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Hărădău pierde șase puncte, 
numai două. Așadar, la si
de 6—2 — cînd Ovici ar 

singur

de seniori, „bobocii" tricolorilor. De 
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In finala probei de simplu mas
culin, Dumitru Hărădău (Steaua) 
l-a. avut ca adversar pe Toma 
Ovici (Progresul). Pînă la scorul de 
6—6, în primul set, a existat un 
oarecare echilibru în evoluția am
bilor jucători: cîte două retururi 
de dreapta, trimise în cros, atît de 
Hărădău cit și de Ovici și, de 
asemenea, cîte un ghem pierdut pe 
serviciul propriu. Pentru ghemul 
decisiv al setului s-a jucat tie-

break.
O viei 
tuația 
mai fi avut nevoie de un 
punct pentru a-și adjudeca setul — 
Hărădău remontează și stabilește 
egalitatea : 6—6. Are serviciul, dar

Cițiva dintre pionierii ți
săniuțe

pionierele care s-au întrecut la concursul de 
organizat, recent, la Hunedoara

Foto : prof. Ioan VLAD — HUNEDOARA

NOI STARTURI
ÎN „CUPA TINERETULUI
LA CARACAL - COMPETIȚIE 

DE POPICE
La noua arenă de popice din Ca

racal a avut loc primul concurs 
oficial al anului. De reținut că a- 
cesta a fost încadrat în populara 
competiție „Cupa Tineretului". în
trecerile, la care au luat parte 100 
de sportivi, s-au bucurat de succes. 
După două zile de dispute intere
sante și spectaculoase, victoria, la 
individual, a revenit sportivilor Ni- 
coiae Chevereșan și Ionica Andrei 
(ambii de Ia Liceul Economic). Pe 
locurile următoare s-au clasat Ste- 
lian Alecu și Doru Incrosnatu, la 
băieți, Neii Frăsineanu și Emilia 
Dina, la fete. Pe echipe, locul 1 a 
fost ocupat de Liceul Economic.

C. DONCIU

teiului U.T.C. al Sectorului IV, pre
ședintele comisiei de organizare a 
„Cupei Tineretului".

ÎNTRECERI ÎN LOCALITĂȚILE 
JUDEȚULUI ALBA

„Cupa Tineretului" 
plină desfășurare în 
țiile sportive din 
școlile și instituțiile județului Alba. 
La întrecerile de schi, patinaj și 
săniuțe desfășurate pînă acum au 
fost prezenți peste 10 000 de tineri. 
Pentru participarea numeroasă și 
rezultatele bune obținute, trebuie 
evidențiate Liceul din Zlatna, Li
ceul „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba Iulia, precum și Școala gene
rală nr. 2 din Alba Iulia. în același 
timp, la Abrud peste 150 de tineri 
au luat parte la

se află în 
toate asocia- 

întreprinderile,

TINERII DE LA UZINA VULCAN 
— PE VALEA PRAHOVEI

Tinerii de la Uzina Vulcan din 
Capitală au așteptat cu nerăbdare 
Ziua de azi. La ora 14, trei autobu
ze cu 120 de muncitori vor „deco
la" din fața marii întreprinderi 
bucureștene (str. Samuil Vulcan) 
spre frumoasele meleaguri ale Văii 
Prahovei. Duminică dimineață, la 
Predeal, cei 120 de excursioniști se 
vor alinia la startul concursului de 
săniuțe organizat în cadrul „Cupei 
Tineretului". Pentru acest eveni
ment sportiv au fost pregătite în 
uzină mai multe săniuțe care, a- 
cum, își așteaptă „recepția".

Grupul tinerilor de la Uzina Vul
can este însoțit de tovarășul Gheor- 
ghe Mihai, prim-secretar al Comi-

întreceri de schi.
D. DORIN

SCURT BILANȚ 
SURILOR DE

AL CONCUR- 
PÎNĂ ACUM

De la începutul ediției de iarnă 
a „Cupei Tineretului", pe meleagu
rile brașovene se înregistrează tot 
mai multe acțiuni și inițiative reu
șite în faza de masă a competiției. 
Pînă la jumătatea lunii ianuarie 
participaseră la întreceri peste 
35 000 de tineri și tinere. Cea mai 
mare adeziune au avut-o întrecerile 
de săniuțe precum și cele de schi.

Rezultate meritorii au înregistrat, 
în aceeași perioadă, asociațiile spor
tive din orașele Codlea, Făgăraș, 
Predeal și Victoria.

Carol GRUIA
(Continuare în pag. a 3-a)

Divizia națională de hochei pro
gramează, începind de astăzi, pe pa
tinoarul artificial acoperit „23 Au
gust" din Capitală, ultimul act în 
vederea desemnării campioanei țării : 
turneul final. Cele patru echipe din 
grupa întîi a întrecerii, STEAUA, 
DINAMO, SPORT CLUB M. CIUC 
și DUNĂREA GALAȚI se vor în- 
tilni, in cîte două meciuri, după ur
mătorul program :

• Sîmbătă 19 ianuarie, de la ora 
16 : - 
Sport 
rie : 
Sport 
Sport 
namo 
ua—Dunărea și Dinamo—Sport Club ; 
® Vineri 25 ianuarie : Dinamo—Du
nărea și Steaua—Sport Club ; ® Sim- 
bătă 26 ianuarie : Sport Club—Dună
rea și Steaua—Dinamo.

Iată clasamentul Înaintea 
turneului final :
Steaua 
Dinamo 
Sport Club 
Dunărea

întrecerea 
de afiș cele 
Steaua și Dinamo (de marți și sîm
bătă), dar toate 
final se anunță 
ceasta oră, in 
decalajul valoric 
outsidere a scăzut 
a fost pusă serios în dificultate de 
formația din Ciuc, . iar dinamoviștii 
au trebuit să se întrebuințeze la ma
ximum pentru a triumfa in fața Du
nării.

Primul loc urmează să se decidă 
între deținătoarea titlului, DINAMO, 
și cîștigătoarea „Cupei României", 
STEAUA. Derby-uri de tradiție, dis
putele lor sint așteptate cu maximum 
de interes. Dar, și cu convingerea că

Steaua—Dunărea și Dinamo— 
Club ; • Duminică 20 ianua-
Dinamo—Dunărea și Steaua—

Club ; • Marți 22 ianuarie : 
Club—Dunărea și Steaua—Di- 

; • Miercuri 23 ianuarie : Stea-

aceste două colective de elită 
hocheiului nostru vor reuși 
șteargă impresia neplăcută pe care 
au lăsat-o ultimele lor confruntări, 
pătate — în mod cu totul regretabil 
— de acte nesportive și manifestări 
de indisciplină care nu au cs căuta 
pe terenurile noastre de sport. Di
namo și Steaua sînt capabile să ofere 
partide de înaltă valoare tehnică și 
spectaculară, disputate cu toată ar
doarea și întregul angajament de 
care sînt capabili jucătorii lor, dar — 
în același timp — modele de corec
titudine și sportivitate.

Cu aceste gînduri, să așteptăm 
turneul final.

ale 
să

Așadar, ziua' întâlnirii a venit. 
Valentin Stănescu a anunțat că la 
18 ianuarie își va strînge noua 
„trupă" cu care va pleca la drum, 
drumul unei noi perioade din viața 
echipei naționale, al cărei nou ciclu 
vizează, în final, turneul campio
natului mondial, ediția 1978. Dar 
pînă atunci, multe vor mai fi ac
țiunile prin care „noul val" va tre
bui să treacă, să-și verifice poten
tele și să urce noi trepte în ierarhia 
internațională. Se va începe cu 
meciurile amicale, dar de mare 
prestigiu, cu Franța și Brazilia, 
apoi cel cu Grecia din Campiona
tul Balcanic și altele care vor ur
ma, iar în toamnă, vine startul în 
Campionatul Europei, în acea gru
pă a IV-a de mare forță, și de 
prestigiu totodată, cu Spania, Sco
ția și Danemarca.

Și, ieri, acești jucători pe care 
Valentin Stănescu i-a vizat pemru 
marile încercări, au venit cu hotă- 
rîrea de a face o treabă bună. S-au 
prezentat la federație ; RADU- 
CANU, -JIVAN. ANGHELINI, NI- 
CULESCU, DINU, FL, MARIN, 
NISTOR, BROȘOVSCHI, BĂLĂCI,

TROT, DOBRIN, D. GEORGESCU, 
M. SANDU, MARCU și KUN II. 
Am fost nevoiți, însă, să consem
năm și două lipsuri la apel : jucă
torii de la Steaua, adică DUMI
TRU și SAMEȘ, fără care lotul a 
plecat imediat, cu autobuzul, la 
Snagov. Sperăm c ă a fost vorba doar 
de o întârziere și nu despre altceva 
mai neplăcut, care să 
atmosfera din lot.

I-am revăzut, ieri, pe 
internaționali, pe Dinu 
pe Răducanu, pe Troi 
apoi pe cei care s-au atașat „trico
lorilor" în toamnă, M. Sandu și 
D. Georgescu. Au revenit la lotul 
la care au mai fost chemați cînd- 
va arădenii Kun II și Broșovschi, 
craioveanul Nicuîescu. 
nit pentru prima oară la 
seniori Jivan. Anghelini, 
rin, Nistor, Bălăci. Unii 
noscut cu acest prilej și 
surprins întrebarea lui Răducanu 1 
„Cine ești tuși r.ici răspunsul

In pagina a 2-a,

începerii

12 9 2
12 9 2
12 3 0
12 1 0 11

prezintă drept 
două

59—24 18
78—32 18
45—84 6
33—75 2 

capete 
întâlniri dintre

1 
î
9

partidele turneului 
interesante. La a- 
hocheiul românesc, 
dintre fruntașe și 

considerabil. Steaua

influențeze

mai vechii 
și Dobrin, 
și Marcu,

S-au întîl- 
lotul de 
Fi. Ma- 
s-au cu- 
nu ne-a

ÎN C.C.E. LA BASCHET FEMININ

PAS SPRE SEMIFINALE
I.E.F.S. - Spartacus Budapesta,

După Steaua, autoarea prestigioa
sei victorii asupra formației Spar
tak Zbvojovka Brno, Politehnica 
București este a doua echipă din 
țara noastră dara pășește „cu drep
tul" în sferturile de finală ale cu
pelor europene. Intr-adevăr, bas
chetbalistele antrenat© de prof 
Gffigore Costescu, după excelenta 
partidă realizată săptămîna trecută 
în sala Floreasca (încheiată cu un 
succes categoric: 84—58), au obținut

v

MARI VEDETE DIN LUMEA TENISULUI DE MASA 
LA STARTUL „INTERNAȚIO NALELOR" ROMÂNIEI

în orașul aurului negru, sala 
Victoria polarizează la acest ufîrșlt 
de săptămînă interesul tuturor iu
bitorilor de sport. Și nu numai prin 
ineditul competlției — tenV 

masă află tn pre-
ai lor. Alături, de alt- 

ca și în proba din ca- 
eompetiției, campioanele

ECHIPELE ROMÂNIEI

Șerban Doboși, campionul României

Ca organizatoare. Federația noastră 
a înscris in concurs cîte trei selec
ționate, in timp ce unele țări invitate 
vor alinia la mesele de joc, una,sau 
două echipe.

Iată componența formațiilor noa-

FETE — România I : Maria Ale
xandru, Eleonora Vlaicov ; România 
II : Magdalena Lesai, Ligia Lupu, Ca
melia Filimon ; România III : Ildiko 
Gyongydși, Liana Mii’.uț.

BĂIEȚI — România I : Șerban Do
boși, Teodor Gheorghe : România II: 
Aurel Ovanez, Dorin Glurgiucă, Ser
giu Luchian ; România in ; Ion Pa- 
nait, Marin Flrănescu. Alexandru Bu- 
zescu.

• Sportivi de elită din 13 țări ale Europei, Asiei și Ame- 
ricii și-au dat întîlnire la Ploiești • Maria Alexandru, 
Miho Hamada, Zoia Rudnova și Shigeo Ito laureați ai 
„mondialelor" și „europenelor" alături de reprezentanții 
noului val

vineri, tn fața dreptunghiurilor 
verzi (aflate și ele, sub emblema 
„Sig-Mar", la prima probă compe- 
tițională) s-au perindat Maria 4- 
lexctndrw, Șerban Doboți, Miho Ha
mada, Shigeo Ito și ceilalți coechi
pieri 
fel, 
drul

joc decisiv in Cupa cupelor
joi seară, la Budapesta, o nouă 
victorie — 69—67 — cîștigind ast
fel ambele manșe și înregistrînd 
un scor general categoric în fața 
echipei M.T.K.: l,53-r«125.

Izbinda în sine este valoroasă, iar 
datorită manierei de joc și promiță
toare. La București, Politehnica a 
făcut un joc de înaltă clasă și a 
surclasat o adversară cu pretenții; 
la Budapesta, a rezistat asalturilor 
date cu tenacitate de către forma
ția ungară (dornică să se revanșe
ze), ba chiar a izbutit să învingă 
acolo unde cele mai multe forma
ții au plecat steagul. Este clar că 
studentele românce se află în mare 
formă și că sint mai hotărîte decît 
cricind să realizeze marea perfor
manță a carierei lor sportive din 
cadrul clubului Politehnica. Maturi
tatea și experiența competițională 
(să nu omitem că cele șase jucă
toare de bază — Gabriela Ciocan, 
Ecaterina Savu, Suzana Szabados, 
Margareta Pruncu, Cornelia Taflan 
și Anca Demetrescu au multe me
ciuri internaționale la activ, iar 
primele trei sînt componente de ba
ză ale lotului național), dorința de 
afirmare deplină, pregătirea solidă 
depusă în ultima vreme și capa
citatea antrenorului «înt argumente 
care ne fac să credem că Politeh
nica se poate califica în semifina
lele C.C.E., ceea ce ar constitui un

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Eleonora Vlaicov, componenta a re
prezentativei noastre

mieră la Ploiești 
prin faptul că actuala ediție a cam
pionatelor internaționale ale Româ
niei reunește la cele nouă mese de 
joc o serie de reputate „palete" pe 
plan mondial.

Intr-adevăr, la locul de concurs 
a început să se simtă din plin su
flul apropiatelor confruntări. Și, 
firesc, cei mai asidui în pregătiri 
sînt, pe lîngă sportivii țării gazdă, 
primii oaspeți sosiți aici, jucătorii 
chinezi, japonezi și cubanezi. Chiar

Sovieticul 
„paletă"

Stanislav Gomoskov, 
reputată pe continentul 

european
de dublu, Alexandrumondiale

și Hamada s-au antrenat împre
ună (pentru prima dată după ce 
au obținut, anul trecut, titlul su
prem), spre satisfacția spectatorilor

ad-hoc, veniți în sala Victoria să-i 
vadă la lucru, cu un ceas mai 
devreme, pe protagoniștii anunțați 
prin afișele răspîndite în oraș. Și 
pentru că tot am vorbit de cel mai 
bun cuplu feminin din lume, ne fa
ce plăcere să anunțăm că, sosind 
în România, Miho Hamada a adus 
și „W.J. Pope Trophy" — cupa ce 
încununează titlul mondial de du
blu femei — și care, după ce a po
posit la Tokio un an, va sta în vi
trina multiplei noastre campioane. 
Maria Alexandru, pînă la ediția 
următoare a „mondialelor" (1975 
— India).

Ploieștiul se află acum în aștep
tarea ultimilor săi oaspeți, de fapt 
majoritatea jucătorilor înscriși pe 
foile de concurs. Astfel, azi urmea
ză să vină reprezentanții Iugo
slaviei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
Bulgariei, R.D. Germane, Poloniei, 
Angliei și restul lotului suedez.

Așadar, este în afară de orice 
dubiu că actuala ediție a campio
natelor internaționale de tenis de

masă ale României le întrece pe 
cele anterioare, atit prin valoarea 
echipelor cit și prin numeroasele

Constantin COMARNISCHI 
Paul SLAVESCU

REPREZENTATIVELE U.R.S.S. AU SOSIT ASEARĂ

FEMEIA

SPORTUL

0 RUBRICA DEDICATĂ

PROBLEMELOR EDUCAȚIEI
Constantin ALEXE

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

FIZICE A FEMEII

Suzana Szabados înscrie un nou coș pentru Politehnica, tn meciul cu 
M.T.K. Fotoj Paul ROMOȘAN

AZI, LA POIANA BRAȘOV

STARTîN CONCURSUL INTERNATIONAL
DE SCHI „CUPA DINAMO"

PE MICUL ECRAN
Răspunzînd interesului pe care îl trezește această importantă 

competiție internațională, Televiziunea română a programat trei 
transmisiuni de la sala Victoria din Ploiești : duminică (intre orele 
16 și 17) și luni (între 19—19.20) — în direct, iar marți (de la ora 
22,20) — înregistrare.

aeroportul internațional Oto- 
venind de la Moscova, a ate- 
aseară avionul care a adus 
jucătorilor sovietici de tenis

Pe 
peni, 
rizat 
lotul 
de masă ce vor lua parte la cam
pionatele internaționale ale Româ
niei. Oaspeții au deplasat următoa
rea garnitură : Zoia Rudnova, El
mira Antonian, Stanislav Gomozkov, 
Sarkiz Sarkojan, Anatoli Strokatov, 
conducător fiind Arkadi Aronovici 
Staroșileț,

Sportivii sovietici au fost întîm- 
pinați la sosire de către Ella Con- 
stantinescu, membru în Biroul exe
cutiv al C.N.E.F.S., de reprezentanți 
ai Federației noastre de speciali
tate, de sportivi români. Au fost de 
față reprezentanți ai ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Cu același avion au mai sosit și 
doi jucători suedezi : Ann Christine 
Hellman și Ingemar Vikstrom,

(Continuare în pag. a 4-a)

loan Cavași (Dinamo Brașov)
proba de slalom uriaș. întrecerea 
va desfășura pe prima porțiune 

Piftiei Lupului, adică cu plecarea

Azi, Ia. ora 10, starterul concursului 
internațional de schi „Cupa Dinamo 
Brașov", va da semnalul de Începere

în 
se 
a

de la cabana Cristianul Mare și cu 
sosirea în Poienița Cristianului, a- 
proximativ 1300 metri cu o diferență 
de nivel de 250 m. Din cauza vis
colului, o parte din pîrtie, mai precis 
la „S“-ul mic, a fost dezgolită de 
zăpadă, dar joi și vineri, între cobo- 
rîrile de antrenament, toți schiorii 
participanți (inclusiv străinii) și ar
bitrii au „căptușit-o“ cu zăpadă și 
apă, astfel că ea se va prezenta in 
cele mai bune condițiuni de întrecere. 
De altfel, în Poiana Brașov și împre
jurimi ninge și sînt premise ca 
stratul ce se va așterne să fie în
destulător.

Vorbind despre schiorii prezenți 
la această întrecere vom arăta că 
este destul de greu să le apreciem 
șansele. Prin prisma rezultatelor an
terioare și-au depus, totuși candida
tura la primele locuri Karl Peli- 
kann (Austria) — campion al Tiro- 
lului la slalom uriaș ; Frantz Schib- 
ler (Austria) — locul 2 la slalom 
special în campionatele din Tirol ; 
Victor Markin (URSS) — locul 3 în 
campionatul național ; Valerii Semi- 
onov — locul 3 la slalom special în 
campionatele din 1974 ; Vladislav 
Zwiacz (Polonia) — de două ori 
campion de juniori ; Jan Walkosz 
(Polonia) unul din cei mai talentați 
tineri schiori din țara prietenă. A- 
cestora li se vor adăuga, cu sigu
ranță, reprezentanții noștri la aceste 
întreceri Dorin Munteanu, Virgii 
Brenci, Ghcorghe Vulpe, Constantin 
Văideanu, precum și tinerele noas
tre speranțe loan Cavași, Nandor 
Szabo, Alexandru Manta, Cornel Ne- 
«Uțțscu Ș. a,
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Sportivi de loate 
categoriile Ia startul 
,Cupei Șoimii Tușnad"»

„Din spirit de solidaritate feminină..." I .Cupa Șoimii Tușnad"

I
In toamna anului trecut, am 

avut prilejul să urmărim disputele 
unor echipe feminine, în 
„Cupei 

i le mai 
derilor 
sector, 
zut atunci gimnastele evoluînd de
gajat, cu multă grație și siguran
ță, demonstrînd în fața juriului în
treaga gamă a cunoștințelor lor.

Victorioasă a fost reprezentati
va întreprinderii „Adesgo". Le-am 
văzut pe laureate la festivitatea de 
premiere fericite și emoționate. E- 
rau la a doua victorie consecu
tivă. Tot ele cîștigaseră „Cupa 
Diana" la gimnastica de produc
ție și în 1972.

După ce au primit Cupa, fetele 
s-au îndreptat spre un colț al să
lii. Aici, nu mai puțin emoționată, 
se afla Ileana Șaibo, cea care le-a 
ajutat pe gimnastele de la „Ades
go" să urce în două rînduri trep
tele podiumului de premiere.

Ne-am interesat cine este ți 
unde muncește instructoarea gim
nastelor de la „Adesgo". Ileana 
Șaibo este profesoară de educație 
fizică la Liceul nr. 30 și la Școa
la generală nr. 93. Cu fetele de 
la „Adesgo" lucrează voluntar, din 
pasiune, din dragoste pentru sport, 
pentru gimnastică și, după cum 
ne-a mărturisit ea : „Dintr-un spi
rit de solidaritate feminină. Cine
va de specialitate trebuie să se 
ocupe și de această masă de fe
mei care are nevoie de mișcare, 
poate, tot atît de mult ca de aer 
și hrană".

Componentele formației sînt in
struite de Ileana Șaibo pentru a 
conduce, la rîndul lor, pauza de 

’gimnastică în secțiile marii între- 
’prinderi bucureștene. Acesta este, 
’de fapt, obiectul principal al pre
ocupărilor inimoasei profesoare și 
doar în subsidiar activitatea com- 
petițională.

în urmă cu cîteva zile, am re- 
întîlnit-o pe Ileana Șaibo, la un 
meci de baschet feminin, în sala 
Floreasca.

— Aveți vreo preferință pentru 
o anume echipă ?

— Nm. îmi place si văd fetele..

finala 
Diana“, la gimnastică. Ce- 
bune sportive ale întreprin- 
din Capitală, campioane de 

își etalau virtuțile. Am vă-

făcînd sport, iar cind am prile
jul să văd că fac și sport de ca
litate, ca de pildă acum, simt o 
mare bucurie.

— Vă place, deci, și baschetul, 
nu numai gimnastica...

— îmi plac toate sporturile care 
pot fi practicate de fete, iar din
tre toate, cel mai mult, gimnasti
ca. Pentru simplul motiv că ea ne 
ajută, pe noi femeile, dintr-o mie 
și unul de puncte de vedere.

— Cum merg lucrurile la „Ades
go" ?

—■ Zilele acestea trebuie să 
schimb programul pentru pauza 
de gimnastică. Am să mă reîntîl- 
neșc cu fetele. M-am gîndit să mă 
sfătuiesc cu ele, să vedem ce și 
cum să facem ca să aducem ceva 
nou în activitatea noastră. Să în
cercăm, de pildă, organizarea unui 
ansamblu de gimnastică modernă 
sau poate, de dans modern. Ar fi 

care, sînt convinsă, va 
cu interes.

frumoase, ale unei pro- 
cărei muncă este plină 
Pentru aceasta, Ileana

o noutate 
fi primită 

Planuri 
fesoare a 
de roade. ___ f
Șaibo merită toate felicitările.

Din 19(31 și pînă în prezent, 
elevele de la Liceul nr. 30, pre
gătite de Ileana Șaibo, au cucerit 
la gimnastică (cu două excepții) 
laurii victoriei la toate concursu
rile de gen pe Capitală, orga
nizate de către C.C. al U.T.C. și, 
de asemenea, tot ele s-au situat 
printre fruntașe la campionatele 
școlare. în prezent, Ileana Șaibo 
se ocupă de pregătirea a șase e- 
chipe de gimnastică la Liceul nr. 
30 și a altor patru ansambluri la 
Școala generală nr. 93 — toate, bi
neînțeles, de fete.

Ilie Ionescu, corespondentul nos
tru din Sibiu, ne informează : 
In prima decadă a lunii februarie 
urmează să fie inaugurat în locali
tate primul centru de gimnastică 
igienică pentru femei. Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport a amenajat în acest scop

(MULT DORUL) METAMORFOZE
Cunoaștem, atît din statistici cît 

și din realitățile de pe teren, că 
numărul femeilor angajate în fron
tul exercițiului fizic este încă mic, 
că procentele extrase din relația 
„cetâțeni-exercițiul fizic" sînt mult 
în favoarea bărbaților.

Se cunoaște, totodată, că fără 
elementele compensatorii — printre 
care sportul își revendică priorita
tea — capacitatea de muncă și dis
ponibilitățile psihice ale femeii se 
reduc, lăsînd loc uzurii fizice și 
nervoase. Ca să nu mai vorbim că 
fără elexirul sportului nici o fe
meie nu poate cunoaște rețeta „ti
nereții fără bătrînețe", rețetă „ma
gică" la care aspiră fiecare.

Concluzia firească : impulsionarea 
femeii către arenele sănătății și re- 
coniortării, operație care cere suflet, 
știință și tact, pentru că ea presu
pune lupta cu inerții, cere înțele
gerea scopului și atingerea lui.

Iată, de altfel, rațiunea constitui
rii comisiilor județene pentru acti
vitate sportivă în rîndul femeilor, 
iată misiunile pe care aceste orga
nisme le au. Cum se îndeplinesc 
ele la Cluj ? Ne răspunde secretara 
comisiei, tovarășa Iulia Băluțiu.

„Activitatea în rîndul femeilor a 
fost orientată pe 
Primul se referă la 
formanță, în cadrul 
tat să îmbunătățim 
feminină, atît pentru o mai 
fructificare a posibilităților de care 
dispune așa-zisul „sex slab", cît și

două planuri, 
sportul de per- 
căruia am cău- 

reprezentarea 
bună

sala de sport a Facultății de isto
rie și filologie. Aici. începî«d 
data de 4 februarie, un 
profesori vor asista 
marți, miercuri, joi și 
gramul de lucru al 
Frecventarea centrului

cu 
corp de 

în fiecare 
vineri pro- 
cursanicfor. 

este gratuită.

NU
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In ordinea preferinței feminine, gimnastica ocupă primul loc între sporturi. Și nu întîmplător. Această disci
plină, mai mult decît oricare alta, dezvoltă grația, prin excelență, un apanaj al femeii Foto : I. MIHAicA
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Ca în fiecare simbătă, specialiștii își spun, în acest 
colț de pagină, părerea asupra competițiilor de la 

1 sfirșitul săptămînii. Programul sportiv este dominat 
de startul campionatelor internaționale de tenis de masă 
ele României, care se vor bucura de prezența unor stră-

luciți maeștri ai paletei. La hochei începe turneul final, 
în care eternele rivale, Dinamo și Steaua, se vor întîlni 
din nou, de două 
bună. In sfîrșit, 
gramează cîteva

ori, pentru a vedea cine este mai 
campionatul masculin de baschet pro- 
întîlniri așteptate cu interes.

TENIS DE MASA
ROMÂNIEI

Una dintre cele mai mari com
petiții de tenis de masă ale anului, 
campionatele internaționale ale 
României, care încep duminică la 
Ploiești, reprezintă în același timp 
și tin test deosebit de 
înaintea campionatelor 
din aprilie, de la Novl 
slavia). Iată și opiniile 
lor antrenori Ella Constantinescu și 
Ion Pop.

ELLA 
antrenoare 
participării 
le. competiția anunță întreceri de 
un ridicat nivel tehnic. Concursul 
are Și o pronunțată notă de tine
rele, cu multe nume noi care pro
mit. Cunoscînd componența forma
țiilor care vor fi aliniate, ca și sti
lurile de joc, găsesc interesant să 
semnalez experimentul tehnicieni
lor chinezi care prezintă un lot de 
opt sportivi din care doar unul 
singur folosește priza toc. Cele trei 
zile de întîlniri de la Ploiești ar 
trebui să redeschidă pentru noi 
suita competițiilor de ampolare, 
readueîndu-ne în circuitul con
cursurilor internaționale de anver
gură. Mă gîndesc în același timp că, 
tot pentru noi aceste campionate 
reprezintă și un moment însemnat, 
tehnic — prin posibilitatea care se 
oferă atîtor tineri de a urmări o 
serie dintre cei mai

important 
europene, 

Sad (Iugo- 
cunoscuți-

internațional — și propa- 
— prin redeșteptarea in- 
din partea publicului. Sper, 

ca internaționalele să 
și satisfacția unor rezulta- 
ale sportivilor români".

— antrenorul lotului 
„Jucătorii noștri au 
progres clar în ulti-

pe plan 
gand'stic 
teresului 
totodată, 
ne ad ucă 
te bune

ION POP
masculin :
„marcat" un
ma vreme cînd ei au fost supuși
unei pregătiri mai riguroase. Con-

CONSTANTINESCU — 
federală : „Datorită

unor „palete" redutabi-

cursul de selecție organizat acum 
cîteva zile ne-a dovedit-o. In pre
zent se detașează' Doboși și Gheor
ghe, aflați aproape de forma lor 
cea mai bună. Avem încă semne de 
întrebare în privința lui Gvanez, 
Panait și Firănescu, iar Giurgiu- 
că trebuie să se străduiască mai 
mult la antrenamente pentru a re
deveni sportivul care să inspire 
toată încrederea. Prima noastră 
formație are o tragere la sorți di
ficilă, .dar consider că e bine așa 
întrucît vom putea să cîntărim mai 
exact 
derea

potentialul jucătorilor în ve- 
campionatelor europene".

buni jucători

HOCHEI
„VOM FACE TOT CE NE STA IH PUTINȚA

PENTRU A ONORA DERBY-URILE
sportivă a săptămînii vi- 
dominată de turneul final

Agenda 
itoare este 
al campionatului de hochei, întrecere 
care va opune din nou — de două 
ori — pe DINAMO și STEAUA, în 
pasionanta lor cursă pentru titlu.

Dorind să oferim cititorilor cele 
mai autorizate puncte de vedere asu
pra apropiatelor derbyuri, ne-am 
adresat antrenorilor celor două for
mații, cu rugămintea de a arăta 
cum văd ei jocurile decisive 
marți și de simbătă.

întrucît Zoltan Czaka (Steaua) 
refuzat să facă vreo declarație, 
vedem puși în situația de a o pu
blica doar pe aceea a antrenorului 
dinamovist. GABRIEL COSMAN, 
care a răspuns cu amabilitate 
solicitudine rugăminții noastre :

de

a 
ne

RÎ

meciuri atrac- an-

BASCHET
„DORESC SĂ

Dintre numeroasele
tive ale campionatului de baschet, 
am ales pe cel dintre echipele mas
culine Farul Constanța și Universi
tatea Timișoara, care vț fi comentat 
de antrenorii respectivi :

ALEXANDRU BOTOȘ — Farul 
Constanța : „Vom întîlni o formație 
cu jucători rutinați și cîteva 
vidualități remarcabile, noi 
opune un lot tînăr, mai puțin expe
rimentat, dar dornic de afirmare și 
de a da satisfacție publicului con- 
stănțean, care nu a mai văzut evo-’ 
luînd echipa Farul din Juna aprilie 
a anului trecut. Reapariția ne pro
voacă emoții, dar cred că nu atît 
de mari îneît să ducă pînă la trac. 
Sînt optimist, mizez pe posibilitățile

indi- 
vom

echipei demonstrate în turneele 
terioare. sper să-i anihilăm pe Czmor 
și Mănăilă. jucătorii de șoc ai adver
sarilor, doresc să ciștigăm întrece
rea și... publicul".

NICOLAF. IONESCU 
taica Timișoara : 
șurate la 
tru orice 
tac totul 
Animați, 
menține în partea 
samentului, ne-am 
ție pentru această 
ieții se află in bună dispoziție 
joc și speră, ca împreună cu 
chetbaliștil de la Farul, să 
publicului un spectacol sportiv 
calitate",

Universi- 
.Intîlnirile desfă- 

Constanța sînt dificile pen- 
formație, 
pentru a 
’nsă, de

deoarece gazdele 
obține victoria, 

dorința de a ne 
superioară a cla- 
pregătit cu aten- 
confruntare. Bă- 

de 
bas- 

ofere 
de

„Jucătorii de la Dinamo privesc cu 
toată seriozitatea partidele decisive 
pe care le au de susținut cu Steaua, 
în turneul fina! al Diviziei naționale 
de hochei. Jocurile anterioare, pe 
bună dreptate criticate în presă, nu 
ne-au mulțumit nici pe noi, au fost 
un prilej de reflecție și analiză în 
întregul colectiv. Sînt convins că 
băieții mei au tras învățămintele 
necesare, că vor ști să sc mobili
zeze și să se autodepășeasca, pentru 
a-și apăra cu succes titlul de cam
pioni. Puternicii și valoroșii noștri 
parteneri beneficiază de avantajul 
unui golaveraj superior în partidele 
directe (12—9), ceea ce ne obligă să 
jucăm la victorie în ambele meciuri. 
O vom face, dar nu țintim doar vic
toria cu orice preț. Vrem, deopotrivă, 
să olerim publicului bueureștean 
jocuri frumoase, spectacole sportive 
de calitate. Dinamo va face tot ce-i 
stă în putință pentru a onora der- 
byurile !

Bănuiesc că nu divulg nici un se
cret tactic spunind că vom juca des
chis, combinativ, în viteză, cu un an
gajament total, respectind cu stric
tețe normele scrise ale regulamentu
lui și cele nescrise — dar nu mai 
pufni importante — ale fair-play-ului. 
Cred că și Steaua este animată de 
aceeași dorință, 
fac un apel publicului, pe 
iubim și ii stimăm, să vadă in 
confruntări mai mult decît o 
rivalitate între două echipe, 
examen ai hocheiului nostru 
tea participării la întrecerile 
B a campionatului mondial, i 
dovadă de o maximă exigență 
șl de o deplină sportivitate. Cei 
buni să Învingă I’

Mi-aș îngădui să 
care ii 

aceste 
simplă 
ci un 
înain- 
grupei 

dea 
dar 
mai

să

pentru spiritul de emulație pe care 
sportivele îi stîrnesc printre conce- 
tățenele lor. Pentru că, orice s-ar 
spune, cea mai puternică forță de 
convingere, tot exemplul rămîne ! 
Conform acestei preocupări, s-a a- 
juns astăzi, ca din cele 56 de echi
pe care activează în diviziile A, B, 
C și divizia școlară, 20 să fie fe
minine, iar din cei 10.560 de spor
tivi legitimați, 3.150 să fie femei. 
S-a avut, totodată, grjă ca în ca
drul diferitelor campionate școlare, 
universitare și municipale, numărul 
formațiilor feminine să crească con
siderabil, principalul scop fiind aici 
formarea, la tinerele fete, a deprin
derilor și gustului pentru sport, o- 
bîșnuințe pe care ele Ie vor păstra 
și cultiva toată viața.

Cei de-al doilea plan privește 
activitatea sportivă în rîndul mase
lor largi de femei și are în vedere 
atît acțiuni propagandistice și or
ganizatorice cît și activitățile spor
tive concrete. Venind în întâmpina
rea a numeroase solicitări, primul 
lucru realizat a fost înființarea, în 
strada Dubălari, a unui centru pen
tru gimnastică de întreținere, uni
tate care funcționează în paralel cu 
cea de la policlinica pentru spor
tivi. Comisia a pornit, de aseme
nea, o intensă acțiune de revitali- 
zare a gimnasticii în producție — 
mai ales la acele unități economice 
unde predomină elementul feminin 
— și de atragere masivă a femei
lor în activitatea asociațiilor spor
tive, face sondaje de opinie, pentru 
a afla înclinațiile și gusturile, ast
fel ca acțiunile sportive pe care le 
vom iniția — promitem, cu mai 
multă competență și promptitudine 
în 1974 — să răspundă în cca mai 
mare parte dorințelor femeilor din 
județul nostru".

Interlocutoarea noastră ne-a făcut 
cunoscute și cîteva interesante pro
iecte, spunîndu-ne, însă, să nu vor
bim despre ele decît atunci cînd 
ele se vor transforma în fapte îm
plinite. îi respectăm doleanța, păs- 
trînd certitudinea că timpul nece
sar metamorfozelor va fi cît mai 
scurt.

Nușa DEMiAN

MAI EXISTĂ
MOTIVE
SUPĂRARE

Centrul de gimnastică igienică 
pentru femei de pe Calea Vic
toriei din București a lansat, în 
septembrie anul trecut, inițiativa 
„Crosurilor duminicale".

„Am simțit nevoia unor evadări 
dintre pereții strimți ai sălii — 
ne spunea, atunci, profesoara A- 
lexandra Constantinescu. Lucrul 
pe parchet este, indiscutabil, co
mod și după cum știți, a dat și 
rezultate, dar activitatea noastră 
aici, în „atelier", nu ne poate oferi 
esențialul : oxigenarea organismu
lui. Lucrînd cu geamurile des
chise iru înseamnă că avem și aer 
curat. Gazele emanate de auto
mobilele care circulă în lanț, aici, 
pe Calea Victoriei, fumul de la 
coșuri, praful, 
ca aerul pc 
în condiții de 
rații profunde 
viciat.

De 
dării 
pus-o 
chiar 
strîns 
marginea lacului, 40 de femei. De 
toate viratele. între 16 și 62 de 
ani. De 
studente, 
inginere, 
noastre de cros, deși sînt rare — 
cam o dată pe săpiămînă — sînt 
un adevărat tonic pentru orga
nism. venind să adauge noi și noi 
beneficii lucrului în sală. Ne sim
țim, cu adevărat minunat..."
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a intrat în 
tradiția activității competițlonala de 
patinaj vitzeă. Actualele întreceri, 
găzduite de pista de pe lacui Ciucaș, 
reunesc alergători de toate catego
riile din Cluj, Miercurea Ciuc, Tg. 
Mureș, Brașov, Sibiu și Tușnad. Iată 
rezultatele obținute în prima zi de 
concurs :

Senioare — 500 m 1. Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 52,1, 2. Emeșa 
Bogdan (Șc. sp. M. Ciuc) 52,8, 3. Ro
xana Salade (C. S. M. Cluj) 54,2; 
1500 m — 1. Liana Cai’daș 2:51,9, 2. 
Sanda Frum (Șc. sp. Sibiu) 2:52,4, 
3. Emeșe Bogdan 2:58,4 ; seniori — 
500 m 1. Gh. Varga (S. C. Miercurea 
Ciuc) 45,7, 2. A. Okoș (S. C. Miercurea 
Ciuc) 45,8, 3. I. Roșea (S. C. Miercurea 
Ciuc) și A. Șandor (Agronomia Cluj) 
46,6 ; 1500 m — 1. A. Okoș 2:32,2, 2. 
L. Tzimhalmoș (S. C. Miercurea 
Ciuc) 2:33,1, 3. H. Timiș (Agronomia 
Cluj) 2:34,6. Cîștigătorii în celelalte 
probe : juniori cat. L 500 și 1500 m
— Gabriela Kelemen (S.C. Miercurea 
Ciuc) 55,3 și, respectiv, 3:09,4, 590 m
— Gh. Dumitrescu (Constructorul 
Buc.) 46,6, 1500 m — ANDREI ER- 
DELY (C.S.M. Cluj) 2:30,8, revelația 
reuniunii ; juniori cat. a II-a, 500 și 
1 000 m — Agneș Rusz (Sc. sp. M. 
Ciuc) 54,5 și, respectiv, 1:54,1, 500 m
— Helmuth Streiferd (Dinamo Bra-

48,6, 1500 m — Ion Opincaru 
sp. Sibiu) 2:39,6 ; copii 13—14 
500 m — Iudith Balint și Ado- 
Zoltan .....................'

Mureș) 56,4 și respectiv, 51,8 ; 
copii 11—12 ani,
Tomor (Agronomia Cluj) 13,0 și Radu 
Neculieioîu (Dinamo Brașov) 12.1 — 
ccord republican (v. r. 12,5) ; copii 

9—10 ani, 100 m — Ibolya Satmari 
(Mureșul Tg. Mureș) și Marcel Truță 
(Agronomia Cluj), H. Iasch (Șc. sp. 
Sibiu) 13,0 și, respectiv, 13,4 ; copil 
7—8 ani, 50 ni — Iudith Pali (Șoimii 
Tușnad) și Adrian Fulea Șc. sp. Si
biu) 10,0 și, respectiv, 7,9.

șov) 
(Sc. 
ani, 
rian 
Tg.

(ambii de la Mureșul
100 m Maria

FLORICA LĂPUȘAN (popice)

Cu ocazia festivităților prile
juite de aniversarea unei jumă
tăți de veac de existență a clu
bului Rapid București, printre 
purtătorii tricourilor vișinii, ca
re au primit cea mai înaltă 
distincție sportivă, titlul de ma
estru emerit al sportului, se nu
mără și Florica Lăpușan, care 
timp de două decenii a fost 
componenta de bază a valoroa
sei echipe de popice a clubului 
feroviar. O adevărată polisporti
vă. Florica Lăpușan a practicat 
voleiul, canotajul și natația, iar 
la popice a reușit să urce pe 
culmile măiestriei. în familia 
Lăpușan sportul era o preocu
pare cotidiană. Soțul. Ion Lăpu
șan a fost și el un apreciat po
picar și atlet, iar fiul. Liviu, 
care acum are 28 de ani. a ju-

Născută la București, la 12 a- 
prlUe 1925, este de profesie func
ționară la un oficiu de difuzare a 
presei din Capitală. A început să 
practice sportul popicelor tn 1951. 
la asociația sportivă F.T.T., iar 
un an mai tlrziu a trecut la 
clubul Rapid, unde a activat timp 
de 20 de ani, pină în 1972. cind 
s-a retras din activitatea compe- 
tițlonală. Florica Lăpușan a făcut 
parte, timp de aproape 10 ani, 
din reprezentativa țârii la popice, 
participînd la numeroase compe
tiții- Cu formația Rapid București 
a luat parte 4a trei campionate 
europene feroviare, cîștigînd me
dalia de aur. A cucerit — Intre 
anii 1952 șl 1961 — șapte titluri de 
campioană a țării, la individual și 
perechi, iar în anul 1957 a fost 
distinsă cu titlul de maestru al 
sportului.

cat handbal în formațiile Dina
mo București, Dinamo Bacău și 
Voința București. în timpul cît 
a activat la Rapid, Florica Lă
pușan a atras numeroase colege 
de muncă în practicarea sportu
lui. Așa de pildă, la insistențe
le ei au pășit pentru prima oară 
Pe arena de popice Elena Lu- 
pescu-Cernat și Ținea Balaban, 
ani de-a rîndul jucătoare în e- 
chipa națională. Acum, Florica 
Lăpușan nu mai este sportivă 
activă, dar nu se va despărți de 
disciplina care i-a adus atitea 
satisfacții. Are de gînd ca în 
orele libere să se ocupe de pre
gătirea tinerelor jucătoare de 
popice de la Rapid.
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I DE BASCHETIN DIVIZIAI
i
I situația

I chiar

I
I
I
I
I
I

Con- 
Uni- 
reve-

meciuri echilibrate,

I

CHIMIA NĂVODARI-O ECHIPA TINARAI

Noua formulă de desfășurare a 
campionatelor republicane de bas
chet începe să-și arate avantajele 
sub aspectul sporirii interesului e- 
chipelor și publicului față de în
treceri. Mai precis, departajarea în 
grupe valorice determină 
ca în fiecare etapă să se dispute 
cîteva 
derbyuri.

Mîirie, de pildă, are loc la 
stanța partida dintre Farul și 
versitatea Timișoara, ambele 
lății ale primei părți a campiona
tului, în care constănțenii au izbu
tit calificarea în ierarhia superioa
ră a diviziei A, iar timișorenii s-au 
menținut pe locul 3. La Cluj, sînt 
programate nu mai puțin de trei 
jocuri, care de care mai intere
sant : „U“ — Dinamo și Politehni
ca — I.C.H.F. la băieți, „U“ 
litehnica București la fete ; 
mișoara, un cuplaj : Voința 
litehnica București la băieți. 
I.E.F.S. la fete. în f 
program mai sărac ca 
meciuri, dar interesant prin valori
le ce sînt opuse : Steaua — I.E.F.S. 
(duminică) la băieți și Voința —

Rapid la fete (astă seară la ora 18, 
în sala Giulești).

Programul complet al etapei a 
doua a turului secund (între paran
teze, rezultatele din tur) : MASCU
LIN, GRUPA 1—6 : „U“ Cluj — Di
namo, (70—89), Farul — „U“ Timi
șoara (79—107), I.E.F.S. — Steaua 
(74—102) ; GRUPA 7—12 : Politeh
nica Cluj — I.C.H.F. (69—77), C.S.U. 
Galați — Rapid (65—78), Voința Ti
mișoara — Politehnica București 
(40—70) ; FEMININ, GRUPA 1—6 : 
,,U“ Cluj — Politehnica București 
(54—62), Rapid — Voința București 
(55—64), „U“ Timișoara — I.E.F.S. 
(48—66); GRUPA 7—12 : Sănătatea 
— Crișul (39—66), Olimpia Bucu
rești — Consructorul București 
(46—54), Voința Tg. Mureș 
Iași (43—48).

toate la un loc fac 
care-1 respirăm — 
mișcare, cu inspi-

— să fie destul de
născut ideea... eva-aici s-a

în mijlocul naturii. Am ex- 
cursantetor centrului și 

din prima duminică nc-am 
in parcul Herăstrău, pc

toate profesiile : eleve, 
muncitoare, doctorițe, 
pensionare. Diminețile

★

A trecut toamna și a venit, 
iarna, cu îngheț și zăpadă. Am 
reîntîlnit-o pe profesoara Alexan
dra Constantinescu, dar de a- 
ceastă dată era mai puțin entu
ziasmată, chiar supărată.

„Crosurile noastre duminicale au 
fost ca un vis frumos. Am alergat 
toată toamna, am alergat și în- 
tr-o duminică din decembrie. Apoi 
a venit gerul. Vestiarul de la baza 
Clubului sportiv municipal a de
venit neospitalier. Nimeni nu-I 
încălzește și, inevitabil, a trebuit 
să abandonăm crosurile. Tocmai 
cînd deveniseră o obișnuință. Am 
apelat în stînga și în dreapta, 
pentru sprijin, dar fără succes. A- 
enm, așteptăm primăvara...".

*

Am vorbit la Clubul sportiv 
municipal cu tovarășul prim-vice- 
președinte Florian Voicu. î-am a- 
rătat supărarea fetelor și, fără 
prea multe insistențe, am primit 
promisiunea că lucrurile se vor 
rezolva. Amatoarele de alergări, 
de la centrul de gimnastică igie
nică din București vor putea re- 
înnoda șirul crosurilor lor, pe ma
lul lacului Herăstrău și aceasta în- 
cepînd chiar cu prima duminică. 
Asa dar, nu vor mai exista mo
tive de supărare...

Rubrică redactată de
Gheorghe ȘTEFANESCU

— Fo
ia Ti-

— Po- 
„U“ — 

Capitală, un 
număr de

Depășiți de Mănăilă, constănțenit 
Ivascenco și Purcăreanu nu-l mai 
■pot împiedica pe timișorean să în
scrie. Fază din meciul „U” Timi
șoara — Farul, disputat în turul 
diviziei A. Revanșa va avea loc 

duminică, la Constanța

I CAPABILĂ DE MAI MULT ÎN RUGBY-UL NOSTRU

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• De vorbă cu antrenorul Traian

La finele turului ediției trecute. 
Chimia Năvodari ocupa locul III in 
i ampionatul diviziei secunde. Atunci 
la cîrma echipei s-a produs o schim
bare: a venit cu puteri depline Tra
ian Doiciu, om priceput, fost jucă
tor, care crescuse la Farul numeroși 
juniori, azi în formații din prima 
segnă. După prima parte a actualului 
campionat al Diviziei A echipa nou 
promovată de pe malul mării ocupă 
o poziție — a șaptea — pentru mulți 
surprinzătoare. Dar adevărul este că 
rugbyștii din Năvodari sînt adversari 
incomozi pentru orice formație, ei do- 
vedindu*se, în mod cert, capabili 
mai mult.

— Echipa este mult schimbată 
tocmai 
dv., Traian

de

in 
în-bine față de un trecut nu 

depărtat. Cum explicați 
Doiciu, această realitate 7

— Cînd am preluat-o. 
că nu puteam la ora aceea decît să 
concentrez totul intr-o singură direc
ție: promovarea. Odată realizat acest

mi-am zis

deziderat, am trecut imediat la schim
barea opticii jucătorilor, o cerință 
mai veche decît... venirea mea, pen
tru că erau aici băieți talentați, dar 
care priveau sportul acesta minunat 
doar ca o luptă fără menajamente. 
Am încercat să aplic metoda convin
gerii, dar m-am lămurit repede că 
ceea ce înveți să faci și faci ani în 
șir nu poți schimba așa, pe nepusă 
masă.

— Și atunci 7
— Am păstrat în lot trei-patru 

„bătrîni", in rest toți avînd, în jurul 
a 20 de ani. Cinci sînt chiar juni
ori. Sînt mulțumit de comportarea 
lui Celea (37 de ani, inginer, un 
gabarit impresionant, cu o inimă de 
copil, dar, uneori, excesiv de ner
vos), Cristea, Oprea și Constantin. 
Majoritatea sînt din Constanța. Am 
lucrat mult cu ei. Dar nu numai cu 
ei, eu pregătesc și formațiile Chi
mia II (locul 3 în »B“) și de ju
niori. Lucrez o zi-lumină'l Am pri-

TOMft 0V1C1 - C1ȘTIGĂT0R AL „CUPEI UNIRII" LA TENIS
(Urmare din pag. I)

comite o dublă greșeală și pierde 
cu același scor : 6—7, atît ghemul, 
cît și setul. în cel de al doilea. 
Ovici are 3—1 Ia un moment dat, 
dar Hărădău egalează : 3—3. Apoi 
pierde cu 3—6. Rezultat final : 
Ovici — Hărădău 7—6, 6—3.

Și acum, foarte pe scurt, despre 
cele două semifinale (D.
— I. Sântei 6—3, 6—2 și
— S. Mureșan 6—4, 6—4), 
rezultate au apărut în 
ieri. I. Sântei — care în preajma 
plecării în turneele din S.tJ.A. nu 
a dovedit, încă, o pregătire bună 
în sezonul pe teren acoperit — a 
comis multe greșeli la serviciu, a 
rămas mai tot timpul meciului pe 
fundul terenului (ceea ce, pe o su
prafață rapidă de joc, cum este cea 
de la sala „23 August", duce în 
mod sigur la înfrîngere), invitîn- 
du-1, astfel, pe Hărădău la fileu.

aa

Doiciu

mit, între timp, și un ajutor, pa 
Mihai Naea, care a acceptat să mă 
ajute absolut voluntar.

— Condiții ?
— Excelente. Avem mari pasiona

ți în conducere : ing. Marcel Avram, 
director, și Cornel Poenaru, inginer 
șef al T.C.I., Ion Constantinescu. 
secretarul asociației. Terenul actual 
a fost îmbunătățit, există un altul 
în curs de amenajare. J

— Cînd reluati antrenamentele 7 w
— Nu am avut pauză decît pentru

4 ianua- 
pregătirile 
4 pe săp-

sărbători (28 decembrie - 
rie) în restul timpului, 
au continuat normal, cite 
tămină. Vedeți dv., dacă pînă acum 
am fost tratați ca i 
în primăvară vom 
echipă... fruntașă. Și 
o știu foarte bine ! 
plecăm și cîteva zile 
montană (Făgăraș sau

Hărădău 
T. Ovici 
ale căror 
ziarul de

Firește, adversarul lui Sântei atît 
așteptat, deși nici Hărădău nu 
strălucit în partida amintită. în 
doua semifinală, T. Ovici 
jucător român care va evolua în 
turneele din S.U.A. — din clipa în 
care a reușit să returneze cît de 
cît serviciile-tun ale lui Mureșan 
— nu a mai avut probleme în ad
judecarea victoriei. Jocul mai sub
til al campionului țării, presărat cu 
multe lovituri de mare finețe, i-au 
adus victoria în două seturi în fața 
lui Mureșan.

Cîteva rezultate din turul II ai 
întrecerii feminine: Mariana Had- 
giu (Progresul) — Elena Trifu 
(Steaua) 2—6, 6—3, 6—4; Simona 
Nunweiller (T.C.B.) — Florica Bu
toi (C.S.U. Construcții) 6—3, 6—1. 
Duminică, de la ora 9, au loc ulti
mele meciuri.

fi 
a 
a 

alt

nou
fi priviți ca o 

asta obligă, 
Intenționăm să 

! într-o stațiune 
i Tușnad). „ 

— Perspective 7 Planuri pentru vii
tor 7

— Pentru perioada competițlonală 
Imediat următoare ne-am propus 
menținerea în primul pluton. E greu, 
știu că Dinamo, C.S.M. Sibiu, Poli
tehnica Iași sînt „XV“-url tari, insă 
cred in posibilitățile de progres con
tinuu ale băieților mei !

Gee RAEȚCH1

promovată,

Azi dimineață, la sediul C.N.E.F.S:

PLENARA F.R. LUPTE
Azi dimineață, începînd de la ora 

10, în sala de ședințe a C.N.E.F.S., 
din str. Vasile Conta nr. 16 (etajul 
VIII), va avea loc Plenara Comite
tului federației române de lupte, în 
cadrul căreia vor fi prezentate in
formarea asupra activității pe anul 
1973 și planul de măstlri pentru 
anul 1974.

VOLEIBALISTELE ȘCOLII SPORTIVE SIBIU
IN ATENȚIA TINERILOR CĂSĂTORIȚI

ÎNVINGĂLOARE LÂ VARȘOVIA
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară, pun la dispo

ziția tinerilor căsătoriți care doresc să-și petreacă iuna de miere intr-una 
de

Echipele de volei, fete și băieți, 
ale Școlii sportive Sibiu au parti
cipat la turnee la Varșovia. Forma
ția feminină s-a comportat remar
cabil, cîștigînd turneul. Sibiencele 
au dispus cu 3—1 de L.K.S. Lodz, 
cu 3—2 de Suvenia Bialystok și 
de „M.K.S. Praga“ Varșovia și au 
cedat la limită (2—3), în fața cam-

piaanei școlare a Poloniei, R.K.S. 
Sormata Varșovia.

Băieții s-au situat pe locul 3, 
fiind învinși cu 3—1 de S.K.R. Var
șovia și cu 3—0 de M.T.K. Varșo
via (campioana școlară a Poloniei) 
și cîștigînd cu 3—2 meciul cu S.K.R. 
Varșovia.

Ilie IO.NESCU, coresp. județean

din stațiunile balneoclimaterice, bilete pentru odihnă cu reducere 
tarif între 10—400/o, in funcție de durata perioadei de sejur.

Această reducere se practică pînă la data de 30 iunie a.c.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 5O’/« la tarifele 
transport pe C.F.R. și I.T.A.

Biletele se pot obține la sediile oficiilor județene de turism ți filiale- 
___________ ig le lor din țară.
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Se cer eforturi sporite pentru 
ascensiunea schitului românesc

în cursul dimineții de ieri, la se
diul C.N.E.F.S. a avut loc plenara 
Federației române de canotaj-yach
ting, care a analizat rezultatele în
registrate în anul 1973, precum și 
măsurile care se impun pentru bu
nul mers al activității.

Firește, în centrul atenției s-au 
aflat rezultatele obținute de lotu
rile reprezentative ale țări, care — 
odată cu încheierea anului 1973 — 
au terminat primul „sfert" din 
noul ciclu olimpic. Din discuțiile 
purtate în cadrul plenarei, a reie
șit că performanțele obținute de 
schifiștii români (C.E. de la Mos
cova) s-au situat 6ub nivelul cerin
țelor, tradițiilor și posibilităților 
canotajului românesc, în special în 
întrecerile feminine. Medici, antre
nori, reprezentanți ai Centrului de 
cercetări științifice și documentare 
tehnică al C.N.E.F.S. și psihologi 
au căutat să prezinte participanți- 
lor la ședință căile care trebuie 
urmate în perioada imediat urmă
toare pentru o ascensiune rapidă 
și continuă a canotajului nostru. 
S-a vorbit mult despre metodele 
de selecție, despre metodele de 
pregătire, despre atmosfera existen
tă în sînul loturilor reprezentative 
și — ca o concluzie generală — 
s-a arătat că în aceste domenii sînt 
necesare eforturi sporite. Numai în 
acest fel se poate ajunge la per
formanțe ridicate, atît la Campio
natele mondiale (programate în lu
na august, la Lucerna), cit șl la 
Jocurile Olimpice din 1976.

Din noianul de probleme dezbă
tute în cadrul plenarei, n-au lipsit 
aspectele legate de munca desfășu

4iNE- ia sinaia primul concurs
DE BOB AL SEZONULUI

SniV iată-i pe boberi rein-
JciMte* - -------

Gerul persistent și zăpada căzută 
în uItimuL.Jtimp. au făcut posibilă a- 
menajarea și darea din nou în fo
losință sportivilor a pîrtiei de bob 
de la SiSâi®. ■Așadar, după o pauză 
de trei țniii țotă-1 pe boberi rein- 
trînd în..f*circ®tul activității compe- 
tiționale interne, gata să-și de
monstreze curajul și virtuțile în 
sportul care ne-a adus satisfacția u- 
nor frumoase succese internaționale.

Pîrtia de bob de la Sinaia, «pro
iectată și, deci, simțitor îmbunătă
țită are -în .prezent o lungime de 
1 100 m și. 8 viraje. Pentru a suporta 
mai ușor zilele cu temperaturi deasu
pra lui zero grade, startul pîrtiei 
a fost ridicat dam la jumătatea dis
tanței dintre oraș și cota 1 400. Aici, 
la noul: -punct de start, a fost con
struită o cabană rezervată în exclu
sivitate ■ boberilor și dotată cu ves
tiare, cabine de cronometraj, maga
zii de materiale.

După cum am anunțat, pîrtia de 
bob de la Sinaia este dată în folo
sința sportivilor de aproape o săp- 
tămină, timp în care s-au efectuat zil
nic antrenamente, dar nu pe întreaga 
lungime a acesteia. Ultimul viraj va fi 
„inaugurat" abia săptămîna viitoare. 
Este vorba de un viraj nou, pe care 
boberii abia așteaptă să-1 încerce, să-i 
verifice calitățile. Complet nouă este, 
de altfel, și prima turnantă, aceasta 
însă, fiind înghețată încă din primele 
zile de lucru la pîrtie nu mal pre
zintă secrete pentru boberi.

Ia antrenamentele din această săp- 
tfimînă au participat 14 echipaje,

RE STANȚE lN DIVIZIA DE HOCHEI ‘

TÎRNAVA REFACE TERENUL■ ■■

La Miercurea Ciuc s-au desfășu
rat partidele restanță dintre echi
pele Lyceum și Tîrnava, contând 
pentru returul grupei B a Diviziei 
naționale de hochei.

Formația din Odorhei, în puter
nică revenire, a reușit să smulgă 
3 puncte elevilor, luptînd acum cu 
șanse reale pentru ocuparea locu
lui secund. în grupă. Tîrnava a 
cîștigat primul joc cu 8—7 (5—0, 
2—2, 1—5)’ șl a terminat la egali
tate pe cel de al doilea 2—2 (1—0. 
1—2, 0—0).

Iată clasamentul grupei

montan înși pentru cei ce apreciară farmecul

‘.ȘIMIBATA
ATL<ilS8f ': Sala „23 August", 

la ora lWi „Cupa Unirii" pentru 
niori șl juniori II.

BASCHET : Sala Ciulești, de la
18: Rapid — Voința București (f.A).

HOCHEI : - Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 16: turneul final 
al campionatului național ; Steaua — 
Dunărea Galați șl Dinamo — Sport 
Club M. Ciuc.

JUDO. Sala Dinamo, de La ora 15: 
campionatele republicane individuale 
ale juniorilor (mari și mici), etapa 
pe municipiul București.

TENIS : Sala „23 August" (troleibuz 
86, autobuz 74) de la ora- 9 : între
ceri în cadrul „Cupei Unirii".

Agronomia 
Lyceum 
I.P.G.G. 
Tîrnava

DUMINICA

ATLETISM : Sala «23 August", 
la ora 9.30: „Cupa Unirii" pentru 
niori șl juniori II.

. _________ _ la
Olimpia — Constructorul

BASCHET : Sala Floreasca, de 
ora 10 : 1----- *— —
(f. A), IEFS — Steaua (m. A).

BOX : Sala de Cultură a sect. IV 
(str. Turturele), de la ora 10 : „Cupa 
Olimpia" pentru juniori.

HOCHEI s Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 16: turneul final 
al campionatului național : Dinamo — 
Dunărea Galați și Steaua — Sport 
Club M. Ciuc.

JUDO. Sala Dinamo, de la ora 14: 
campionatele republicane individuale 
ale juniorilor (mari și mici), etapa pe 
municipiul București.

TENIS : Sala „23 August" (troleibuz 
88, autobuz 74), de la ora 9s Între
ceri tn cadrul „Cupei Unirii". 

rată în cadrul secțiilor din țară, 
solicitîndu-se un sprijin și mai con
cret din parea federației de specia
litate și a forurilor locale.

în sfîrșit, revenind deseori în 
discuție, problemele legate de acti
vitatea de yachting s-au dovedit 
numeroase și spinoase, cerînd o cit 
mai urgentă rezolvare. Semnifica
tiv în acest sens ni se pare cuvîn- 
tul antrenorului Matei Carapancea, 
din care am reținut că „Yachtingul 
nostru are resurse, se poate dezvol
ta, dar are nevoie în primul rînd 
de obiective concrete, care să fie 
stabilite cit mai curînd".

Revenind la canotaj, am consem
nat că atît colectivul de antrenori 
de la lotul masculin, cit și acela 
de la reprezentativa feminină au 
suferit modificări, lotul masculin 
fiind condus de Dumitru Popa și 
Alexandru Aposteanu (medic — dr. 
Gh. Ionescu), iar cel feminin de 
Sergiu Zelinschi, Ion Petrov și Pe
tre 
na 
tor 
rul

Milincovici (medic — dr. Adria- 
Deculescu). Antrenor coordona- 
al ambelor loturi este antreno- 
federal Victor Mociani.

Iată componența noului Birou al 
F.R.C.Y. : președinte — Ion Râmbu, 
adjunct al Ministrului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții; vicepreședinți: contra
amiral Ilie Ștefan, Sergiu Zelinski 
și Mihai Ionescu ; secretar general 
— Gh. Giurcăneanu ; membri : Vic
tor Mociani, Antonică Bălan, Ga
roafa Cantemir, Emilia Rigard, A- 
lexandru Mareș, Ștefan Pongratz, 
Gh. Gheorghiu, C. Prahoveanu, D. 
Hering, C. Udrescu, Gh. Ispas și 
N. Ștefan.

și 17 
apro- 
spor-

_ Ion Stoian,
Gheorghe Burdea 
Nicolae Dragomir 
Ion Niculescu (Ar-

compuse din sportivi avansați 
începători. La concursurile 
piate vor fi reprezentate Clubul 
tiv orășenesc, Voința, Carpați și Bu- 
cegi — Sinaia, I.E.F.S. și Voința — 
București, C.F.R. și Armata — Bra
șov, Vulturii — Comarnic și Energia — 
Cîmpina. Dintre piloții mai cunoscuți, 
remarcăm pe Nicolae Stavarache
(I.E.F.S.), Constantin Vulpe (Voința — 
Sinaia), Eugen Bogdan.
Ștefan Chițu și 
(C.S.O. Sinaia), 
(Carpați Sinaia) și 
mata Brașov).

Duminică, Ia ora 9, în fața Caba
nei Schiorilor va avea loc festivita
tea de deschidere a noului sezon 
competițional, urmînd ca ' primul 
start în competiția dotată cu „Cupa 
orașului Sinaia" să fie dat la ora 10.

Iată acum programul competițio- 
nal complet din actualul sezon : 23— 
24 ianuarie — „Cupa Unirii" (C.S.O. 
Sinaia) ; 26—27 ianuarie — „Cupa 
UCECOM" ; 30—31 ianuarie — „Cupa 
Bucegi" (A. S. Bucegi — Sinaia) : 
2—3 februarie — „Cupa Carpați" 
(A. S. Carpați — Sinaia) : 6—7 fe
bruarie — „Cupa Tineretului" 
(C.J.E.F.S. Prahova) ; 9—10 februarie 
— „Cupa Speranțelor" (C.S.O. Si
naia) ; 13—14 februarie — „Cupa 
Prahova" (C.J.E.F.S. Prahova) ; 16— 
17 februarie — „Cupa României" (Fe
derația română de schi-bob) ; 20—21 
februarie — „Cupa Federației" (Fe
derația română de schi-bob) ; 23—24 
februarie — „Campionatul național" 
(Federația română de schpbob).

La 19 și 20 ianuarie se joacă 
partidele Agronomia — I.P.G.G., la 
Cluj, iar pe 22 și 23 ianuarie, Tîr
nava — I.P.G.G., la Miercurea Ciuc. 
Turneul final va avea loc în pri
măvară.

62—29
46—53
29—31
35—59

MARILE

CARTIERE

DIRECT

LA

Pentru amatorii de schi , .
haină albă, întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, 
organizează excursii cu autocarele pe itinerariile :

1. București — Sinaia — Predea!
cu plecarea din cartierele :

— DRUMUL TABEREI — cinematograful FAVORiT
— BERCENI — bd. Metalurgiei — centrala telefonică
— TITAN — Complexul A. 9 — restaurantul Miniș
— PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul CINA

— costul excursiei : 67 lei de persoană —
2. București — Sinaia — Predeal — Poiana Brașov

cu plecarea din
— PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul CINA

— costul excursiei : 77 lei de persoană — 
IMPORTANT I — Plecările au loc în fiecare duminică la ora 7,00 iar 
în costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus 
și un dejun.

EXCURSII CU TRENUL PE ITINERARUL :
1. București — Sinaia — Bușteni — Predeal
1 zi — cu plecarea în fiecare duminică din : 
de Nord — ora 5,12 
Basarab — ora 8,00

— costul excursiei : 38 Iei de persoană —
2. București — Sinaia — Bușteni — Predeal
plecarea în fiecare sîmbâtă din Gara de Nord, orele 14-53 

— costul excursiei : 87 lei de persoană
SUPLIMENTARE la filialele de turism din calea Victoriei 

nr. ’lOO șl bd. Republicii nr. 68, telefon 15.74.11 și 14.08.00

— Gara
— Gara

1*/2 zi — cu

INFORMAȚII

de 
se NOI STARTURI IN „CUPA TINERETULUI
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Pregătirile divizionarelor B și C
SERIOZITATE

DEPLASARE
PENTRU „POLI“ TIMIȘOARA

MARTIE E O „LUNĂ DE FOC
• Antrenamente tari în fața... căprioarelor • Cele 17 puncte sînt analizate 

reconsideră avantajul terenului ® „Duminică, înainte

de masă, la sediul clubului
matematic

Un moment sugestiv de pe „banca 

olitehnica Timișoara — se 
știe — a rămas acasă. Ea nu 
a fost tentată de „Promena

da Prahovei" și nici măcar de ele-, 
ganța „Herculanelor". „Poli" a ur
cat intr-un autobuz, pentru Buziaș, 
într-o zonă de liniște despre care 
studenții spun — nu fără teamă — 
că peste un an sau doi va deveni 
cartierul general al mai tuturor 
echipelor divizionare, deoarece pe 
lingă „anomalia termică" a Timi
șoarei — acum cîteva zile, între 
București și Timișoara s-a înregis
trat o diferență de 20 de grade — 
există aici și o altă condiție esen
țială : terenurile sătești, foarte a- 
propiate, în care antrenamentul se 
poate desfășura normal, neiimitîn- 
du-se la o alergare pe pante, așa 
cum se întîmplă la Predeal sau în 
Poiană.

Pentru o primă exemplificare, să 
amintim că în momentul de față 
Politehnica Timișoara se antrenea
ză pe terenul cu iarbă S)țră al co
munei Bâcovă, la cîteva1 sute de 
metri de căprioarele care privesc 
uimite goana fotbaliștilor studenți.

„Poli" Timișoara se antrenează 
cu mare intensitate, mizînd mult și 
pe diferite îngreuieri. Alergarea e 
în mare stimă, studenții amintin- 
du-și cu plăcere de beneficiul rea
lizat cu luni în urmă, cînd plusul 
de alergare — solicitant și deconec
tant în același timp — a determi
nat — spun ei — reușita din a 
doua jumătate a turului, cînd echi
pa Iul Ion Ionescu a acumulat 

i două-trei puncte în plusfață de 
cele pe care antrenorul și jucătorii 
le prevedeau la startul turului.

Studenții timișoreni, deși înregis
trează acest plus de două sau trei 
puncte față de cifra prestabilită, își 
dau seama că cele 17 puncte pe 
care le au astăzi nu reprezintă o 
marjă de siguranță. Ei accelerea
ză mereu, cu gîndul la primele eta- 

suspinelor' timișorene Antrenorul Ion 
cultățile încleștării de pe teren

, pe ale returului, care constituie 
probabil cel mai greu program al 
unei echipe divizionare în luna 
martie. (Să amintim cititorilor noș
tri că, in aceste prime etape, Poli
tehnica Timișoara va juca uit prim 
meci în deplasare, cu A.S.A. Tg. 
Mureș, va primi apoi replica am
bițioasei echipe a Sportului studen
țesc, pentru ea, în următoarele două 
etape, să susțină două jocuri de 
mare dificultate, ambele în depla
sare, în compania Craiovei și a 
Constanței).

în linii mari, lotul e același. Am 
remarcat o singură figură necunos
cută timișorenilor : Petre Gheor
ghe. Tînărul înaintaș bucureștean, 
care s-a perindat pe la C.F.R. Cluj 
și Progresul București, a poposit la 
Timișoara după ce Progresul i-a 
oferit o surprinzătoare libertate de 
mișcare, în orice caz, Petre Gheor
ghe manifestă o rîvnă deosebită, 
acum, la start. Iar dacă amintim 
că .atacul timișorean este destul de 
subțire, datori ta emotivității lui 
Floareș, — de la care se așteaptă 
mereu mal mult — instabilității lui 
Bojin și jocului mai mult instinctiv 
al lui Dașcu, greu de integrat în- 
tr-o idee tactică, ne dăm seama că 
Politehnica Timișoara ar avea ne
voie de un element stimulativ în 
atac.

în această perioadă de iarnă, pa
ralel cu efortul jucătorilor, faimoa
sa galerie studențească a Politehni
cii își continuă pregătirile, pentru 
a susține — cu admirabilul său 
fair-play — campania de primă
vară ' a colegilor lor. La sediul clu
bului e 1 un adevărat asalt al cu
rioșilor. Se așteaptă de pe acum 
meciul amical cu puternica echipă 
cehoslovacă Kosice — prima deca
dă a lui februarie — după care 

LOTUL REPREZENTATIV Sl-A IWUI PREGĂTIRILE•>

(Urmare din pag. I)

băiatului acela înalt și blond, cu 
fața zîmbitoare : „Eu sînt Jivan" ; 
„A, tu ești Jivan, rivalul meu!“. 
Apoi Rădueânu a plecat, iar Ji
van ne-a făcut o mărturisire : „Mă 
așteptam la o asemenea întrebare. 
Dar Rătlucanu nu știe că... voi în
cerca să-i iau locul. El are 28 de 
ani, eu doar 23". Jivan, ca și cei
lalți nou veniți, erau emoționați. 
Toți nutreau aceeași speranță, să 
confirme încrederea acordată de 
antrenorul Valentin Stănescu. în 
plus, Dudu Georgescu, ne mărtu
risea că e încrezător și în venirea 
lui Dumitrache. Nu e ex
clus. După cum spunea și Valentin 
Stănescu, porțile lotului nu sînt în
chise. Totul depinde de jucători. 
Acum e vorba doar de o etapă de 
verifeare. Dobrin era puțin sur
prins de chemarea sa la lot. Ne-a 
spiis 
juca 
însă 
cînd 
vreo 
lat, 
haină.

Cornel Dinu e unul dintre cei ce 
fac legătura dintre echipa Mundîa- 
luluj din Mexic și noua generație 
de tricolori. „La 25 de ani, sînt 
cam printre cei mai bătrîni, dacă 
nu ca vîrstă, măcar ca meciuri ju-

că se simte bine, că va mai 
mulți ani în fotbalul nostru, 
mijlocul îl mai supără din 
in cînd. Și pentru a preveni 
neplăcere, el poartă un brîu 

pe care ni l-a arătat sub

(Urmare din pag. 1)

PATINAJ SI SCHI 
LA TG. BUJOR

Peîn noua localitate urbană de 
harta județului Galați — Tg. Bujor, 
au demarat întrecerile ..Cupei Ti
neretului". Astfel, datorită spiritu
lui de inițiativă a prof. P. Stoica, 
secretarul Consiliului pentru edu
cație fizică și sport, aproximativ 
700 de tineri și vîrstnici au luat 
parte la concursurile de tenis de 
masă, șah, patinaj, lupte și săniuțe. 
La șah, printre cîștigători se nu
mără, N. Vîrgolici, I. Bardoș, E. 
Rășcanu, C. Urdea. De un real suc
ces s-au bucurat întrecerile de pa

Ionescu sugerează foarte bine difi
i

Politehnica urmează să întreprindă 
un turneu în Polonia, pentru trei 
jocuri cu echipe din prima divizie.

„Politehnica a făcut un tur care 
a însemnat un lung șir dc încercări 
de autodepășirc — mărturisește an
trenorul Ion Ionescu, care cunoaște 
foarte bine resursele echipei sale. — 
Să sperăm că băieții noștri vor ști 
să învingă startul deosebit dc difi
cil, pentru a răsplăti printr-un joc 
îmbunătățit minunata lor galerie, 
care, după părerea mea, exprimă 
renașterea interesului pentru fotbal 
la Timișoara... Avem destule pro
bleme. Ne dăm seama că problema 
eficacității nu este încă rezolvată. 
Contăm pe o linie de mijloc în care 
maturitatea lui Surdan, vigoarea lui 
Mehedințu și tinerețea lui Lata au 
început să reprezinte ceva, dar mai 
avem mult de lucru pentru asimi
larea unui joc modern. Ne vom 
strădui să facem un pas mic spre 
mitul pe care l-a prezentat cîndva 
fotbalul timișorean, 11 vopi face in 
primul rînd cu armele sportivității. 
Toate echipele noastre trebuie să 
știe că la Timișoara avantajul te
renului va fi reprezentat doar prin 
cîntecele înfocatei și disciplinatei 
noastre galerii studențești".

F.S. Pentru retur, Politehnica a- 
nunță o nouă ofensivă împotriva 
cantonamentului. După cum se știe, 
în ultimele zece etape, pentru jocu
rile de la Timișoara, studenții s-au 
întîlnit în dimineața zilei de du
minică, la sediul, clubului. Acest 

. mod de a privi lucrurile face o 
perfectă legătură între suflul cel 
nou al galeriei studențești și felul 
de a gîndi al antrenorului Ion lo- 
nescu.

Important e să avem 
noi, sâ ne clădim o 
care să-și consolideze

cate. Acum, iată-ne Ia începutul 
unei noi „expediții". Fotbalul nos
tru a avut întotdeauna jucători de 
talent. Putem să facem din nou o 
reprezentativă bună. Prilejuri de 
afirmare sînt suficiente, jar grupa 
din Campionatul Europei ne dă po
sibilitatea unei noi afirmări. Nu mă 
sperie componența ei, pentru că e 
la fel de tare ca aceea pe care am 
cîștigat-o în 1969 ,cu Portugalia, 
Elveția și Grecia. Poate vor fi și 
insuccese Ia început, dar să nu ne 
sperie, iar pe iubitorii fotbalului 
să nu-i dezarmeze. Știți, aș» s-a 
întâmplat și atunci, cu acel 0—3, de 
la Lisabona, 
încredere în 
nouă echipă, 
ideea tactică de joc pînă la con
fruntările internaționale oficiale".

... La ora 13, autobuzul pleca 
spre Snagov. unde lotul va rămîne 
pînă miercuri, înaintea plecării în 
Turcia. Dupâ-amiază a avut loc 
ședința de pregătire a etapei res
pectiv® și punerea în temă a jucă
torilor cu obiectivele urmărite Azi, 
la centrul medical de la „23 Au
gust", toți jucătorii vor fi supuși 
unui riguros control medical, iar 
după-amiază va avea loc primul 
antrenament fizic-tehr.ic-tactic.

Marți, în preziua plecării La Is
tanbul, lotul va susține la Snagov 
o partidă de verificare cu divizio
nara B Metalul Mija.

tinaj desfășurate pe apele îngheța
te ale Chinejei, Covurluiului și ale 
lacului de agrement de la motelul 
„Trei stejari", la care au partici
pat 400 de elevi de la liceul și șco
lile generale din Tg. Bujor și co
muna Moscu.

La concursul de lupte, organizat 
la Liceul teoretic, o frumoasă im
presie au lăsat-o tinerii I. Postel
nicii și E. Buruiană.

T, SIRIOPOL

S-A ÎNCHEIAT ETAPA 
PE ȘCOALĂ

Datorită preocupărilor profesori
lor de la catedra de educație fizică 
a Liceului industrial energetic din 
Sibiu (Alexandrina Dinu, profesoa-

AMBIȚIE Șl

Jucătorii echipei Nitramonia Fă
găraș vor să ofere suporterilor lor 
mai multe satisfacții decît în sezo
nul trecut, în care au avut o com
portare nemulțumitoare. De aceea, 
ei se antrenează, de la 10 ianuarie, 
cu maximă seriozitate și ambiție. 
Pregătirile se desfășoară în locali
tate, sub conducerea antrenorilor

MEREU ÎN

D. Bujor și B. Bujor. Lotul făgără- 
șenilor cuprinde pe Suciu, Bătrîna, 
Tăulea, Hodrea, Nacu, Vărzaru, 
Marian, Stoica, Constantin, Ciut ac, 
Mocanu, Șerban, Hoju, Feher, Filip, 
Boanță, Drăgoi, Ioniță, Radu Jones- 
cu, Loncer, Grecu, Rechițeanu, 
Palfi, Manta, Deji.

Traian LANCEA, coresp.

în toamna trecută, divizionara B, 
Minerul Cavnic, a susținut, se știe, 
toate meciurile de acasă... în depla
sare, la Baia Mare, întrucît la Cav
nic nu dispune de un teren cores
punzător. Nici în această perioadă 
a pregătirilor echipa antrenată de 
Ion Bartha nu a scăpat de navetă, 
ea deplasîndu-se zilnic la Baia 
Mare. Aici se antrenează fie în sală, 
fie pe stadionul „23 August", care-i 
sînt puse la dispoziție, cu înțele-

SPERANȚA

Liderul seriei „bucureștene" a 
Diviziei C, Voința, și-a reluat pre
gătirile mai devreme decît în alți 
ani, cu speranța unei bune com
portări în viitorul sezon, în care 
și-a propus promovarea în Divi
zia B.

Primul antrenament s-a desfășu
rat la 10 ianuarie, după ce, cu o zi 
înainte, cei 22 de jucători au trecut 
de obișnuitul control medical. An
trenorul echipei, P, Gavrilă, a ur
mărit, la început, readaptarea trep
tată a organismului cu efortul, a- 
poi a programat lecții cu un grad 
sporit de intensitate și volum.

începînd din a doua jumătate a
LA BAIA MARE, „OPERAȚIUNEA HALAGIAN"

Minerul Baia Mare e o obișnuită 
a scenelor pasionante și urmările 
cu interes, din finalul campionate
lor, luptele pentru locul cel rîvnit, 
locul de intrare în prima divizie. 
Mai de mult sau mai recent, re
prezentanța primă a orașului a re
ușit să treacă pragul cel mare și să 
apară în avanscena fotbalului nos
tru. Gustul unor asemenea succese 
nu dispar... Așa că, de fiecare da
tă, la fiecare start de nou cam 
pionat lupta e reluată cu dîrzenie. 
în actuala ediție. Minerul nu în
cheie — ca de obicei în ultima pe
rioadă de timp — jumătatea de 
cursă la altitudine ; schimbarea de 
la conducerea tehnică. petrecută 
după începerea campionatului, dă 
însă speranțe suporterilor băimărc- 
ni. Florin Halagian este „antre
norul cu cele mai rapide și mai 
elocvente succese..." cum îl carac
teriza foarte bine, într*o discuție a 
noastră, Ia Băile Herculane, Con
stantin Ccrnăianu.

Halagian speră să realizeze, pînă 
la reînceperea luptei, un unspre
zece cu randament superior celui 
care a terminat toamna. Nu atît 
altul ca nume nici nu sînt mari 
noutăți în lotul Minerului — cît ca 
randament, Ca idee de joc. Așa că 
ritmul pregătirilor e ridicat iar

loan CHIRILA

In fotografie, lotul echipei băimărene aflat, în aceste
Herculane Foto : Dragoș NEAGU

f.C. ȘOIMII SIBIU IA PIIIMII [ JOCIIUI DE HIIIIIC'JII
Mîine, cu începere de la ora 9, 

pe terenul din parcul „Subarini", 
formația F.C. Șoimii Sibiu — a că
rei conducere ’ tehnică a fost pre
luată de Ion Ionescu — va susține 
primele meciuri de verificare. Ad-

DUMINICA IN SALA DINAMO:
DINAMO - RAPID (old-boys)

in sala Di- 
la ora 9, a- 
Capitală vor

și Luceafărul — Unirea

li, foștii jucători dina- 
rapidiști vor lua din nou

Vor evolua,

Duminică dimineață, 
namo, cu începere de 
matorii de fotbal din 
avea prilejul să asiste La trei par
tide de fotbal. Se vor disputa, mai 
întîi, meciurile feminine Diana — 
Minerva 
Tricolor.

La ora 
moviști și 
contact cu publicul, 
printre alții, Birtașu, Uțu, Ene II, 
Țîfcovnîcu, V. Alexandru, Sîrbu, FI. 
Anghel (Dinamo), Urziceanu, Văr- 
zan, Langa, Asbiccanu, Georgescu 
(Rapid).

în agențiile Loto-

LA TRAGEREA
LOTO DIN 18

Alte amănunte 
Pronosport.
NUMERELE EXTRASE

IANUARIE 1974 :

ră șefă de catedră), întrecerile edi
ției de iarnă a „Cupei Tineretului" 
s-au bucurat de participarea unui 
număr de peste 150 de elevi. Reîn- 
torși din vacanță, ei au transfor
mat sala de sport a școlii în sală 
de tenis de masă. Au fost instalate 
10 mese, la care elevii s-au între
cut în etapa pe școală. Pe primul 
loc, la băieți, s-a situat I. Brad din 
anul I al Școlii profesionale.

Și la Liceul Gh. Lazăr se cunosc 
cîștigători i etapei pe școală, la te
nis de masă și schi. Peste 300 de 
concurenți au fost prezenți la în
trecerile de tenis de masă, locul I 
fiind 
(anul
Albu 

ocupat, la băieți, de N. Vișa 
III G.), iar la fete de Doina 
(anul I G.).

gere, de organele sportive băimă- 
rene. în perioada 20 ianuarie — 2 
februarie, echipa minerilor din 
Cavnic își va continua pregătirile 
la Sinaia. Au fost perfectate și 
cîteva jocuri de verificare cu Glo
ria Baia Mare, F.C. Bihor, Topito- 
rel Baia Mare, Metalurgistul Cugir 
etc. O singură noutate în lot: ju
niorul Mihai Dallos, promovat din 
pepiniera proprie.

V. SAsARANU, coresp.
PROMOVĂRII

echipa va susține 
cu Universitatea 

București, C.S.

lunii februarie, 
jocuri amicale 
Craiova, Metalul
Tîrgoviște, Metalul Mija ș.a. Nou
tăți în lot: promovarea unui junior 
din pepiniera proprie (Ispas) și legi
timarea lui Crăciun (Jiul Petroșani) 
și Creangă (Bere Rahova). Dar iată 
care este componența lotului echi
pei Voința: Zamfir, Crăciun, Șer- 
ban, Tetic, Iliescu. Frunză, Rotaru, 
Scarlat, Botonea, Farmache, Miha- 
lache, Anghel, Ceavdaridis, Sîrb, 
Zamfirescu, Moldovan, Costache, 
Guran, Slivinschi, Cristca, Creangă 
și Ispas.

V. IORDACHE

perioada de acumulări, care se des
fășoară în prezent la Herculane, 
are această predominantă caracte
ristică. Lotul îi cuprinde pe urmă
torii mai vechi sau mai noi pur
tători ai tricourilor clubului din . 
Baia Mare : Mărculescn, Cristca și 
Feher (ultimul. în vîrstă de 16 ani, 
„bobocul" lotului; un junior promo
vat pentru talentul său promiță
tor) — portari ; Șleam, Mierluț, Ne- 
cula, Docu, Tonca — fundași; Chi- 
vescu, Stîncel, Sabăn, Soneutan. 
Condruc — mijlocași; Crișan, 
Szcpi, Moldovan, Szilaghl. Coman. 
Bledea — ata cânți.’ Mulți fotbaliști 
cu experiență în acest lot, unele 
nume îe-ati reîntâlnit în formații de 
A (Mărculescu, Șleam, Mierluț, 
Condruc, Moldovan) pe la A.S.A. 
Tg. Mureș, la Petrolul, la U.T.A. 
Dar și cîteva elemente autohtone 
(amintitul Feher, apoi Necula, Sa- 
bău, Soneutan, Crișan. Szllaghi și 
Bledea); cu cît se va realiza măi 
profund sudura între categoriile de 
vîrstă și de experiență cu atît „o- 
perațiunea Halagian" va cunoaște 
mai deplin succesul. Timpul — ma
rele judecător — plus adversarii, 
care de care mai ambițioși, vor de
cide. Să sperăm că sentința va F 
prilej de satisfacții la Baia Mare 
(Ef, I.)

versare vor fi echipele C.F.R. Sibiu 
și Șantierul Sibiu, formații ce acti
vează în campionatul județean.

.. .Astăzi, 19 ianuarie se va efec
tua omologarea premiilor la trage
rea extraordinară PRONOEXPRES 
a Noului an ? Rezultatele se vor 
publica în numărul de mîine.

.. .Și în anul 1974 se continuă a- 
tribuirea de ciștiguri suplimentare 
în autoturisme, butelii de aragaz și 
bani la seriile de Loz în plic aflate 
în vînzare ?

este ultima zl pentru 
buletinelor la concursul 
de mîine, duminică 20

.. .Astăzi 
depunerea 
Pronosport 
ianuarie ?

de premii : 1 205 212 lei.

25 37 75 68 80 40 56 2fi 16

Fond general

Extragerea I :

Extragerea a Il-a; 49 15 23 12 44 l 88 6 69
Plata cîștigurllor de la această tra

gere se va face astfel :
— în Capitală de la 23 Ianuarie 1974 

pînă la 18 martie 1974 ;
— tn țară pe la 1 februarie pînă la 

18 martie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



MUNDIAL DE BOXEO 74
JLIE NASTASE CTȘTIGA PRIMA PARTIDA A ANULUI

...IAR STAN SMITH O PIERDE!

PRIMELE VEȘTI DE LA

• Două săptămîni la Havana: 24 august-7 septembrie
• in sală sau In aer liber? • Un milion de spectatori

• Prea devreme pentru pronosticuri, dar Correa

NEW YORK, 18. — A început 
turneul internațional de tenis de la 
Lakeway (Texas). Campionul ro
mân Ilie Năstase a debutat victo
rios, învingîndu-1 cu 1—6, 7—6, 6—4 
pe americanul Dick Stockton. O 
surpriză de proporții a furnizat 
englezul Mark Cox care l-a elimi
nat în două seturi : 6—1, 7—6 pe
cunoscutul campion american Stan 
Smith. Marty Riessen (S.U.A.) a 
cîștigat cu 6—3, 6—3 partida susți
nută în compania lui Arthur Ashe 
(S.U.A.).

în curs de desfășurare se află și 
turneul internațional feminin de 
tenis de la San Francisco. Jucătoa
rele românce au jucat în grupa 
preliminară, Mariana Simionescu 
fiind eliminată în primul tur, iar 
Virginia Ruzici ajungînd pînă în

finală, unde a
pentru turneul principal.
va rezultate: ~___ ______
Leslie Hunt 7—5, 4—6, 7—6 ; Billie
Jean King —Betty Stove 6—1, 6—0;

ratat

Karen
calificarea 

. Iată cîte- 
Susman —

Wendy Overton — Helen Gourîay 
4—6, 6—3, 6—2 ; Chris Evert — 
Valerie Fleming 6—0, 6—4 ; Nancy 
Richey Gunther — Rosemary Ca
sals 7—6, 6—4.

z și Stevenson sînt încă tineriI

In derbyul Ligii europene de tenis de masă

g
I ÎNCEP RUNDELE DECISIVE

U.R.S.S.-SUEDIA5-2
MOSCOVA, 18 (Agerpres). — La 

Moscova s-a desfășurat meciul din
tre echipele mixte ale U.R.S.S. și 
Suediei, conttad pentru Cupa Ligii 
europene la tenis de masă. întîlni- 
rea, considerată ca unul dintre der- 
byurile competiției, s-a încheiat cu 
școrul de 5—2 în favoarea gazdelor.

Iată rezultatele înregistrate (primii 
sînt trecuți sportivii sovietici) : Sar- 
hoian — Bengtsson 2—1 ; Gomozkov 
— Johansson 0—2 ; Sarhoian — Jo
hansson 2—1, Gomozkov — Bengt
sson 0—2 ; Zoia Rudnova — Anne- 
Christine Hellman 2—1 ; Sarhoian, 
Gomozkov — Bengtsson, Johansson 
2—1 ; Rudnova, Gomozkov — Hell
man, Wlckstrom 2—0.

TREI REMIZE

sfer- 
can- 
șah. 
par

Au continuat meciurile pentru 
turile de finală ale turneului 
didaților la titlul mondial de

La Augusta (S.U.A.), a doua 
tidă dintre Henrique Costa Mecking 
(Brazilia) și Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
s-a încheiat remiză la mutarea 35, 
după o Spaniolă destul de liniștită, 

relua prima partidă, 
plus pentru Korcinoi, 
complicată.

I

Vești noi. Se pare că foarte cu
rînd vom avea rezultate concre
te în acele acțiuni întreprinse 
pentru a aplana disputa care a- 
gită (mai exact, scindează) lu
mea tenisului. în aceste zile, re
prezentanții federațiilor naționale 
de tenis din țările europene, in
clusiv România, sînt întruniți la 
Roma pentru un prim contact, 
premergător adunării generale 
F.I.L.T., programată la finele lu
nii, la Londra. Sînt rundele de
cisive...

Primul — și de altfel singu
rul — punct al ordinei de zi este 
atitudinea care trebuie luată față 
de noua grupare profesionistă a- 
mericană W.T.T. (World Team 
Tennis), care amenință să-și or
ganizeze campionatul inter-echipe 
din mai pînă în septembrie, exact 
în lunile rezervate tradiționalelor 
turnee europene în aer liber. în 
caz că jucătorii ar opta pentru 
„inter-echipe", atunci toate aceste 
turnee ar rămîne fără protago
niști, iar Marele Premiu—F.I.L.T. 
ar fi, practic, desființat.

Acestei probleme. reuniunile 
de la Roma și Londra trebuie 
să-i dea răspuns neîntîrziat și 
să-i găsească rezolvare adecvată. 
Treabă dificilă, fiindcă în joc sînt 
interese pecuniare importante, 
care tentează. Și care produc con
fuzia existentă azi în tenis. Mă
suri de mină forte, cum ar fi 
aceea de a exclude de la orice 
altă activitate’ de sub egida fe
derației internaționale, pe jucă
torii care semnează pentru W.T.T., 
stat probabil greu de pus în prac
tică. Iar o soluție de compromis 
ar însemna noi cedări în favoa
rea activităților profesioniste, 
care duc tot mai mult la înde-

competițional
1 ancora-

părtarea tenisului < x 
de fruntariile Europei și* 
rea sa dincolo de Ocean.

în 
lele 
țind 
care 
ului 
ză.
cealaltă grupare americană — 
W.C.T., care organizează campio
natul mondial „indoor", ajungîn- 
du-se, după cum se pare, Ia un 
acord rapid. Așa cum se anunță 
din Dallas (Texas), reprezentan
ții celor două grupări — Lamar 
Hunt și Jordan Kaeser — au sta
bilit un program comun pentru 
disputarea proiectatului campionat 
inter-orașe. Totodată, se preco
nizează ca jucătorii de sub egida 
W.C.T.—W.T.T. să aibe libertatea 
de a participa la unele turnee 
clasice, considerate ca fiind mai 
importante și anume : Roma, Ro
land Garros, Wimbledon și Fo
rest Hills. Ca și la meciurile de 
„Cupa Davis".

Iată, deci, mina 
concesii... Dar cu 
nizatorii americani 
aproape totul. Tenisul european 
trebuie să se consoleze cu numai 
trei turnee, iar celui trans-ocea
nic îi revine grosul activității, 
în cifre covîrșitoare. Disproporția 
este evidentă. Inechitatea, de a- 
semenea.

Contra tuturor acestor manevre 
trebuie procedat în consecință. 
Și adunarea generală a federației 
internaționale de tenis, 
cată pentru 26 ianuarie, 
toria să o facă.

ultimele 48 de ore, 
s-au majorat brusc, 
probabil dificultățile 
începe, conducătorii 
au declanșat un atac-surpri-
Ei au angajat tratative cu 

grupare

perico- 
Presim- 

luptei 
W.T.T.-

♦
I

$I
I
I

Campionatele mondiale de box 
s-au născut după multe frămîntări, 
a căror istorie acum o cunoaștem 
în amănunțime, de la decizia fra
gilă luată Ia Miinchen cu prilejul 
Jocurilor Olimpice, pînă la hotărî- 
rea fermă (chiar dacă obținută cu 
un vot strîns de 20—19) luată cu 
ocazia congresului extraordinar al 
A.I.B.A. de la Montreal.

Competiția care, la prima sa edi
ție, va rămîne în memoria iubito
rilor de sport sub titulatura „Mun
dial de boxeo ’74“, reprezintă un 
vechi vis al pugiliștilor amatori. 
Ne amintim că, îincă din 1965, la 
campionatele europene de Ia Berlin, 
vestitul boxer sovietic Valeri Po- 
pencenko spunea: „Orice sportiv 
are două vise în viață : să devină 
campion olimpic și campion mon
dial. Regret că mie, ca boxer, unul 
din aceste vise, independent de vo
ința mea, nu-mi este îngăduit"...

Acum, această inechitate (în lu
mea ramurilor sportive olimpice) 
— care nu mai atinge decît atletis
mul — a fost lichidată în boxul 
amator. Potrivit deciziei de la 
Montreal, campionatele mondiale 
de box ale amatorilor vor avea Ioc, 
din 4 în 4 ani, în intervalul dintre

edițiile Jocurilor Olimpice (în anul 
par).

Prima gazdă a campionatelor ce
lor mai buni pugiliști ai lumii va 
fi țara care la Olimpiada bavareză 
(1972) s-a dovedit a fi cea mai pu
ternică în arena boxului amator (3 
medalii de aur și cîte una de ar
gint și de bronz) : Cuba.

Interesul este tot mai mare în 
jurul acestei competiții inedite pe 
care Havana o va găzdui între 24 
august și 7 septembrie, deci timp 
de două săptămîni, de sîmbătă 
pînă sîmbătă, ceea ce nu e în mă
sură să lase fără griji pe organi
zatori. în cadrul unui amplu Comi
tet de organizare, au fost stabilite 
numeroase comisii pe probleme.

Potrivit tradiției, marile manifes
tații pugilistice se organizează în 
săli, dar palatul sportiv din Hava
na, așa-numitul „Ciudad Deportivo", 
nu poate adăposti decît... 15.000 de 
spectatori. în consecință, încă de 
pe acum — după cum reiese din 
declarațiile directorului general al 
INDER, Jorge Garcia Bango — 
se întrevede (și se studiază) posibi
litatea de a folosi marele stadion 
(cu 60.000 de locuri) „Estadio Latin- 
americano", care a mai găzduit și

Ciudad Deportivo : clădirea care adăpostește sala pentru 15 000 de spec
tatori, viitoarea gazdă a campionatelor mondiale de box amator

întinsă pentru 
cealaltă, orga- 
iau totul, sau

convo- 
are da-

Radu VOIA

în prima partidă din-

Astăzi, se va 
cu un pion în 
într-o situație

La Moscova, 
tre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Lev Polugaevski, după e- 
fectuarea 
apărarea 
albele) a 
beră, cu 
avantaj, 
exact și 
punerea

La Porto Rico (San Juan) cu toate 
că Boris Spasski (U.R.S.S.) păstra la 
întrerupere un avantaj de un pion, 
la reluarea partidei a doua, Robert 
Byme (S.U.A.) s-a apărat foarte 
precis și la mutarea a 72-a a fost 
consemnat rezultatul de egalitate. 
După primele două partide scorul este 
egal 1—1.

deschiderii, care a fost 
Nimzovici, Polugaevski (cu 
obținut o poziție mai 11- 
posibilități în atac, avînd 
Karpov s-a apărat foarte 

la mutarea a 33-a, la pro- 
lui, s-a consemnat remiză.

SITUAȚIA IN VOLEIUL FEMININ

Cotidianul „SOVETSKI SPORT" 
din Moscova a inserat recent, in co
loanele sale, on articol in care trece 
in revistă Jocul unor formații femi
nine de volei, care s-au întrecut în 
«Cupa mondială", desfășurată în 
Uruguay. Echipa sovietică a eiștlgat 
de o manieră categorică trofeul, ad- 
judeeîndu-și toate meciurile cu 3—0. 
La întrebarea : „Care sînt impresiile 
despre competitoare T‘, antrenorul 
reprezentativei sovietice, Givi Ahvle- 
diani,

„La
a dat răspunsuri interesante, 
grea încercare ne-a pus for-

mația Coreei de Sud oare, în toate 
cele trei seturi, a reușit cite 12 
puncte, în cea de a treia, de pildă, 
a avut o puternică revenire, de la 
4—13 la 12—15. Echipa japoneză, tn 
schimb, nu prea mai seamănă cu 
cea care a evoluat la J. O. Jucătoa
rele nipone nu mal prezentau acum 
o forță de temut, iar spectaculoasele 
lor acțiuni la fileu au lipsit aproape 
cu desăvirșire, într-o splendida for
mă au fost cubanezele, care sînt 
jucătoare eu mari perspective, deose
bit de mobile, cu detentă impresio
nantă și cu un joc periculos în atac. 
O altă revelație a competiției a fost 
reprezentativa Perului care, fiind 
antrenată de un japonez, are unele 
caracteristici din voleiul asiatic, vi
teză și combinații subtile. Aceste 
două formații se vor afirma în curînd 
pe plan mondial".

Celebrul patinator suedez Goran 
Claeson a fost, recent, distins 
cu trofeul ,,Oscar" dedicat celor 
mai populari sportivi scandinavi 
Festivitatea decernării a avut loc 
la Oslo după un concurs oma
gial, desfășurat la cele patru pro
be și cîștigat de colegul său de 
întreceri, norvegianul Sten Sten- 

sen
Foto : N.T.B. — Oslo

(Urmare din pag. l)

nume sonore prezente la start. Nu
mai dacă amintim că întîlnirile pe 
echipe vor prilejui apariția la Plo
iești a reprezentanților unor școli 
cu tradiție în tenisul de masă, și

IZVOARELE SĂNĂTĂȚII
semnătura ziaristului englez 

Beauman, ziarul „THE DAILY

C.C.E. DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag l)

succes pentru însuși baschetul ro
mânesc. Nu este, însă, mai puțin 
adevărat că adversarele ce le va 
întîlni de acum înainte sînt mai 
valoroase decît cele care au alcătuit 
echipa M.T.K. Și cînd spunem a- 
ceasta, ne referim în primul rind 
la Standa Milano (se. va juca la 
21 februarie -la -Milano și la 28 fe
bruarie la București) pe care o 
poate depăși dacă va depune ace
leași străduințe la antrenamente

REZULTATE Șl CLASAMENTE
retur ale primei etape 'a 

de finală ale C.C.E. la bas- 
încheiat cu următoarele re-

Partidele 
sferturilor 
chet s-au 
zultate :

MASCULIN
A : Racing Ford Anverș —GRUPA . _____ _______  ______

Berck (Franța) 87—82 (39—38). în prințul 
joc, Berck cîștigase cu 88—59. Scor gene
ral : 170—146 pentru Berck : Ignis Varese 
— Maecabi Tel Aviv 98—76 (50—32). în 
tur. Ignis cîștigase cu 83—77. Scor gene
ral : 131—153 pentru Ignis.

Clasament
1. 'Ignis Varese 1
2. Berck 1
3. Racing Ford 1
4. Maccabl 1

0 131—153 
0 170—146
1 146—170
1 153—181
Akademik

2 
?
1
1

1
1 
0 
o

GRUPA B : Real Madrid —
Sofia 102—85 (49—42). în tur : 109—83 pen
tru Real, scor generai 211—168 : Radnicki 
Belgrad — Wienerberger 91—76 (46—38),
în tur 79—68 pentru Wienerberger, «cor 
general 159—155 pentru Radnicki.
W' • Clasament
1. Real Madrid 1
2. Radnicki 1
3. Wienerberger 1
4. Akademik 1

FEMININ
GRUPA A: politehnica - 

M.T.K. Budapesta 69—67 (la Budapesta) 
și 84—58 (la București), scor general 
153—125 : Standa Milano — Daugava Riga 
54—67 (28—35). în tur 94—35 pentru Dau
gava. scor general 161—89 pentru Dau
gava.

1
1 
o
0

ii 211—168 2
0 159—1.55 2
1 155—159 1
1 168—211 i

București —

Sub
Sally . ... . ...
TELEGRAPH" din Londra, publică un 
interesant articol privind rolul ali
mentației și al sportului in lupta pen
tru realizarea longevității. Autorul 
articolului mulțumește pe această_cale 
scriitoarei americane Adelle 
din Los Angeles, ale cărei 
publicate în cartea „Să trăim 
au avut un efect deosebit în 
rea sănătății sale. Nu este lipsit de 
importanță faptul că insăși viața 
Adellei Davis, azi în vîrstă de 70 de 
ani, este un exemplu în ceea ce pri
vește alimentația rațională precum 
și felul în care înțelege necesitatea 
practicării sportului. Cartea „Să trăim 
corect", apărută in 1946, a fost reedi
tată în cîteva rînduri, într-un tiraj 
record de 8 milioane exemplare ! 
Iată cum descrie ziaristul englez efec
tele pe care le-au avut sfaturile pri
mite în urma lecturării cărții :

„Fiind foarte sincer, voi recunoaște 
că în tinerețe nu am prea ținut cont 
de regulile medicale privind păstra
rea sănătății. Mă mișcăm puțin, folo
seam o alimentație nerațională și nu 
renunțam la cîteva păhărele de whis
ky. Nu-nii puteam închipui că viața 
poate fi petrecută și în alt fel. Apoi, 
după ani și ani, starea sănătății mele 
a devenit din ce în ce mai șubredă. 
Aveam o somnolență permanentă, mă 
durea capul și mă simțeam extrem 
de greoi. într-una din zile, cînd mă 
aflam la New-York. am intrat într-o 
librărie, unde ochii mi-au fost atrași 
de titlul unei cărți : „Să trăim co
rect" Am răsfoit cîteva pagini și am 
constatat că această lucrare mă inte
resează în mod deosebit. După ce 
am cumpărat-o și am parcurs cele 
cîteva sute de pagini, mi-am dat sea
ma că Adelle Davis pledează pentru 
o cauză plină de umanism : rolul ali
mentației și al exercițiului fizic în

Davis 
sfaturi 
corect" 
păstra- prelungirea vițeii. Zis și făcut. Din 

acea zi am început un regim alimen
tar foarte riguros. Mi-am umplut 
frigiderul cu brînzeturi, fructe, legu
me, carne slabă, cerîndu-i soției pre
pararea lor conform rețetelor indicate 
în manual. Din activitatea mea zilni
că nu a lipsit exercițiul fizic : gim
nastică, înot, tenis. Deși la început 
simțeam o senzație usturătoare de 
foame, totuși, simțeam cum energia 
și puterea de muncă deveneau tot 
mal mari. Mi-au dispărut ridurile de 
pe față, amorțeala pe care o sim
țeam în brațe etc. Explicația: ten
siunea arterială devenise normală, 
într-un cuvînt am devenit un om să
nătos, normal. Pentru toate acestea 
i-am mulțumit Adellei Davis perso
nal, în locuința ei din apropiere de 
Los Angeles. Septuagenara m-a pri
mit bucuroasă, spunîndu-mi 
fericită de asemenea efecte 
arătat miile de scrisori pe 
primește, drept mulțumire 
sfaturile date. „Mă mai bucură fap
tul — a spus Adelle Davis 
felul aeesta contribui la 
oamenilor și îndeosebi a 
S.U.A. unde, după ultimele
nu mai puțin de 55 la sută din popu
lație suferă de maladii cronice, in 
majoritate, cauzate de modul negli
jent în care se alimentează și de fap
tul că nu știu să-și folosească timpul 
liber prin practicarea sportului și al 
exercițiului fizic".

că este 
și mi-a 
care le 
pentru

— că in 
sănătatea 
celor din 
statistici,

ca pînă acum. Cit privește cealaltă 
parteneră de grupă — Daugava Ri
ga. multiplă deținătoare a trofeului 
C.CE. — este greu de presupus că 
va fi întrecută (întîlnirile se vor 
desfășura la 31 ianuarie La Bucu
rești și la 7 februarie la Riga).

Cîteva cuvinte despre fetele de la 
I.E.F.S., calificate cu brio în sfer
turile de finală ale Cupei cupelor 
în urma victoriilor categorice , ob
ținute în fața baschetbalistelor de 
la Hapoel Tel Aviv. Elevele prof. 
Ioan Nicolau și prof. Teodora' Pre- 
descu vor juca în „sferturi" cu 
Spartacus Budapesta (la 30 ianuarie 
la București și la 6 februarie la 
Budapesta) și cu GEAS Sesto San 
Giovanni (la 20 februarie la Milano, 
Ia 27 februarie la București), 
tacus și ‘~ 
adversare 
tabile. De 
finale va 
Spartacus.
I.E.F.S. are asigurat locul 
în grupă (deoarece formația ungară 
a pierdut deja meciul cu GEAS 
Sesto) și va lupta în continuare, 
pentru prima poziție, cu sportivele 
italience.

După cum se vede, speranțe ma
jore pentru ca toate cele trei re
prezentante ale României în cupele 
europene să promoveze în eșalonul 
cel mai valoros al baschetului eu
ropean. Totul va fi hotărît de mo
dul în care vor fi pregătite și a- 
bordate viitoarele întreceri, al că
ror câroctș* ă devenit decisiv. De 
aceea se și cuvine să li se acorde 
maximum de atenție, sub toate as
pectele, îneît la terminarea „sfer
turilor" să putem consemna. cu 
satisfacție, reușita celor trei forma
ții. Steaua, Politehnica și I.E.F.S;

campionatele mondiale de basebal 
amator. Astfel, în cazul organizării 
competiției în aer liber, se poate 
conta pe un public care să însu
meze în final un milion de oa
meni ! De altfel, problema locului 
de desfășurare nu este o problemă 
financiară, întrucît în Cuba — du
pă cum se știe — intrarea la ma
rile competiții sportive este gra
tuită !

Participanții la primul campionat 
mondial de box vor beneficia, la 
Havana, și de excelente condiții de 
găzduire. întocmai 
natele mondiale 
1973, marele hotel
— 800 de camere și 25 de etaje — 
va fi pus exclusiv la dispoziția ce
lor direct interesați de competiție 
(concurenți, conducători, ziariști).

Firește că fiind prima 
competiția nu poate beneficia 
vreo bază de comparație. Doar 
temeiul turneului olimpic de 
Miinchen, cubanezii se așteaptă 
participarea a aproximativ 300 
sportivi din 60—70 de țări.

Pronosticuri ? Desigur că e mult 
prea devreme. Tot ceea ce se poate 
presupune — cu mulți sorți de a 
nu greși — este faptul că boxerii 
țării gazdă nu vor pierde prilejul 
de a-și dovedi din nou valoarea. 
Să menționăm, de pildă, că printre 
vestiții pugiliști cubanezi — pe 
care-i cunoaștem bine și de la

București —/ Carbonell, Palacios; 
Correa, Montoya, Carillo și Steven
son — nici unul nu va trece de 23 
de ani în ziua inaugurării cam
pionatelor mondiale de box de la 
Havana !

Victor BANCIULESCU

ca la campio- 
de haltere din 

„Habana Libre" AL U.R.S.S.

Spar- 
două 

imba- 
semi- 

cu

GEAS Sesto sînt 
redutabile, dar nu 
fapt, calificarea în 
depinde de disputa

în caz de victorie, 
secund

ediție, 
de 
pe 
la 
la 
de

In cadrul campionatului unional dâ 
hochei pe gheață s-a disputat unul 
dintre derbyurile competiției : me
ciul dintre echipele Aripile Soviete
lor Moscova și Spartak Moscova. 
Confirmînd forma excelentă mani
festată în actuala ediție, hocheiștii 
de la Aripile Sovietelor au terminat 
învingători cu scorul de 5—1 (1—0, 
3—0, 1—1), consolidîndu-și poziția de 
lideri ai campionatului.

într-un alt joc, Traktor Celiabinsk 
a cîștigat cu scorul de 2—0 —0,
1—0, 0—0) jocul susținut pe teren 
propriu cu formația Himik Voskre- 
senșk.

In clasament conduce echipa Ari
pile Sovietelor Moscova cu 36 p (din 
22 meciuri), urmată de Ț.S.K.A. 
Moscova — 25 p. (din 19 jocuri) și 
Dinamo Moscova — 25 p. (din 21 
meciuri).

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE
ATIERICII CENTRALE

Intre 27 februarie și 13 martie 
1974 se . va disputa la Santo-Do- 
niingo. capitala Republicii Domini
cane, tradiționala competiție pen
tru Jocurile Americii Centrale și 
zonei Mării Caraibilor, ajunsă la 
cea de a XlI-a ediție. Orașul, cu 
o populație de 400.000 de locuitori, 
depune o activitate febrilă pentru 
a putea găzdui așa cum se cuvine 
însemnatul eveniment sportiv.

La Congresul Organizațiilor spor
tive din America Centrală șj din 
bazinul Caraibilor, ținut cu ocazia 
ultimei ediții a Jocurilor, desfășu
rate în anul 1970 în Panama, vii
toarea gazdă a întrecerii. Republica 
Dominicană, și-a luat obligația de 
a primi oaspeți în stadioane com
plet noi. Această obligație este a- 
proape de totala îndeplinire. Chiar 
aproape de centrul capitalei a fost 
ridicat un stadion de dimensiuni o- 
Jimpice, gata de a primi 25 000 de 
spectatori. Pistele de tartan și do-

tațiile moderne situează noul sta
dion printre' cele mai bine amena
jate în această parte a lumii. Ală
turi a fost ridicat un velodrom cu 
o pistă de beton lungă de 333,3 m. 
S-a construit un impozant Palat al 
sporturilor, unde se vor desfășura 
întrecerile de baschet și finalele 
meciurilor de volei și box. Bazinul 
de înot se află în faza finală a 
construcției, ca și alte două săli de 
sport în care se vor desfășura pro
bele de gimnastică și volei.

Lucrările de modernizare a ve
chiului sta’dion sînt aproape gata. 
Aici se vor disputa meciurile de 
fotbal.. Nu departe se află noul po
ligon de tir. Paralel cu amenajările 
sportive se ridică și o serie de pa
vilioane menite a adăposti expozi
ții de artă, arhitectură. produse 
comerciale etc. Un sat olimpic va 
fi amenajat într-un loc pitoresc, în 
jurul rîului Osama, 'din apropierea 
capitalei.

Adversarele noastre în C.E. de fotbal

1
1
1

1 
1 
o 
o

1 1 o o

(I 154— M 2 
0 122—115 2 
1 115—122 1 
1 95—135 1

CLARAMUNT BREMNER E. HANSEN

Clasament
1. Daugava 1
2. Politehnica 1
3. M.T.K. 1
4. Standa 1

GRUPA B : Marița Plovdiv — Slavia 
Praga 54—37 (27—18). în tur 79—68 pentru 
Slavia, scor general 122—116 pentru Ma
rița : Clermont Ferrand — L.K.S. Lodz 
80—51 (36—35). ta tur 76—44 pentru Cler
mont. scor general 156—95.

Clasament
1. Clermont Ferrand
2. Marița Plovdiv
3. Slavia Praga
4. L.K.S. Lodz

turilor organizatorilor și a premie
rei la care vor fi martori, cit și te
lespectatorilor care, după o lungă 
pauză, se vor reîntîlni cu ping- 
nong-ul.

Vrem să credem că ediția 1074 
a campionatelor internaționale ale

SPANIA: O singură
in ultimii doi

infringere
ani

SCOȚIA: Pentru prima oară împotriva 

României

PROGRAMUL ZILEI INAUGURALE
Duminică, marea competiție găzduită de sala Victoria va fi dedicată în 

exclusivitate confruntării din probele pe echipe, băieți și fete. între orele 9 și 
15. ordinea meciurilor va fi următoarea ; BĂIEȚI, de la ora 9 : România III 
— Cuba (meci preliminar învlngătoarea urmînd să întîlneascâ formația Suediei, 
la ora 10), R.P. Chineză II — Bulgaria, România — Anglia. Cehoslovacia — 
Japonia. U.R.S.S. — R.D.G., Ungaria— Iugoslavia. România II — Japonia II. 
R.P. Chineză — Polonia ; FETE, turul I, de la ora 10: U.R.S.S. — Cuba, de la 
ora 10.30: România II — Suedia, Iugoslavia — Bulgaria, Ungaria — R.D.G., 
România — Anglia, Cehoslovacia — R.P. Chineză îl. România III — Japonia și 
de Ia ora 11 : R.P. Chineză — Polonia.

în cursul dimineții vor ii epuizate și partidele din cadrul sferturilor 
de finală, urmînd ca după amiază, tacepind de la orele 16 (masculin) ți 17.30 
(feminin), să se dispute semifinalele

ne gîndim la R.P. Chineză și Japo
nia, de nenumărate ori campioane 
mondiale, la Cehoslovacia, Unga
ria, Iugoslavia, Anglia, Suedia, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, România 
— ai căror sportivi s-au situat 
deseori în elita acestui sport — 
putem spune că sînt asigurate pre
misele unor întreceri spectaculoase, 
de înalt nivel tehnic. Și dacă ală
turi de nume de mult consacrate, 
vom consemna înscrierea în con
curs și a unor tineri jucători și ju
cătoare din R.D. Germană, Polo
nia, Cuba și Bulgaria care bat la 
porțile afirmării, avem tabloul 
complet al celor trei zile de con
curs care, sîntem convinși, vor 
oferi momente de reală ținută’ 
sportivă, cu dinamismul și im
previzibilul pe care numai te
nisul de masă le poate de
monstra. Atit spectatorilor, pe care 
îi dorim numeroși, pe măsura efor-

Și apoi, finalele pe echipe.

României va constitui și un suport 
evident in acțiunea de cuprindere 
a unui număr mai mare de practi- 
canți ai tenisului de masă, sport la 
tndemîna tuturor, pe parcursul în
tregului an.

Cu selecționata Spaniei, reprezentativa 
României nu s-a întilnit decît de două 
ori: în ediția a III-a a Campionatului 
european, cînd la Madrid a fost înre
gistrat acel rezultat de tristă memo
rie, 0—6, pentru ca în meciul retur, la 
București, fotbaliștii români să-și ia o 
foarte frumoasă revanșă. învlngînd cu 
3—1. Deci, două meciuri, cîte o victorie 
de fiecare parte, care datează din 1962.

Selecționata antrenată de Ladislau Ku- 
bala nu a încheiat, după cum se știe, 
lupta pentru un loc printre cele 16 
echipe ale turneului final al C.M. La 13 
februarie, la Frankfurt pe Main. Spania 
va întîlni Iugoslavia, in meciul de baraj 
decisiv. Dar. oricare ar fi rezultatul a- 
cestui meci, el nu poate în mod sigur 
schimba prea mult excelentul palmares 
al echipei spaniole din ultimii doi ani. 
în 1972 și 1973. Spania nu a fost învinsă 
decît o singură dată (1—2 cu R.F. Ger
mania, în deplasare. în meci amical), 
în rest, victorii pe teren propriu (1—0 
cu Ungaria. 2—0 cu Uruguay, 1—0 cu 
Argentina. 3—1 cu Grecia — în prelimi
narii C.M.), ta deplasare (3—2 cu Gre
cia. tot în preliminarii), sau meciuri 
terminate la egalitate (1—1 cu Irlanda 
de Nord. 0—0 cu Grecia, 0—0 cu Turcia, 
0—0 și 2—2 cu Iugoslavia — ambele în 
cadrul preliminariilor —, dintre care nu
mai ultimul rezultat a fost înregistrat pe 
teren propriu)... In total, palmaresul 
Spaniei pe ultimii doi ani se poate re
zuma la cifrele : 11 5 5 1 14—8 ■

Reprezentativa Scoției — calificată la 
turneul final al campionatului mondial, 
pentru prima oară după 1958 — se va 
tntîlni in premieră, in cadrul ediției a 
V-a a Campionatului european, cu se
lecționata României.

Palmaresul echipei Scoției prezintă tn 
ultimii doi ani o netă diferență calita
tivă. In 1972. anul cînd la cîrma repre
zentativei a fost celebrul Tom Docherty. 
jucătorii scoțieni au învins de două ori 
Danemarca, în preliminariile C.M. (4—1 
și 2—0), au participat la „Cupa inde
pendenței". ta Brazilia (2—2 cu Iugosla
via, 0—0 cu Cehoslovacia și 0—1 cu Bra
zilia). in anualul Campionat interbrita- 
nic au fost învinși numai o dată (2—0 
eu Irlanda de Nord, 1—0 cu Țara Gali
lor șl 0—1 cu Anglia — toate pe teren 
propriu) și au învins. în meci amical, 
pe Hampden Park, selecționata Perului 
cu 2—0. tn total. 9 partide jucate, 5 cîș- 
tlgate, două egale și două înfringerl; 
golaveraj : 13—5.

Dar. ta ianuarie 
țlonatei era numit 
a susținut tot 9 
aceasta a cîștigat ______ ____
Cehoslovacia — în preliminarii, și 2—0 
cu Țara Galilor, ' --------' ..............
nlc), a remizat o 
mania, pe teren 
cal) și a pierdut _ __
zilia. 1—2 cu Irlanda de Nord, 0—5 
Anglia, toate pe teren propriu, o—1 cu 
Elveția, același scor cu Anglia șl Ceho
slovacia'— ultimul ta preliminarii, toate 
ta deplasare); golaveraj : 6—13 I

1973, ta fruntea, selec- 
Willie Ormond. Scoția 
partide, dar de data 
numai două (2—1 cu

în Campionatul brita- 
dată (I—1 cu R.F. Ger- 
proprlu, ta meci ami
de 6 ori (0—1 cu Bra- 

cu

DANEMARCA: Un outsider periculos
întotdeauna reprezentativa Danemarcei 

a fost un adversar dificil pentru repre
zentativa țării noastre. Fără a manifesta 
o formă constantă și o valoare ridicată, 
Danemarca a constituit un outsider în 
toate competițiile. Ne amintim de tur
neul olimpic din 1360, cînd selecționata 
daneză s-a calificat în finală, cedînd cu
1— 3 în fața echipei Iugoslaviei !

Palmaresul româno-dănez în întîlnirile 
directe este ușor în avantajul adversa
rilor noștri. Din 5 meciuri. România a 
cîștigat două. Danemarca 3. iar golave
rajul îi avantajează pe danezi cu rapor
tul de 13—11. Ultimele două întâlniri din
tre reprezentativele celor două țări. în 
cadrul preliminariilor olimpice (ediția 
1972). au fost cîștigate de Danemarca :
2— 1 la Copenhaga și 3—2 la București.

Anul trecut, prima selecționată daneză 
a susținut 7 meciuri, din care a cîștigat 
două, a terminat la egalitate tot de două 
ori și a pierdut trei ; golaveraj ; 6—14. 
In preliminariile C.M. Danemarca a evo
luat slab : a pierdut trei meciuri. 1—4 
și 0—2 cu scoția, a terminat la egali
tate. 1—1, cu Cehoslovacia la Copenhaga, 
dar a pierdut net returul de la Praga: 
0—6 !

Interesant de remarcat că Danemarca 
joacă acum în aceeași grupă prelimi
nară pentru a treia oară consecutiv cu 
echipa Scoției ! Ele s-âu mai întilnit și 
în ediția trecută a C.E. (1—0 și 0—1) < 
apoi în preliminariile C.M., de care am 
amintit mai sus.

Echipa folosită în mod obișnuit : Ther- 
kildsen — Ahlberg, Bjerre, Roentned, 
Jensen — E. Hansen (Vonsyld), H. E. 
Nielsen, Nygard — Lund (Flitzer), Dabl. 
H. Hansen.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In Turneul Internațional de șah de la 
Orense (Spania) după 4 runde pe primul 
loc ta clasăment se află iugoslavul 
Liubojevici cu 3’/, p, urmat de america
nul Bisguler — 3 p, Benka (S.U.A.) și 
Durao (Portugalia) cu cite 2'h P. etc. In 
runda a 4-a, Liubojevici a cîștigat la 
Merino (Spania), Iar Benko a remizat 
cu Estevez (Cuba), 
chelat și partida 
(Spania).

Dederc (Franța). Frischknecht (Elveția), 
vor participa și cunoscuții rutieri 
Merckx (Belgia) și Ocana (Spania), cîș- 
tigători ai Turului Franței,

Cu remiză s-a ta- 
Bisguier — Bellon

va avea Ioc o intc-Duminică, Ia Bilbao
resantă competiție internațională de cl- 
clocros, care se va disputa pe o distanță 
de 23,100 km. Alături de specialiștii 
genului, Van Damme (Belgia), R-ene

Echipa masculină de handbal a Ungariei 
și-a continuat turneul în țările scandi
nave Sucind la Stavanger ta compania 
reprezentativei 
maghiari 
de 15—12

____ Norvegiei. Handbaliștii 
au obținut victoria cu scorul 
(6-6).

în cadrul Cupei campionilor 
la volei feminin, s-a disputat 

dintre formația locala 
și echipa Tatran Pra-

La Sofia, 
europeni 
meciul retur
Levski-Spartak . _
ga. Voleibalistele bulgare au obținut

victoria cu scorul <le 3—0 (15—6, 15—7, 
15—8) și s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.■
In cadrul campionatelor de schi-fond ale 
R.D. Germane, ale căror întreceri s-au 
desfășurat recent la Hasselfelde (ta a- 
propiere de Magdeburg), Gerhard Grim
mer a cîștigat proba masculină de 50 
km cu timpul de 2 h 30:08. Titlul 
campioană națională în proba 
de 15 km a revenit Barbarei 
cronometrată ta 50:14.■
Oficialitățile sportive finlandeze 
țat că tradiționala competiție 
mobiUsm Raliul Arcticei se va

la datele prevăzute : 30 ianuarie — 2 fe
bruarie. S-a comunicat că la dispoziția 
concurenților va fi pusă cantitatea de 
combustibil necesară, aprobată de foru
rile finlandeze de resort. întrecerile Ra
liului Arcticei contează pentru campio
natul european.

___ de 
feminină 
Petzold,

au anun- 
de auto- 
desfășura

lutîlnlrea de patinaj viteză de la Oslo, 
dintre echipele Norvegiei șl U.R.S.S. a 
revenit cu scorul de 252—204 puncte pa
tinatorilor norvegieni. Iată principalele 
rezultate înregistrate în ultima zi de 
concurs: 500 m — Bjorang (N) 39—65, 
1 500 m — Sjabrănd (Ni 2:03,92 1 000 m 
— Bjorang (N) 1:21,31; 5 000 m — Sten- 
sen (N) 7:33,73.
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