movat în lotul reprezentativ și foar
te mulți cred în talentul său de
osebit.

ÎN CITADELA SCHIORILOR, 
CU... JUCĂTORII STEAGULUI ROȘU

Poiana Brașov, sîmbătă, 11 ianua
rie... Ninge, ninge, cu fulgi mari, ca 
in povestirile cu decor hivernal ale 
lui Anderssen. Este prima ninsoare 
care cade aici, după aproape o lună 
de zile, în această pitorească sta
țiune montană, „ilustrată" vie, mul
ticoloră, apreciată de numeroși tu
riști veniți să respire aer proaspăt, 
ozonificat, la sfirșitul unei săptămîni 
de muncă.

în această obișnuită ambianță pro
prie anotimpului iernii, singurul lu
cru care poate produce surprindere 
este prezența, în mijlocul brazilor 
pudrați din belșug cu zăpadă proas
pătă, a unei echipe de fotbal. A unor 
sportivi echipați în treninguri și, ca 
o particularitate, desigur, în ghete 
de fotbal, așa cu crampoane, a unor 
„intruși" pătrunși, pe nesimțite, în- 
tr-o bună zi, în citadela schiorilor. .

.. .Este prima zi adevărată de iar
nă, pe placul localnicilor, care coin
cide eu primul antrenament efectuat 
de jucătorii Steagului roșu, „intrușii 
oaspeți", de dată recentă ai Poienii 
Brașov, de care vorbeam.

I-am găsit cu ajutorul antrenoru
lui Nicolae Proca, care tocmai (din a- 
popierea cabanei „Ghiocelul", cartie
rul general al formației brașovene) 
le dăduse, în acea oră de dimineață, 
startul într-un cros de circa 3 km 
și cu care „cele 19 căciulite albastre" 
iși dăduseră întîlnire, acolo, la locul 
știut, la poalele trambulinei mari. Le 
tăiem calea și, pe scurtătură, după 
aproximativ cinci minute, ajungem

ÎNTR-0 VACANȚĂ ACTIVĂ DE IARNĂ
„Trei brazi" au dovedit seriozitate, 
disciplină, interes. Răducanu e un 
exemplu în acest sens și acest lucru 
poate spune mult. Cel puțin așa 
ne-au asigurat antrenorii. Și în parte 
antrenamentul de vineri după-amiază 
(se lucrează de două ori pe zi), la 
care am asistat, ne-a confirmat spu
sele. La ora stabilită, doar Bartales 
a întîrziat cîteva minute, iar din plu
tonul angajat în cursa de 3 000 m, 
doar Codrea (motivat) nu s-a anga
jat în efortul maxim. In schimb, l-am 
văzut în frunte pe Năsturescu, la 
peste 30 de ani ai săi, exemplu de 
dăruire și ambiție, pe Dumitriu II 
(„pe mine să nu mă considerați bă- 
trîn"). Apropo de Codrea. El a sosit 
la Predeal vineri la prînz, pentru că 
treburi personale l-au ținut la Bucu
rești. E profesor de educație fizică, 
vine ziua definitivatului și el încă n-a 
primit un post de profesor. E și 
acesta un aspect al faptului că jucă
torii, în afara stadionului, au cam 
fost neglijați. Acum se pare că situa
ția e rezolvată, ca și a lui Grigoraș 
și FI. Marin. E nevoie ca necazurile 
mărunte să fie lichidate. Rapidul tre
buie să-și recapete liniștea necesară, 
coeziunea sufletească. Gata, motive

DE LA OZON 
LA DUMITRU...
A fost odată o echipă mare. O echipă mare, dar care n-a avut 

prilejul să-și demonstreze valoarea.. Acea echipă națională a susți
nut doar 10 meciuri in trei ani și ceva. Mai mult decit atît, acele 10 

meciuri au fost jucate în compania a numai trei țâri : Cehoslovacia, 
Polonia, Albania. In decursul celor trei ani și ceva, echipa despre care 
vorbim a pierdut un singur meci, la limită, în „orașul de aur”, dar a 
înregistrat scoruri generale favorabile în compania tuturor celor trei țări.

Cei foarte tineri sînt curioși, desigur, să afle despre ce echipă este 
vorba. Răspunsul este simplu : echipa României din anii 1949—1952. 
Dacă vreți, am putea alcătui și formația etalon a celor trei ani și ceva, 
în poartă : Voinescu. Fundași : Zavoda II, Farmati. Mijlocași : Băcuț, 
Apolzan, Bone. înaintași : Fiiotti, Marian, Ozon, Petschovschi, loțdache. 
Rezervele acestui „11" ar putea rivaliza oricînd cu așa-zisa echipă de 
bază : Traian Ionescu — Costică Marinescu, Mihăilescu — Călinoiu, 
losif Covaci, Serfozo — Lungu, Mercea, Vaczi, Spielman, P. Moldoveanu. 
Cronicarul cere scuze unor jucători ca Flamaropol, Bodo, Andrei Rădu- 
lescu, Ritter, Suru, Zavoda I și mulți alții, care, deși au jucat pe par
cursul celor trei ani, nu „încap" în primele două formații, fiind victime 
inevitabile aie... selecționerului.

Așadar, în numai trei ani, s-au perindat în echipa națională jucă
tori cît pentru cel puțin un deceniu. Să notăm, însă, că acest lot cu 
adevărat formidabil a jucat un singur meci internațional pe parcursul 
a 500 de zile, în anul 1951, la Praga, încheind cu 2—2 un joc de mare 
spectacol, în compania unei puternice formații cehoslovace, pentru ca 
după un an întreg, în revanșa de la București, să cîștige confortabil, 
cu 3—1, în fața echipei lui Krasnohorski, Pazdera și Pluskal.

Marea echipă națională din perioada 1949—1952 sau, mai bine 
zis, marele lot al acelei perioade, nu și-a putut demonstra calitățile 
pentru simplul fapt că n-a avut ce juca. In decurs de 1100 de zile, 
echipa națională a României a jucat de două ori la Praga, o dată la 
Tirana și o dată la Varșovia. întîlnind mereu adversari foarte cunoscuți, 
„tricolorii" din acea vreme n-au putut să urce treptele afirmării inter
naționale, pentru că schimbul de experiență a fost extrem de redus.

Echipa ultimilor ani — să zicem din 1965 încoace — a avut cu 
totul alte posibilități de progres. Numărul ți diversitatea adversarilor 
sînt incomparabile față de perioada lui Apolzan, Ozon ți Fetschovschi. 
In acești ultimi ani, „tricolorii" au jucat cu aproape toate echipele mari 
ale lumii, începînd cu Anglia, R. F. Germania, Italia și sfîrșind cu Bra
zilia, Uruguay sau Olanda, ca să nu vorbim despre adversarii clasici.

De ce am amintit povestea echipei de acum 25 de ani și Jista pres
tigioasă a adversarilor din ultimii ani ? Poate pentru că aseară s-a auzit 
că Mircea Sandu, Bălăci, Dudu Georgescu, Marcu și ceilalți tineri din 
proiectata echipă națională nu vor mai avea prilejul să-l întîlnească pe 
Cruyff, așa cum Dobrin, Dinu și Dumitru ou ovut prilejul să-i întîl
nească pe Uwe Seller, Van Hanegem și Cubillas înainte de a fi jucat 
un meci oficial în echipa națională.

Fotbalul este, mal muit ca oricînd, un foarte întens schimb de 
experiență...

loan CHIRILA

cu puțin înaintea crosiștilor, Cro- 
nometrele înregistrate de băieți il 
satisfac pe antrenor, confirmîndu-ț 
acestuia că principalul obiectiv pro
pus pentru prima săptămină de lu
cru (4—11 ianuarie), jos în Brașov 
— readaptarea organismului Ia efort 
este, de acum, un fapt împlinit. „A- 
preciind și in funcție de pierderile 
desfui de mari, în cele 24 de zile do 
pauză, față de îndatoririle unor fot
baliști de performanță, minusuri 
constatate de dr. Laurian Taus cu a- 
jutorul probei Ostrand (G minute 
efort, Ia scăriță), se pare că progra
mul de recuperare a primei săptă
mîni a fost judicios întocmit" — ne 
pune în temă Nicolae Proca, în timp 
ce stegarii — după crosul efectuat 
pe traseul accidentat acoperit de "ză
padă și gheață, cu urcușuri și ’ cobo-' 
rîșuri — execută exerciții de" gim
nastică respiratorie. Dar relaxarea 
durează puțin și programul continuă 
cu o alergare de 500 m (Întreruptă 
în dreptul bătrînului fag, „aparat" 
oferit ad-hoc de natură, a cărui. ra
mură solidă, bine înfiptă în trunchi, 
servește fiecărui jucător brașovean 
pentru cinci tracțiuni) ; apoi, după o 
altă foarte scurtă pauză, vin noi 
„porțiuni" de alergare, de 1 000 și 
1 500 m, alternate cu marș forțat în 
contrapanta trambulinei, „legat" cu 
100 m alergare la vale. Mai tocite, 
probabil, crampoanele lui Gyorfi, 
nu-1 pot opri pe explozivul extrem 
stingă al lui Proca să execute o 
tumbă ce stîrnește, pe loc, hazul co
echipierilor. Și, pentru că veni vor
ba, să înșiruim aici, în ordinea pos
turilor, numele celor 20 de jucători 
ai Steagului roșu aflați în pregătirea 
comună de la Poiana Brașov : Pur
caru și Clipa — portari : Anghelini, 
Hîrlab, Jenei, Olteanu, Naghi, Rusu 
și Mateescu II — fundași ; Gher- 
gheli, Șerbănoiu, Cadar, Papuc, Ma
teescu I — mijlocași ; Angliei. Zo- 
tincă, Iambor, Pescaru, Fanici și 
Gyorfi — înaintași. Notabilă, deci, 
revenirea în lotul brașovean a lui 
Pescaru, care, împreună cu Jenei și 
Gyorfi, reface trioul de valoare și 
experiență al echipei, precum și- 
absența lui Adamache, internat în 
spital cu diagnosticul hepatită.

.. .Cele aproxiamtiv 60 de minute

F. C. GALATI ARE UN NOU ANTRENOR PRINCIPAL
Divizionara B F. C. Galați ș!-a 

reluat, pregătirile sub conducerea 
unui nou antrenor principal : fos
tul internațional Guță Tănase, care 
în toamnă l-a secundat pe Comșa 
La conducerea tehnică a echipei.

Din vechiul lot s-a renunțat la 
serviciile a nu mai puțin de opt 
jucători (Costea, Tr. Ionescu, Si- 

de zîzanie, de discordie, nu mai 
sînt. Toți trebuie să se preocupe de 
pregătire, de fotbal, iar cei mai 
buni, cum spuneau antrenorii, vor 
juca. La Predeal, Rapid a urcat să 
ia pantele pieptiș cu următorul lot : 
Răducanu, Roșea, Pop, Grigoraș, El. 
Marin, Niță, Codrea, Angelescu, Riș
niță, M. Stelian, Savu, Petreanu, Năs
turescu, Dumitriu, Neagu, Bartalcs și 
Manca, un tînăr de 19 ani, de la 
tineret. Au rămas la București Ple
șoianu, care este elev, și portarul 
Ioniță, prezent la lotul național de 
juniori. Lipsește nemotivat Periat. El 
a solicitat dezlegarea pentru U.M. Ti
mișoara. S-a înapoiat la București, 
dar n-a sosit la echipă. Iar talenta
tul Rotaru e indisponibil. Un vechi 
accident, de ligamente sau menise, a 
recidivat. Au fost scoși din lot Corec 
și Straț I, iar Voicilă s-a înapoiat la 
Alexandria. A revenit la echipă dr. 
r. Ilea, care împreună cu masorul 
Parcea asigură asistența lotului. Din 
punct de vedere medical nu e nici un 
necaz, iar condițiile de pregătire sîilt 
dintre cele mai bune. „La Rapid, ne 
spunea antrenorul Urecheatu, prima 
problemă este aceea de a crea în 
sinul echipei o atmosferă favorabilă, 
pentru a putea să ne desfășurăm ac
tivitatea".

Și pentru că Rapid are o conducere 

ale ședinței de dimineață ■— a cărei 
temă a fost îmbunătățirea forței și 
a rezistenței generale — s-au scurs 
pe nesimțite și, acum, la saună și 
masaj, este rindul profesorului Ale
xandru Alexandrescu să intre în ac
țiune. Timp în care, alături, intr-u- 
na din camerele „Ghiocelului", an
trenorul N. Proca ne înfățișează re
pere ale planului său de bătaie, in 
„cartierul general" de la Poiana 
Brașov. Ține să ne spună, de pil
dă, că :

— pînă la 20 ianuarie se va lu
cra cu un ciclu săptămînal de antre
namente variind ca durată între 
60—120 de minute ;

— ținînd cont de particularitățile 
de gabarit, vîrstă, calități fizice, se 
prevede o individualizare care va 
intra în vigoare începind cu săp- 
tămina viitoare (caracterizată prin- 
tr-un volum de lucru sporit) și in 
care scop antrenorul a alcătuit trei 
grupe distincte ;

— la „specific", la lucrul cu min
gea, se va trece la 27 ianuarie, pină 
atunci prevăzîndu-se, săptămînal, un 
joc la două porți pe terenul din 
Poiană.

„în etapa precompetițională ne va 
fi necesar un, turneu de cîteva 
jocuri, pe terenuri bune, gazonate, 
pentru a asigura, astfel, în cadrul 
pregătirii de ansamblu, și coeziunea 
tehnico-tactică", a ținut să subli
nieze, pe bună dreptate, N. Proca.

Un nume anume, cel al fundașului 
Anghelini, constituie un capitol a- 
parte al planului general întocmit de 
antren'"jr. „Pentru importantul mo
tiv —■ se justifică N. Proca — că do
resc să trimit, la 18 ianuarie, lui Va
lentin Stănescu, un om de lot în a- 
devăratul înțeles al cuvîntului. Un 
jucător care să îndreptățească spe
ranțele investite în el, la ora alcă
tuirii noului lot reprezentativ".

Un punct de vedere care-1 ono
rează, o dată în plus, pe acest pri
ceput și destoinic thnician al fotba
lului nostru, pe fostul coleg al lui 
V. Stănescu, Ia Steagul roșu Bra
șov. ..

Gheorghe N1COLAESCU

mion, Nicoară — vinovați de comi
terea unor acte repetate de indis
ciplină, Broștiuc, Șoptereanu, Borș 
și Marcovici — pentru randament 
scăzut).

între 5 și 15 februarie, F. C. Ga
lați va întreprinde un turneu de 
trei jocuri în Bulgaria.

T. SIRIOPOL — coresp. județean 

tehnică nouă am stat mai muit de 
vorbă cu cei doi antrenori. Pentru 
cei mai tineri cititori am găsit de 
cuviință o scurtă prezentare a an
trenorului principal. Deci, cine ești 
dumneata, tovarășe Urecheatu ?

— Ion Slăteanu Urecheatu, nu al
tul decît fostul stoper al Rapidului, 
din perioada anilor 1943—1952, fost 
coleg cu Bogdan, Baratki, Dan Ga- 
vrilescu, Marian și Valentin Stănes
cu. Iar ca antrenor, cel ce i-a predat, 
în 1963, echipa lui Valentin, cu care 
a luat campionatul. Cu juniorii am 
ieșit campioni ai țării. I-am adus aici 
pe Dir.u, Codreanu și Năsturescu.. Ul
tima oară am lucrat la Tehnometal, 
în 1969. Am categoria a Il-a de clasi
ficare. Știu, se va spune că n-am mai 
lucrat de mult. Voi studia, iar V. 
Stănescu mi-a promis că mă va ajuta 
și îl aștept.

Nici N. Belizna nu e un neavenit. 
E la Rapid de 10 ani. A lucrat la copii, 
juniori, tineret. E profesor de educa
ție fizică cu specializarea fotbal și e 
dornic de afirmare. Important e ca 
ei să găsească adeziunea și la jucă
tori, cei care prea au schimbat an
trenorii. Pentru că, altfel, nu vor 
reuși să găsească drumul ieșirii din 
impas.



ZAPADAPE GHEATA ȘI PE
feminine
Proba de 
tigată de

COLLOMBIN CONDUCE 
CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

colegele
— 1:22,24 șiCor- 

1:23,21.
în clasamentul 
după desfășura-

cu 42 de punc- 
și 3, la egali- 
Valentina Iliff e
Bauer (Austria),

ACTUALITATEA
LA TENIS

• Tiriac învingător in turneul de la

Abidjan • Echipa S. U. A. condusă
cu 2-1 de Columbia in Cupa Davis I

DIVIZIA DE HOCHEI
Luptă acerbă pentru puc, ca totdeauna în confruntările dintre 

și SteauaDinamo

DINAMO SI STEAUA DIN NOU
7

EGALE: 3-3
DUPĂ UN MECI INTERESANT SI SPECTACULOS

slab de sim- 
Dinamo erau

Morzine (Franța) schiorul 
elvețian Roland Collombin 
tigat proba de coborîre 
pentru „Cupa Mondială", 
bin a realizat timpul de 
întrecînd în ordine pe

a CÎȘ- 
contind 
Collom- 

1:48,31 
Franz 

Klammer (Austria) și Philipe Roux 
(Elveția).

în urma acestui succes, în 
„Cupa Mondială" pe primul loc 
în clasament se află Roland Col- 
lombin, cu 90 puncte, urmat de 
Franz Klammer (Austria), cu 80 
puncte și Herbert Plank (Italia), 
40 puncte.

¥
feminină de coborîre, din 

„Cupei mondiale", dispu- 
Grindelwald (Elveția), s-a 
cu surprinzătoarea vic- 

tinerei schioare americane

pentru „Cupa Europei", 
slalom uriaș a fost cîș- 
austriaca Gaby Hauser, 

care a realizat timpul de 1:22,18.
Au urmat în clasament 
sale Heidi Bauer 
nelia Mathis —

Pe primul loc 
„Cupei Europei", 
rea acestei probe, se află italian
ca Cristina Tisot, 
te. Pe locurile 2 
tate, urmează 
(Anglia) și Heidi 
cu cite 38 puncte.
SCHIORII DIN R.D.G. AU DOMINAT 

COMBINATA NORDICĂ 
DE LA LE BRASSUS

localitatea Le Brassus (Elve- 
s-a disputat tradiționalul con- 
intemațional de combinată

După meciul foarte 
bătă seara, Steaua și 
datoare cu o reabilitare în fața 
publicului bucureștean care, ier- 
tîndu-le pentru partida mediocră, 
a venit totuși în număr 
al doilea joc. Derbyul a 
rat de prezența a peste 
spectatori, deși ultimele 
prize au fost transmise 
de televiziune.

Spre deosebire de sîmbătă, 
lașele hocheiului nostru au 
ieri o dispută spectaculoasă 

cu multe faze frumoa- 
o pasionantă evoluție a

mare la 
fost ono-

3 000 de 
două re- 
în direct

frun- 
oferit 
și in-

a început într-o notă de 
care atestă valoarea 

de

tțresantă, 
se și cu 
scorului.

Meciul 
echilibru
foarte apropiată și egalitatea 
forțe existentă între cele două e- 
chipe. Unei ușoare dominări teri
toriale a dinamoviștilor i-a fost 
opusă o apărare fermă, decisă. în 
care au excelat veteranul Varga și 
portarul Netedu. autorul cîtorva 
intervenții inspirate. Dar. ocazii 
prea mari de gol n-au fost Ia nici 
una din porți și repriza s-a în
cheiat cu un scor aib, echitabil.

A doua treime, însă, avea sî 
constituie — prin desfășurarea ei 
— clou-ul întregului meci. La în
ceput a atacat dezlănțuit Dinam t. 
dar cîteva ocazii bune au fost fie 
ratate, fie rezolvate cu succes de 
Netedu. în minutul 26, la un puc 
ce părea absolut inofensiv, Sgîn- 
că și Țone s au... invitat reciproc. 
Herghelegiu a profitat de această 
ezitare și a marcat în poarta pă-

răsită de Dumitraș : 1—0 pentru 
Steaua. Urmează o perioadă de 
luptă acerbă, în care dinamoviș- 
tii încearcă să forțeze egalarea, au 
două bare și alte cîteva ocazii 
mari (Moiș, Tureanu, Costea) ma
gistral apărate de portarul stelist. 
Și, cum, deseori se întîmplă, cea 
care avea să înscrie va fi tot 
Steaua. în minutul 36, Varga pu
ne pe picior greșit toată apărarea 
adversă și marchează printr-un 
șut cu care a amintit glorioasele 
sale zile de altădată : 2—0.

Meciul este, în continuare, foar
te strîns, animat și disputat, pe 
alocuri chiar nervos. Cînd mai ră
măsese un minut din repriza a 
doua s-a produs „lovitura de tea
tru". Aflată în patru oameni pe te
ren, iar apoi în trei, Steaua se a 
păra cu îndîrjire. Dar. în decurs 
de numai 10 secunde, Moiș și Pa
nă restabilesc egalitatea prin doua 
șuturi bombă : 2—2.

Astfel a început repriza a treia. 
Chiar din primele minute domină 
Dinamo și Tureanu reușește prin- 
tr-o frumoasă , acțiune personală să 
înșele pentru a treia oară vigi
lența lui Netedu. Dar se pare că 
resursele fizice ale campionilor e- 
rau pe terminate. Ei cedează ini
țiativa, 
Stelei 
minute 
rea ei 
aseară
bun om al roș-albaștrilor.

Meciul ia sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate 3—3 (0—0, 2—2, 1—1)

care lasă în continuare deschisă 
lupta pentru titlul de campioană 
și face mai atractive cele două 
confruntări dintre Dinamo și Stea
ua în turneul final.

Arbitrii A. Balint și O. Barbu 
s-au achitat foarte bine de o mi
siune grea, conducînd cu autorita
te un joc în care au existat, din 
păcate, destul de multe iregulari
tăți. Asupra lor vom reveni.

Proba 
cadrul 
tată la 
încheiat 
torie a
Cindy Nelson, în vîrstă de 18 ani, 
care a izbutit să o întreacă pe 
Annemarie Proll (Austria). Cindy 
Nelson a realizat pe pîrtia în 
lungime de 2 350 m, cu o dife
rență de nivel de 600 m, timpul 
de 1:52,24, fiind urmată în cla
sament de Annemarie Proll-Moser 
(Austria) 
Nadig 
Jacqueline 
1:52,98.

— 1:52,31, 
(Elveția) —

Rouvier

Marie-Theres
1:52,62 și 

(Franța) —

★
In stațiunea vest-germană Ober

staufen au continuat întrecerile

Vnleriu CHIOSE

DUNĂREA GALAȚI — SPORT CLUB
MIERCUREA CIUC «—3 (3—0, 1—1,

2—2)

se apără, dînd posibilitatea 
să controleze jocul. Cu 6 
înainte de sfîrșit, domina- 

este concretizată de Varga. 
— indiscutabil — cel mai

„Cupa Dinamo Brașov“ la patinaj

VITEZIȘTII ÎN ASCENSIUNE DE FORMĂ
TUȘNAD, 13 (prin telefon). A- 

junsă la a V-a ediție, „Cupa Gi
ram, o Brașov" a avut anul acesta 
un caracter festiv, deșfășurîndu-se 
în cadrul manifestărilor soortive 
prilejuite de cea de a XXV-a a- 
niversare a clubului din orașul de 
la Poalele Tîmpei. Programate 
înaintea celei mai importante com
petiții interne, finala campiona
tului republican, întrecerile „Cu
pei Dinamo", găzduite sîmbătă și 
duminică pe pista de pe gheața 
lacului Ciucaș din localitate, au 
constituit o utilă verificare a sta
diului de pregătire a viteziștilor 
noștri fruntași.

Bilanțul este pozitiv pentru toa
tă lumea, atît seniorii, cit și tine
rii mareînd o evidentă ascensiune 
de formă. Au fost obținute la în
trecerile „Cupei Dinamo Brașov" 
o serie de recorduri republicane 
și mai ales personale în mod de
osebit se cuvine să subliniem com
portarea alergătorilor Victor Soti
rescu, veșnic tînărul Dan Lăză- 
rescu, Vasile Coroș, Andrei Okoș, 
Alexandru Boer și Eugen Imecs, 
care se anunță principalii preten- 
denți la titlul de campion absolut 
al tării la seniori.

în probele rezervate celor mai 
tineri patinatori s-au obținut cî
teva recorduri republicane de că
tre : Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. 
Mureș) — a parcurs 200 m (cat.

9—10 ani) în 24,4 (v.r. 25.0). Radu 
Neculicioiu (Dinamo Brașov) — a 
încheiat cursa de 500 m (cat. 11— 
12 ani) în 53,9 (v.r. 54.9), iar Ion 
Opincaru (Șc. sp. Sibiu) — a 
Uzat pe distanțele de 1 000 și

(cat. - - - ■ 
1:40 6) 
2:45,0). 
bună performanță la 500 m 
47.5.

Iată rezultatele seniorilor la 
bele de 500, 1 000 și 10 000 metri 
— ultima în premieră în acest se
zon : 500 m — prima zi : 
roș (Dinamo Brașov) 45,0. 2. A. O- 
koșfS.C. M. Ciuc) 45,6, 3. D. Lăză- 
rescu (S.C. M. Ciuc) 45,8 ; a doua 
zi : 1 D. Lăzărescu și V. Coroș 
44,2, 3. V. Sotirescu (Dinamo Bucu
rești) 44.4 : 1 000 m : 
rescu 1:33,4. 2. V. 
3—4. D. Lăzărescu, 
moș (S.C. M. Ciuc) 
m : 1. v. Sotirescu 
Okoș 19:39.3 3. V. ___ T
La senioare a învins pe toată li
nia Sanda Frum (Școala Sportivă 
Sibiu) : în cursele de 500 m —51,9 
și 50,7 și la 1 000 m — 1:48,1.

Organizarea întrecerilor a fost 
ireproșabila, iar duminică vremea 
frumoasă a favorizat desfășurarea 
competiției și obținerea unor re
zultate valoroase.

13—14 ani) 1:40,3 
și respectiv 2:40,5 
El a mai egalat cea

rea
1 500 
(v.r. 
(v.r. 
mai 

cu

pro-

1. V.Co-

1. V. Soti-
Coroș 1:33 9.

L. Czimbal-
1:36 0 ; 10 000
19:18.7, 2. A.
Coroș 19:56.1

Traian 1OANIȚESCU

n

ÎNAINTEA ultimei runde dl la Hastings
LONDRA, 13 (Agerpres). — tn penul

tima rundă a turneului internațional de 
șah de la Hastings. Kuzmin l-a învins 
pe Garcia, Benko a cîștigat la Pvtel și 
Tinman la Re'lstab. A fost consemnată 
remiza în partidele Keene — szabo, 
Adorjan — Miles. Tal — Gligorici. Sut
tles — Stean șl Hartston — Basman.

înaintea ultimei runde și a partidelor 
întrerupte din rundele anterioare, în 
clasament conduce marele maestru so
vietic Ghenadi Kuzmin cu 9’/, p și o par
tidă întreruptă, urmat de fostul campion

mondial Mihail Tai (U.R.S.S.) — 9 p 
(1). Jan Timman (Olanda) — 8", p (1). 
Raymond Keene (Anglia) și Svetozar 
Gligorici (Iugoslavia) — cite 8'/, p etc.

• Miercuri va începe în orașul ameri
can Augusta meciul de șah dintre Victor 
Korcinoi (U.R.S.S.) și Henrique Costa 
Mecklng (Brazilia), contînd pentru sfer
turile de finală ale turneului canflidați- 
ior la titlul mondial. Cei doi Jucători au 
sosit la Augusta. Tînărul jucător bra
zilian îl are ca secund pe Ulf Anderson 
(Suedia).

AGENDA SĂPTĂMlNI!
14 BOX
14—18 ȘAH

14—20 TENIS

SĂNIUȚE
16 sein

FOTBAL

16—20 SCHI

17 BASCHET
18—19 SCHI

18—20 PATINAJ 
VITEZA

19 RUCgY

19-20 SCHI

BOB
20 ATLETISM

Suedia — Franța (amatori), la Stockholm,
Primele meciuri din cadrul turneului pentru desemnarea 
șalangeruiui la titlul de campion mondial : Spasski — 
Byme la Porto Rico, Korcinoi — Mecking la Augusta 
(S.U.A.), Karpov — Polugaevskl la Moscova și Portisch 
— Petrosian la Palma de Mallorca.
Turneu internațional inclus în Circuitul „indoor" W.C.T. 
la Lakeway (Texas).
Campionatele europene de juniori, la Răsun (Austria). 
Slalom special femei, pentru Cupa Mondială, la Les 
Diablerets (Elveția).
Tragerea la sorți a „sferturilor" din C.C.E., Cupa cupe
lor și Cupa U.E.F.A. și a grupelor din cadrul Campiona
tului european interțări, la Paris ; Ajax — A.C. Milan 
(meci, retur în „Super — Cupa Europei"), la Amsterdam. 
Concurs internațional de sărituri pe trei trambuline, ia 
Lauscha, Oberhof și Schniedefeld (R. D. Germană). 
Meciuri retur în cadrul cupelor europene intercluburi.
Coborîre femei, pentru Cupa Europei, la Steinach (Aus
tria) .
«Cupa prieteniei", pentru juniori, la Budapesta.

— irlanda de Nord, la Paris șl Țara Galilor - 
la Cardiff, în Turneul celor 5 națiuni.

Franța
Scoția, __________ ___- ______  . ... . . ...
Coborîre sl slalom bărbați, pentru Cupa Mondială, la 
Wengen (Elveția) : coborîre bărbați, pentru Cupa Euro
pei, la La Foux d’Allos (Franța).
Campionatul mondial de bob 2. la St. Moritz (Elveția). 
Concurs internațional de cros, la Tlrnovo.

GALAȚI, 13 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). înainte de 
a relata desfășurarea partidei re
vanșă dintra cele două echipe, tre
buie să menționăm că dintr-o gra
vă neglijență a administrației pa
tinoarului, care a permis accesul 
publicului pentru patinaj pînă la 
o ora tîrzie, meciul a început la 
ora 19, cu o oră mai tîrziu decît 
fusese programat.

Spre deosebire de 
cedentă, de această 
gălățeni au abordat 
seriozitatea, reușind 
cu autoritate pe toate planurile. 
Arn asistat la _un joc de bună fac
tură tehnică, în care ambele echi
pe s-au angajat într-o dispută a- 
cerbă pentru victorie, oferind spec
tatorilor faze de mare frumusețe. 
Oaspeții, marcați vizibil de efortu
rile depuse cu o seară înainte și 
surprinși de evoluția foarte bună 
a gazdelor, nu au reușit să facă 
față cu succes numeroaselor acțiuni 
ofensive ale gălățenilor. în aceste 
condiții, elevii lui C. Tiran, din 
rindul cărora s-au remarcat de
niei, Fodorea, Huțan și Corduban. 
au obținut o victorie pe deplin me
ritată. Autorii golurilor: Fodorea 
(2), Boldescu (2), deniei și Bran- 
dabur pentru Dunărea ; Bașa. An
tal și Papp pentru Sport Club. în 
minutul 32 Bașa a ratat un șut de 
penalitate. Au condus bine C. Zgîn- 
că si M. Presneanu (București)

T. SIRIOFOL

întîlnirea pre
dată hocheiștii 
meciul cu toată 
să se impună

LYCEUM MIERCUREA CIUC 
NAVA ODORHEI 5—3

2—C)
MIERCUREA CIUC, 

lefon). Ai doilea meci 
mai interesant decît 
animat, presărat cu numeroase faze 
spectaculoase și, în special în pri
mele două reprize, foarte echili
brat. Cu o pregătire fizică supe
rioară și cu o concepție tactică mai 
clară, elevii au dominat ultima 
parte a meciului, reușind să în
scrie de două ori în ultimele cinci 
minute. luîndu-și astfel revanșa 
pentru înfrîngerea din ajun. Au 
marcat Gali, Toke, Deaki (2) și 
Szabo pentru gazde, Vass. Csiszer 
și Deszi pentru Tîrnava. Au arbi
trat Gh. Tașnadi și D. Cristescu.

TIR- 
(2—1, 1-2.

13 (prin te- 
a fost mult 

primul, mai

Kă-

în 
ția) 
curs 
nordică. în clasamentul general fi
nal, primul loc a fost ocupat de 
schiorul Axei Scheibenhof (R. D. 
Germană), cu 423,13 puncte, ur
mat de colegii săi de echipă 
Giinther Deckert — 415,76 puncte 
și Bernd Zimmermann — 410,62 
puncte.

în cadrul acestui concurs, pro
ba de sărituri de la trambulină a 
fost dominată de Axei Scheiben
hof (săriturile sale au măsurat 88 
și respectiv 87 m), iar proba de 
fond pe distanța de 15 km a re
venit lui Urban Hettich (R. F. Ger
mania) — 48 :44,2, în afara con
cursului, a avut loc o altă proba 
internațională de 15 km, care a 
fost cîștigată de cunoscutul schior 
elvețian Alfred Kâlin, cronometrat 
în 45:57,6.
HOCHEIȘTII IUGOSLAVI DIN NOU 

ÎNVINGĂTORI ÎN CANADA
Reprezentativa de 

gheață a Iugoslaviei, 
turneu în Canada, 
echipa Universității 
res (Quebec), pe care a învins-o 
cu scorul de 6—3 (1—1, 3—0, 2—2). 
Golurile formației iugoslave au 
fost marcate de G. Hitî (2), Smolej 
(2), R. Hitî și Kosir.
AVÎNTUL SPORTULUI SĂNIUȚELOR 

IN U.R.S.S.
La Bratsk, s-a desfășurat recent 

un concurs unional de săniuțe.
în proba feminină, disputată pe

o pîrtie în lungime de 935 m, cu 
13 viraje, victoria a revenit Ninei 
Sașkova (Moscova), participantă la 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, 
cronometrată cu timpul de 3:15,3.

Proba masculină (pîrtia a mă
surat 1 250 m, cu 17 viraje) a fost 
cîștigată de Serghei Hailov (Lenin
grad) cu timpul de 3:51,1. în pro
ba de dublu, pe primul loc s-a 
situat cuplul Dainis Bremze — 
Aigar Skrikis (Riga).

Sportul săniuțelor, cel mai tînăr 
din U.R.S.S., cunoaște o mare dez
voltare, fiind practicat în special 
în R.S.S. Letonă, la Leningrad și 
la Moscova. Datorită 
pe care o cunoaște în 
acest sport va fi inclus 
prima oară în programul 
Spartachiade unionale de

Sportivii sovietici vor 
la campionatele europene 
Austria, ca și la cele 
programate în Polonia.

ABIDJAN, 13 (Agerpres). — Teriis- 
manul roman Ion Tiriac a repurtat 
un frumos succes international ciști- 
gînd turneul de Ia Abidjan. în finală, 
Ion Țiriac l-a învins cu scorul de 
7—5, 6—1 pe francezul Georges Go
vern

Vestitul schior elvețian Alfred
lin a cîștigat sîmbătă cursa de 15 
km, disputată în cadrul unui mare 
concurs internațional de schi-fond 

la Le Brassus
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Eie au

hochei 
aflată 

a jucat 
Trois

pe 
în 
cu 

Rivie-

răspîndirii 
prezent, 

pentru 
viitoarei 

iarnă, 
participa 

din 
mondiale,

★
In mijlocul unui interes general, Ia 

Bogota a continuat meciul de tenis 
dintre echipele Columbiei și S.U.A. 
contînd ca semifinală a „Cupei Da
vis" (Zona americană). în partida de 
dublu, perechea americană Van 
Dillen — Charles Pasarell a dispus 
cu scorul de 6—3, 13—11, 6—4 de co- 
lumbienii Ivan Molina și Jairo Ve
lasco. După două zile de întreceri, 
scorul este de 2—1 în favoarea echi
pei Columbiei, care mai are nevoie 
de o singură victorie pentru a obține 
excepționala performanță de a elimi
na formația S.U.A., finalistă a „Cu
pei Davis" — 1973 și de mai multe 
ori cîștigătoare a „saiatierei de ar
gint". în ultimele două partide de 
simplu se întîlnesc: Van Dillen 
•'S.U.A.) — Velasco (Columbia) și 
Salomon (S.U.A.) — Molina (Colum
bia).

Boxer la vîrsta de 14 ani, apoi 
campion mondial la categoria semi
grea la 26 de ani și țalanger al lui 
Dempsey la titlul suprem, Georges 
Carpentier — una din gloriile spor
tului francez — a ajuns la vîrsta 
respectabilă de 80 de ani. lată-l în 
fotografie, sărbătorit, zilele trecute, 
de marii boxeri de azi ai Franței.

Telefoto : A.F.P.-AGERPRES

DESCHIDEREA SEZONULUI 
ATLETIC ÎN SALĂ

IN S.U.A.

TURNEELE ECHIPELOR DE HANDBAL

ALE U. R. S. S. Șl UNGARIEI
în continuarea turneului pe care 

îl întreprinde in R.F. Germania, 
echipa reprezentativă masculină de 
handbal a U.R.S.S. a evoluat la 
Eppelheim, în compania unei se
lecționate regionale. La capătul 
unui meci echilibrat, scorul a fost 
egal : 22—22 (11—12). Din forma
ția oaspete s-au evidențiat Panov 
și Maksimov, care au înscris șase 
și, respectiv, trei goluri. Gazdele

au avut 
în Stein,

cel mai eficace jucător 
autorul a cinci goluri.

•Ar 
masculină de 
care se află

Echipa 
Ungariei, 
în Islanda, a jucat la 
în compania formației 
dă. Handbaliștii islandezi au 
ferit o frumoasă replică, jocul în- 
cheindu-se la egalitate: 21—21
(12—13).

handbal a 
în turneu 
Reykjavik, 
țării gaz- 

o-

Evoluând eu mult sub potențialul obișnuit

HANDBALISTELE DE LA I.E.F.S

DEBUTAT
pierdut cu

(prin telefon). Dumi-LEIPZIG, 13 
nică după amiază s-a desfășurat aici 
prima partidă dintre formațiile 
I.E.F.S. București si S.C. Leipzig, 
contind pentru turul I al Cupei Cam
pionilor Europeni,

Din primele minute ale jocului, for
mația gazdă — deși lipsită de apor
tul portarului Zober și al jucătoarei 
Kahnt — a arătat că se găsește în
tr-o formă deosebită, luînd inițiativa 
și detașîndu-se neașteptat de ușor, pe 
fondul numeroaselor greșeli comise de 
românce. De' la 3—1, echipa S.C. 
Leipzig își. majorează avantajul la 
6—1. în timp ce elevele antrenorului 
I. Bota continuă să irosească

A A

CU 0 INFRINGERE ÎN C.C.E.

6-15 (3-10) in fafa

și să se repliezedupă atac 
greu, facilitînd adversarelor 
atacuri fulgerătoare. Pină la 
situația se va menține neschimbată, 
tabela de marcaj consemnînd ia sfîr- 
șitul primelor 25 de minute de joc un 
scor care nu mai lăsa nici o îndoia
lă asupra învingătoarei : 10—3 în fa
voarea campioanei R.D. Germane.

La reluare, echipa română se re
dresează oarecum, dar exasperanta 
ineficacitate a liniei de 9 m și rata
rea unor ocazii clare duc la mărirea 
continuă a handicapului. în plus, 
jocul obstructionist adoptat în apă
rare de formația bucureșteană duce 
la dictarea a nu mai puțin de 14 mi-

foarte 
contra- 

pauză

echi pei S. C. Leipzig

9nu te de eliminare (Schramko — 
minute și Boși — 5).

Cu un avantaj substanțial, gazdele 
evoluează dezinvolt și reușesc să ob
țină în final o victorie categorică, la 
9 goluri diferență, care le scutește în 
mod practic de emoții în partida re
tur. programată la 24 ianuarie, la Plo
iești.

Golurile formației I.E.F.S. au fost 
marcate de Bunea (2), Doina Radu 
(2), Schramko și Boși, cele mai efi
ciente jucătoare ale S.C.
Kretzchmar (5), Helbig 
(2).

A arbitrat foarte bine 
nez Helemejko și Passon.

NEW YORK, 13 (Agerpres). — 
Sezonul „Indoor" de atletism din 
S.U.A. a fost deschis cu concur
sul de La College Park (Mary
land) la startul căruia, alături de 
cei mai buni atleți americani, au 
fost prezenți și sportivi de valoare 
din alte țări.

Proba de aruncare a greutății 
s-a încheiat cu victoria scontată 
a lui Al Feuerbach — 21,00 m, 
secundat de George Woods — 
— 20,73 m, iar în proba de 
60 yarzi, Herb Washington a fost 
cronometrat cu timpul de 6,0. în 
absența cunoscuților Dwigth 
Stones și Pat Matzdorf, proba de 
Săritură în înălțime a revenit lui 
Reynaldo Brown eu rezultatul 
de 2,18 m. în proba de săritură cu 
prăjina, cîștigată de Bruce Simp
son cu 5,28 m, recordmanul sue
dez Kjell Isaksson a ocupat locul 
trei cu un rezultat modest: 5,03 m. 
Atletul Jamaican Byron Dyce a 
terminat învingător în cursa de 
880 yarzi, în care a realizat tim
pul de 1:49,4, iar Marty Liquori 
s-a situat pe primul loc în proba 
de o milă, cu timpul de 4:01,2.

Alte rezultate : 500 yarzi: Den
nis Schultz — 56,6 ; 600 yarzi : 
Jim Bolding — 1:09,6 ; două mile : 
Dick Buerkle — 8:26,2.

în cadrul aceluiași concurs, cam
pionul olimpic Rod Milburn (S.U.A). 
a egalat cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit în 
proba de 60 yarzi garduri, cu tim
pul de 6,8 sec. El a fost urmat 
de Larry Ship cu 6,9 și de Allen 
Misher cu 7,1.

CEI MAI BUNI
Leipzig fiind
(5) și Braun
cuplul polo-

A ÎNCEPUT TURNEUL

0 IN PRIMUL MECI, F. C. CONSTANTA A TERMINAT LA EGALITATE 
CU SELECȚIONATA OLIMPICA A JAPONIEI

DE LA OSAKA SI TOKIO

Turneul de fotbal organizat de federația japoneză de speciali
tate a început la Osaka, cu participarea echipelor F. C. Constanța, 
Juventus Sao Paulo, a reprezentativei Japoniei și a selecționatei 
olimpice a țârii gazdă.

în partida inaugurală s-au întîlnit Juventus și reprezentativa 
Japoniei, victoria revenind fotbaliștilor brazilieni, cu scorul de 2—1 
(2—0). In meci vedetă, F. C. Constanța a terminat la egalitate, 
0—0. cu selecționata olimpică a țării gazdă.

Marți 15 ianuarie, pe Stadionul olimpic din Tokio, F. C. Con
stanța va întîlni echipa braziliană Juventus Sao Paulo.

CAMPIONATE. CAMPIONATE...

Mai devreme ca oricînd, echipele budapestane și-au început pregătirile în 
vederea 
Ujpesti 
juca în 
noscută

noului sezon competițiohal. Cea mai interesată este firește, 
Dozsa, ea fiind calificată în sferturile de finală ale C.C.E. 
această fază a competiției la 6 și 20 martie. Adversara 
miercuri, cînd vor avea loc la Paris, tragerile la sorți 

europene

va 
în

și va 
fi cu- 
cupele

JUDOKA BULGARI
SOFIA, 12 (Agerpres). — La 

Sofia s-au desfășurat recent cam
pionatele naționale de judo ale 
Bulgariei. Iată cîștigătorii (în or
dinea categoriilor de greutate): G. 
Georgiev, Z. Osmanov, I. Ivanov, 
E. Kolev, I. Apostolov, A. Licev, 
N. Popov, C. Atanasov, M. Paliev 
și V. Pencev.

TELEX
La Madrid, în prezența a peste 5 000 de 
spertaton.. s-a disputat meciul pentru 
titlul de campion european de box la 
categoria pană dintre deținătorul cen
turii, Gltano Jimenez șl francezul Daniel 
Vermandere. Pugllistul spaniol și-a păs
trat titlul, obținlnd victoria la puncte 
după 15 reprize.

ANGLIA: O NOUĂ VICTORIE 
PENTRU LEEDS...

Invingătoarea cu destulă greutate, la 
mijlocul săptămînii trecute, în meciul 
cu Wolverhampton (1—0, pe teren pro
priu, în meci rejucare). contind pentru 
turul al treilea al Cupei Angliei, Leeds 
United continuă însă în același ritm 
cursa sa spre titlul de campioană, fiind 
— și după această a 25-a etapă a cam
pionatului englez, disputată sîmbătă — 
încă neînvinsă.

Elevii managerului Don Revie au în
trecut, pe teren propriu, cu scorul de 
2—1, formația Southampton. Singura — 
posibilă — contracandidată a lui Leeds, 
de fapt echipa campioană a țării, F.C. 
Liverpool, s-a impus mai greu decît se 
aștepta pe teren propriu, In fața, forma
ției Birmingham, pe care a întrecut-o 
totuși eu 3—2 Burnley a fost Insă ne
voită să piardă contactul cu echipele 
fruntașe, in urma înfrîngerli la scor, 
1—5, suferită la Derby, in fața Iul Derby 
County. Iată alte rez.ultate mai impor
tante : Arsenal — Norwich City 2—0, 
Coventry City — Chelsea 2—2. Queen’s 
Park Rangers — Everton 1—0. Sheffield

United — Tottenham Hotspur 2—2, West 
Ham United — Manchester United 2—1. 
Wolverhampton Wanderers — Newcastle 
United 2—0.

Iată primele locuri din clasament : 
Leeds United — 42 p. 2. Liverpool 
34 p, 3. Burnley — 30 p (din. numai 
de meciuri), 4. Derby County — 28 
5. Queen’s Park Rangers — 28 p

în etapa viitoare, care se va disputa 
sîmbătă 19 ianuarie, Leeds va juca la 
Liverpool, contra lui Everton, în vreme 
ce F. C. Liverpool va evolua tot în 
plasare. în fata lui Stoke City.

R. F. GERMANIA: BAYERN 
REVENIRE DE FORMĂ

1.

24 
p.

de-

IN

In- 
ob- 

_ ___ „____  _______  __ _ . în
fața echipei Fortuna KBln, In cadrul 
etapei a 19-a a campionatului vest-ger- 
man. Juctnd în deplasare, lidera clasa
mentului Eintracht Frankfurt a termi
nat la egalitate: 1—1 cu M.S.V. Duisburg. 
Alte rezultate: F.C. Kaiserslautern — Ha- 
novra 2—1; F.C. Kiiln — Fortuna Dils- 
seldorf 4—2. S.V. Hamburg — S.V. Wup-

Cu 
scris 
ținut

Gerd Miiller in mare formă (a 
3 goluri). Bayern MUnchen a 
o categorică victorie, cu 5—1,

Stuttgart — Werder 
C. Schalke — V.f.L. 

Kickers Offenbach —

pertal 2—1; V.F.B. 
Bremen — 2—2; F.
Bochum 5—2;
Hertha 1—1.

In clasament : Eintracht Frankfurt — 
26 p, Bayern MUnchen — 25 p, Borussia 
Monchengladbach — 24 p și Fortuna 
Dusseldorf — 23 p.

ITALIA : LAZIO ÎNVINSĂ 
TEREN PROPRIU !

PE

BOLOGNA, 13 (prin telex de la cores
pondentul nostru).

Surpriză de mart proporții la Roma, 
în cea de-a XIII-a etapă a campionatu
lui italian. Lazio a fost învinsă aeasă 
de Torino, pierzînd primul loc în clasa
ment I Astfel, Invingătoarea din ediția 
trecută a campionatului, Juventus, a 
egalat pe Lazlo și, grație unul golaveraj 
mal bun, a devenit "■
echipă romană, A.S. 
vlnsă, la Torino, de 
rezultatele etapei au 
de ce se pare că de ___  ..
numeroși cîștigători la „Totocalclo", ln- 
tr-o etapă tn care s-a înregistrat un

lider. Ș! 'cealaltă 
Roma, a fost în- 
Juv^ntus. tn rest, 
fost normale. Iată 
data aceasta vor fi

(în valoarerecord de buletine depuse __ ______
de un miliard patru sute de milioane de 
lire I).

Iată rezultatele șl autori! golurilor :
Cagliari — Lanerossi Vicenza 2—0 (Ber

nardis — autogol și Riva); Cesena — 
Fiorentina 0—0; Juventus — Roma 2—1 
(Capello șl Cuccureddu, respectiv Orazi); 
Lazio — Torino 0—1 (Graziani) ; Milan 
— Genoa 2—0 (Rivera și Tresoldl); Na
poli — Bologna 2—0 (Clerici 2 — unul 
din 11 m); Sampdoria — Internazionale 
1—1 (Mariani a deschis scorul pentru 
Inter. Iar Crlstin a egalat); Verona — 
Foggia 3—0 (Mazzanti, Zacearelli și 
Maddă din 11 m).

în clasament, Juventus și Lazio se află 
în frunte cu cite 19 puncte, urmate de 
Napoli 17 p, Florentina și Milan cite 
16 p. Foggia, Internazionale cite 15 p, 
Bologna. Cesena șl Torino cite 13 p etc.

în clasamentul golgeterllor conduce 
Boninsegna (Internazionale) cu 11 g, ur
mat de Cuccureddu (Juventus) si Riva 
(Cagliari) cu cite 9 g, Clerici (Napoli) 
șl Chiarugi (Milan) cu cite 7 g, China
glia (Lazio) cu 6 g etc.

CESARE TRENTINI

în turneul feminin de baschet de 
Poznan s-au întîlnit echipele locale 
șl Olimpia. Baschetbalistele de la 
au terminat învingătoare cu scorul 
79—65 (39—35), La această competiție 
participă șl formația Institutului Poli
tehnic din Kaunas.■
Cea de-a patra ediție a concursului In
ternațional de clcloros de la ibarra 
(Spania) a fost eîstlgată de sportivul bel
gian Albert van Damme, cronometrat pe 
distanța de 23,400 km, cu timpul de 
Ih 05:15. pe locul secund s-a clasat spa
niolul Rafael Gonzalez — 1 h 07:28, iar 
locul trei a fost ocupat de belgianul van 
Haesebelde — 1 h 07:50. Francezul Pierre 
Bernet s-a situat pe locul patru tn 
t h 09:05

u 
Leh 
Leh 

de 
mai

Prima ediție a campionatelor mondiale 
de haltere pentru juniori va fl organi
zată în Franța, In anul 1975. întrecerile 
se vor desfășura Intre 5 și 13 Iulie la 
Marsilia

Primul turneu din cadrul .Circuitulv' 
mondial" de golf s-a desfășurat ’■ 
Pebbls Beach și a fost cîștigat de cam 
pionul „Open" al S.U.A.. John Mill” 
cu 208 puncte. Pe locurile următoa- 
s-au clasat compatrioții săi Grier Jone 
— 212 puncte și Bruce Summerhays — 
214 puncte.

-Marele premiu automobilistic de I- 
Estoril”, primă probă a camnlonatulv’ 
european de formula II — ediția t97,J 
nu se va putea desfășura la data de 1" 
martie, inițial stabilită de "
portughezi. Comitetul de organizare 
cursei, care în prezent nu dispune dr 
cantitatea de carburanți necesară corn 
petiției, a anunțat că intenționează s? 
reprogrameze cursa în toamna acestui 
an.
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