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„CUPA TINERETULUI" IN PLINĂ RELANSARE
Sîmbătă și duminică, au avut loc noi întreceri in numeroase localități din țară

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚT-VAT

Cișmigiului. Foto : S. BAKCSY

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT

Campionatele internaționale de tenis de masă

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI (f) Șl JAPONIEI (m)
Învingătoare în probele pe echipe

Start într-una din numeroasele curse de patinaj desfășu rate ieri pe gheața

Prelungirea datelor de disputare a întrecerilor primei etape a „Cupei 
tineretului" se dovedește o măsură inșpirată și utilă.

Profitîndu-se de faptul că, în acește zile, condițiile naturale au 
devenit prielnice practicării sporturilor de iarnă, s-au organizat noi con
cursuri care au atras un mare număr de tineri și tinere din școli, între
prinderi și instituții, de la sate. In acest fel, competiția de masă cu ca
racter republican va reuși să angreneze tot mai mulți cetățeni 
într-o activitate sportivă sistematică și continuă.

Iată scurte relatări de la
și duminică.

principalele manifestări desfășurate

ai țării

sîmbătă

PESTE 4 500 DE CONCURENT) LA ODORHEI

întrecerile pentru ediția da 
a „Cupei tineretului" sînt în

iarnă 
plină 

desfășurare în municipiul Odorheiul 
Secuiesc. Pînă acum, la competițiile 
dc săniuțe și schi au fost prezenți 
peste 4 509 de tineri din școli și aso
ciații sporțîve din întreprinderi și in
stituții. In mod deosebit, trebuie evi
dențiată preocuparea profesorilor de 
educație fizică și a organizației 
U.T.C. de la Liceul pedagogic și de 
la Școala profesională pentru numă
rul mare de elevi care s-au întrecut 
la schi și săniuțe. De asemenea, o 
bună mobilizare s-a constatat la aso
ciația sportivă Voința.

Duminică, pionierii din Odorheiul

etapa aSecuiesc s-au întrecut în 
doua a competiției. Peste 280 de șco
lari au fost angrenați în concursurile 
de schi-alpin, schi-fond și săniuțe. 
Pe primul loc, la săniuțe (categ. 
11—14 ani) s-a situat P. Balint (Șc. 
generală comuna Satu Mare), la schi- 
fond locul I a fost cucerit de T. 
Bârtalis (Șc. generală nr. 2 Odorhei), 
iar pe primul loc la schi-alpin s-a 
situat D. Nica (Liceul pedagogic O- 
dorhei). La intrecerile de săniuțe ale 
fetelor, primele trei locuri au revenit 
elevelor de la Școala generală din 
comuna Satu Mare.

A. PIALOGA

UN REUȘIT „FESTIVAL" 
DE PATINAJ PE GHEAȚA 

LACULUI CIȘMIGIU

De mulți ani nu a mai cunoscut 
Bucureștiul o manifestare a spor
turilor de iarnă de o asemenea 
amploare ca aceea desfășurată du
minică dimineață pe gheața lacu
lui Cișmigiu. Sute și sute de ti
neri, preșcolari și elevi, au venit 
aici la un concurs desfășurat sub 
emblema „Cupei tineretului".

„Regia", semnată de C.M.E.F.S. 
București, a fost la înălțime, jar 
dacă gheața ar fi fost și ea cores
punzătoare, fără zgrunțuri și ceva 
mai „tare", concurenții ar fi ră
mas de la acest veritabil festival 
bucureștean al patinajului viteză 
cu cele mai frumoase impresii.

„In urmă cu numai două zile, 
gheața Cișmigiului era oglindă —

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

© După ce a întrecut în semifinale Japonia 
(3—1), selecționata feminină a României a cîști- 
gat detașat finala : 3—0 cu U.R.S.S. I © La
băieți ; Japonia — R.P. Chineză 3—2 la capătul 
unui meci de mare luptă ® Azi încep probele de 
simplu și dublu

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). — 
O sală plină pînă la refuz a în- 
tîmpinat pe cele 17 reprezentative 
masculine și 16 feminine care au

PROGRAMUL DE AZI 
(Ziua a ll-a)

De la ora 9 la 13,30 me
ciuri de dublu mixt, iar de 
la orele 16 la 22 partide de 
simplu băieți și simplu fete.

deschis prima reuniune, de dimi
neață, a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Româ
niei — ediția 1974. Este fără nici 
o îndoială că actuala ediție se si
tuează net deasupra tuturor celor

CUM SE ÎNDEPLINESC PREVEDERILE HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE 1973?

IN JUDEȚUL

hunedoara , ȘCOALA TINDE SA SE ÎNSCRIE MAI FERMJ 5

A

desfășurate pînă 
acum la noi, com
petiția fiind co
tată printre cele 
mai mari din lu
me în acest an.

Partidele inau
gurale, programa
te pe cele 9 me
se, au prilejuit 
întreceri de un 
mare dinamism. 
Am asistat la în- 
tîlniri cu nume
roase schimburi 
electrizante, care 
au ridicat dese
ori entuziastul 
public ploieștean 
în picioare. Pînă 
în semifinale, la 
băieți, rezultatele 
au fost normale, 
favoriții cîștigînd 
pe toată linia. 
S-au înregistrat 
prize, dar numai ' 
dividuale. Astfel, 
R. D. Germane, Raue, i-a învins pe 
rind pe redutabilul Gomozkov și 
pe colegul acestuia, Strokatov, ceea 
ce a făcut ca echipa sovietică să 
cîștige la limită (3—2) întîlnirea 
cu R.D.G. Vom mai sublinia și

Redutabila echipă a Japoniei, campioană internațională a României.
și sur-însă

în meciurile in- 
reprezentantul

(formația întîia), Doboși și Gheor
ghe au înscris o linie ascendentă, 
dar cei doi jucători se 
încă destul de fragili în 
tele decisive.

Semifinalele masculine 
în fața maselor de joc 
R.P. Chineze și U.R.S.S., 
și Suediei. Prima

dovedesc
momen-

au adus 
echipele 
Japoniei 

semifinală a

IN ARIA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ
Document-călăuză în activitatea 

de zi cu zi, în cea de perspectivă, 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului se 
află permanent în atenția cadre
lor didactice din județul Hune
doara. Realitățile atestă că după a- 
pariția acestui important document 
de partid. în majoritatea școlilor 
hunedorene activitatea sportivă a 
cunoscut un accentuat reviriment. 
Profesorii de specialitate, directorii 
de școli, organizațiile de pionieri și 
U.T.C. îndrumate de organizațiile 
de partid, au reușit, în intervalul 
care s-a scurs de la apariția Ho- 
tărîrii, să inițieze multe acțiuni de 
amploare, pe gustul tineretului stu
dios, să atragă masa de elevi și 
eleve în practicarea _ exercițiului 
fizic, să creeze premise pentru ca 
încă de pe băncile școlii să se poa
tă vorbi de performanța. îmbună
tățirea continuă a bazei materiale a 
activității sportive școlare din ju
dețul Hunedoara reprezintă și ea 
o realitate, izvorîtă din traducerea 
în viață â prevederilor Hotărirn.

DE LA CAMPIONATE 
PE DETAȘAMENTE Șl CLASE 

LA ÎNTRECERI ȘCOLARE 
SISTEM DIVIZIE

Ceea ce înainte apărea ca spora-
die, rftd al unor inițiative izolate- 
__ es vorba de campionatele in

terne ale școlilor, pe detașamente, 
în cazul pionierilor, și pe clase și 
ani de studii, dacă ne referim la 
ceilalți elevi — a devenit astăzi o 
realitate. Nu există unitate șco
lară din județul Hunedoara — din 
cele aproape 200 — care să nu or
ganizeze cel puțin un campionat la 
o disciplină sportivă, dintre cele 
preferate de elevi sau în acord cu 
condițiile materiale existente.

Este de salutat aici inițiativa In
spectoratului școlar județean, a 
C.J.E.F.S., a Consiliului județean 
al Organizației pionierilor și Comi
tetului județean U.T.C. de a dez
volta în rîndurile elevilor gustul 
pentru cea mai importantă disci
plină sportivă olimpică: atletismul. 
Pe lîngâ marea eficiență a acestei 
activități sportive (atletismul stînd, 
cum se știe, la baza pregătirii tu
turor celorlalte discipline), orien
tarea la care ne referim a avut în 
vedere și facilitatea organizării 
unor 'acțiuni atletice, a celor de 
cros cu precădere.

Unite, eforturile tuturor factori
lor legați de școală și-au dat roa
dele. în sinteză trebuie arătat că 
alergările pe teren variat n-au oco
lit nici o unitate școlară, că ac
țiuni de amploare, cum au fost 
„Crosul pionierilor” și „Crosul ti
neretului", au angrenat, la prima 
fază, aproximativ 20 000 de elevi și 
eleve. „Crosul celor 12 orașe", în 
care baza participanților a con
stituit-o tot masa elevilor, s-a în-

scris și el ca o reușită în direcția 
răspîndirii atletismului în rîndurile 
tineretului, la fel ca și „Festivalul 
atletismului școlari1, cu o finală de 
600 de sportivi (din cei aproape 
35 000 angrenați în etapa I), com- 
pletînd în mod convingător imagi
nea preocupării pentru atletism în 
acest județ. într-o asemenea am
bianță favorabilă atletismului pro
mite să se desfășoare anul acesta 
și finala pe țară a „Crosului ti
neretului", programată la Deva.

Schiul și handbalul reprezintă 
alte două discipline sportive cu o 
mare priză în rîndurile școlarilor 
hunedoreni. „Parîng’73” a însem
nat un frumos succes al pionieri
lor (încheiat, la Lupeni, cu un 
carnaval al gheții), după cum „Dia
mantul negru" la handbal, în anul 
1973 la a Vl-a ediție, a coincis cu 
un original campionat al „crava
telor roșii", cu 63 de echipe. Patru 
zile „pline", la Petroșani, pe 6 baze 
sportive 1

Angajarea fermă, continuă, a ti
neretului școlar în sport o demon
strează și existența unor divizii lo
cale ale elevilor, în special în ora
șe. La Deva, de pildă, sînt în curs 
de pregătire echipele participante 
la diviziile școlare de baschet (8 
echipe de băieți și 4 de fete) și vo
lei (10 băieți, 4 fete), care se vor 
desfășura începînd din februarie, 
după ce altele, la handbal (10 bă
ieți, 4 fete) și fotbal (10 băieți) au

punctat sezonul competițional al 
toamnei. Finalele pentru toate a- 
ceste competiții, în trimestrul III 
de școală.

Apare evident faptul că în spor
tul de masă școlar hunedorean 
activitatea se desfășoară fără pauze, 
angrenînd elevi și profesori, acti
viști sportivi. Și nu rareori, și pă
rinți, în calitate — adesea — de 
oficiali. J

ACOLO UNDE AU Șl APĂRUT 
MUGURI! PERFORMANȚEI...

Adică în școlile sportive, în pri
mul rind. Cea din Petroșani se 
bucură de o frumoasă tradiție în 
handbal și schi, lupte și tenis de 
masă. Gimnastica face și ea pași 
spre afirmare, ca de altfel și vo
leiul.

La Deva, cealaltă școală sportivă 
(anul acesta își va sărbători două 
decenii de activitate), se impune 
prin judo — un campion național 
de copii. Doru Sapta, și multe alte 
valori în formare —, volei fete (în 
divizia școlară), baschet și handbal, 
lupte. Majoritatea componenților e- 
chipelor divizionare A și B, Con- 
•'structorul Hunedoara, Jiul Petro-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 3-a)

„CUPA DINAMO B R A Ș O V“

VIRGIL BRENCI A C1ȘT1GAT
SLALOMUL SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 20 (prin te
lefon). Ambiționat de ratarea de 
sîmbătă din proba de slalom uriaș, 
cînd din cauza ceții a omis o 
poartă și, în consecință, a fost des
calificat, duminică, în proba de sla
lom special, Virgil Brenci JA.Ș.A. 
Brașov) și-a luat revanșa, cîștigînd 
ambele manșe și făcînd dovada u- 
nor ridicate calități tehnice.

Virgil Brenci are o preferința 
pentru slalomul special, în care 
excelează prin deosebite calități de 
alunecare, printr-un simț propriu 
de anticipare a traseului și prin- 
tr-o concepție permanent ofensiva. 
Migălind îndelung asupra unor de
ficiențe tehnice, remarcate în anul 
trecut, Brenci a găsit tăria mo
rală de a deveni schiorul reduta
bil din trecut și — credem — ad
versarul cel mai de temut pentru 
Dan Cristea. (Dinamo), aflat în tur
neul de concursuri. din Austria.

După Virgil Brenci, care a cîști- 
gat confortabil, situîndu-se prin 
distanța de timp într-o categorie 
valorică superioară celorlalți, se. a- 
flă clasați pe locurile 2—3, la e- 
galitate, Gheorghe Vulpe (C.S.U. 
Brașov) și juniorul Ioan Cavași 
(Dinamo Brașov). Vulpe, și el după 
o criză de formă, a găsit resurse 
morale de reechilibrare, dovedind 
o vigoare și un rafinament teh
nic de invidiat. Cîștigătorul slalo
mului uriaș de sîmbătă, Constan
tin Văideanu, s-a clasat pe locul 4, 
dar prin adiționarea rezultatelor 
ambelor curse a ocunat locul 1 în 
clasamentul combinatei. Ioan Ca
vași merită o mențiune specială, 
dovedindu-se în mod constant șeful

de promoție al generației sale, 
schior integrat, prin valoare, în e- 
lita celor mai buni specialiști ai 
țării. Clasîndu-se și duminică pe 
locul secund, el face proba unei 
remarcabile îndemînări tehnice.

Cursa de duminică a fost Ja fel 
de grea ca și cea de sîmbătă, dis- 
putîndu-se în aceleași condiții de
favorabile de vizibilitate (ceață), 
sub o ninsoare permanentă și pe 
un strat proaspăt de zăpadă, in
comod atît pentru concurenții cu 
numere mici de start, dar mai ales 
pentru cei porniți de la jumătatea 
listei, pentru care traseul a deve
nit foarte greu, formîndu-se trepte 
în viraje, cu taluzuri pe margini, 
cu gropi la ieșire din ocoliri. în 
aceste condiții, ca și sîmbătă, s-au 
înregistrat numeroase abandonuri și 
descalificări, iar principalele victi
me au fost, în special, sportivii 
oaspeți, neacomodați cu relieful și 
înclinația pantei, cu dificultățile 
de orientare, la viteze destul de 
ridicate. Din motivele expuse mai 
sus, în clasamentul primelor 10 
locuri apare un singur schior străin 
și anume Andrej Gansienjca, si
tuat pe poziția 9—10, la egalitate 
cu dinamovistul Petre Grigore. Alți 
concurenți de peste hotare au ocu
pat următoarele poziții : austriecii 
Lipp și Brandstetter locurile 16 și 
18, polonezul Jan Walkosz — 19, iar 
sovieticul Valerii Semeonov — 20.

O mențiune cu totul specială me-
Mihai BARA

Virgil Brenci (A.S.AJ cîștigătorul slalomului special din »Cupa Dinamo 
Brașov" Foto : Dragoș NEAGU

In circuitul „INDOOR" AMERICAN

VIRGINIA RU7ICI PRINTRE CALIFICATE

(Continuare in pag. a 2-a)

NEW YORK, 20 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul preliminar inter
național feminin de tenis de la Seal 
Beach (California). Frintre cele opt 
jucătoare care s-au calificat pentru 
turneui programat să înceapă astăzi 
la Mission Viejo figurează 
toarea româncă Virginia ~ 
mai obținut calificarea : 
Hansen (S.U.A.), Mimi 
(Iugoslavia), Elly Appel
Sall Greer (S.U.A.), Helen Gourlay

ri jucâ- 
Ruzici. Au 
Betty Ann 

Jausovici 
(Olanda),

(Australia), Barbara Downs și Laura 
Dupont, ambele din S.U.A. La Mis
sion Viejo, cele opt jucătoare se vor 
alătura altor 24 participante la cir
cuitul american pe teren acoperit.

Pentru locurile 3 și 4 ale turneu
lui de la San Francisco s-au întîlnit 
australianca Kerry Melville și ame
ricanca Nancy F.ichey. Gunther. Prima 
a obținut victoria cu 6—î, 2—6, 6—3. 
în finală, se întîlnesc Billie Jean 
King și Chris Evert.

Maria Alexandru în luptă pentru titlul cîștigat
succesul românului Giurgiucă în 
fața japonezului Hiroiuri Abe, cel 
al maghiarului Timar asupra iu
goslavului Karakasievici.

în sfîrșit, un rezultat care nu 
ne-a bucurat: înfrîngerea Eleono- 
rei Vlaicov de către tînăra engle
zoaică Linda Howard.

în privința întrecerilor feminine 
— înainte de semifinale — sînt de 
menționat rezultatele primei echipe 
a României (Maria Alexandru a- 
vînd ponderea decisivă). Nu ne-a 
mulțumit, în schimb, lipsa de con
vingere cu care a acționat tînăra 
Ligia Lupu (din garnitura secundă), 
învinsă de ambele adversare în în
tîlnirea cu Suedia, astfel că în a- 
ceastă confruntare nu s-a putut 
marca decît un singur punct, gra
ție merituoasei Magdalena Lesai.

La băieți, deși învinși de niponi

oferit o întrecere destul de echili
brată. dar jucătorii chinezi, după 
un început reținut, au acționat 
apoi mai dezinvolt, obținînd în fi
nal un succes meritat (3—1).

întîlniri spectaculoase, cu a- 
tacuri și contraatacuri fulgeră
toare — iată caracteristica celei 
de a doua semifinale, Japonia — 
Suedia. Dispunînd de un jucător 
în formă, Imano, niponii au izbu
tit să se impună în fața scandi
navilor (tot cu 3—1). Cele două 
meciuri pentru desemnarea fina
listelor competiției masculine pe 
echipe au oferit partide de un bun 
nivel. valoric, spre satisfacția nu-

Constantin COMARNISCHI
Fotografii de Ion MIHAICA

CUMPĂNA 
GENERAȚIILOR

Intr-o epocă în care marea per
formanță tinde să devină apana
jul adolescenței — virsta optimă 
la înot este tot mai aproape de 
anii copilăriei, iar în gimnastică, 
pentru a mai da un exemplu, ju
niorii devin și campioni olimpici 

tenisul de masă rămîne printre 
puținele discipline sportive care 
păstrează cumpăna generațiilor.

Să fie aci o evidentă trăsătură 
conservatoare, adică valorile de 
mult consacrate refuză să pără
sească arena ? Sau cumva „noul 
val* nu este apt să-și facă singur 
dreptate, în confruntări directe 
cu mai vîrstnicii săi adversari? 
Adevărul se află în suma ambelor 
aserțiuni, impunîndu-se, însă o 
precizare: nu din conservatorism 
nu părăsesc masa de jpc sporti
vii cu palmarese impresionante, 
ci pentru că aceștia își mai găsesc 
locuri de frunte în marile com
petiții. Se poate deduce de aci că 
valoarea generațiilor mai noi ss 
află sub a celor anterioare ? Nu. 
după părerea noastră, aci este 
vorba de altceva și anume de pil- 
duitoarea capacitate de adaptare 
a marilor campioni la „moda zi
lei* pe baza fluxului permanent 
care se numește tehnică și ex
periență.

La Ploiești, capete de afiș sînt 
campioana mondială Maria Ale
xandru. și fostul deținător al ti
tlului suprem, japonezul itoh. O 
europeancă, adeptă a stilului cla
sic de joc, și un asiatic, promotor 
al stilului specific acestei părți a 
lumii, în permanență — mișcare 
și dinamism. Ambii. însă, din ge
nerații care au atins consacrarea 
cu buni ani în urmă (o fericită 
coincidență face ca Itoh să împli
nească chiar azi 29 de ani, urmînd 
să fie sărbătorit de ospitalierele 
gazde din România). Alături de 
acești jucători, generația „inter
mediară* cu sovieticii Zoia Rud- 
nova și Gomozkov, cu japonezii 
Miho Hamada și Imano, iugosla
vul Karakasevici, apoi marele de
tașament al tinerelor speranțe, 
printre care se află cei mai mulți 
componeriți ai loturilor R.P. Chi
neze și Angliei, suedezul Thorsell 
(campion european de juniori), 
unguroaica Ana Molnar, românii 
Ligia Lupu, Firănescu, Buzescu 
și numeroși a Iți concurenți.

Treptat, treptat, fără seisme, ea 
în multe alte sporturi, schimbul 
de generații în tenisul de masă 
mondial se face pe o spirală fi
rească, dialectică, intr-un echili
bru valoric, abstras vîrstei bio
logice.

Ping-pong-ul este un sport al 
tuturor vîrstelor !

Paul SLAVESCU
(Continuare în pag. a -t-a)

LA SINAIA - PRIMUL CONCURS DE BOB AL SEZONULUI
SINAIA, 20 (prin telefon). Atmo

sferă de mare sărbătoare sportivă. 
Pîrtia de bob din Sinaia a fost du
minică inaugurată oficial. La festi
vitate au fost prezenți peste 5 000 
de localnici și turiști veniți în fru
moasa noastră stațiune montană.

Tovarășul Dragoș Dogaru, pre
ședintele Comisiei centrale de bob 
și sanie și președinte al comisiei 
de organizare, a relevat, într-o 
scurtă alocuțiune. însemnătatea 
evenimentului, 
coborîrile.

La start s-au 
paje. Echipajul 
Stanciu (Bucegi 
rîre aproape fără greșeală, a obți
nut locul 1. Ca o mare surpriză 
este considerată obținerea locului 2 
de către Șt. Chițu — C. Bîraan 
(C.S.O. Sinaia). S-au mai eviden
țiat echipajele C. Bălan — I. Mo- 
raru (C.S.O. Sinaia) și I. Btrligă — 
E. Sipoș (Bucegi Sinaia), ambele 
cupluri aflîndu-se la primul lor 
concurs. Din cauza ninsorii, compe
tiția s-a întrerupt înaintea startu
lui în manșa a Il-a.

Apoi au început

aliniat 20 de echi- 
Gh. Burbea — Gh. 
Sinaia), cu o cobo

REZULTATE: 1. Gh. Burbea — 
Gh. Stanciu (Bucegi Sinaia) 32,3 ; 
2. Șt. Chițu — C. Bîrsan (C.S.O. 
Sinaia) 32,6 ; 3—4. V. Stoian — V. 
Juncu (C.S.O. Sinaia) 32,7 și N. 
Stavarache—I. Popa (I.E.F.S.) 32,7.

GH. IRIMINOIU coresp.

Burbea-Stanciu, cîștigătorii primului concurs de bob al sezonului
Foto : Dragoș NEAGU
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17 raaișii st sioasec, ia păltiniș,
ÎN CAMPIONATELE DE BASCHET,

*

Deși mai săracă în zăpadă ca în 
al ți ani, această iarnă a oferit to
tuși condiții dintre cele mai bune 
sportivilor noștri fruntași pentru 
a-și petrece vacanța, bucurîndu-se 
de frumusețile șl binefacerile na
turii în diferitele stațiuni montane 
ale țării.

Păltinișul — locul unde în mod 
tradițional se întîlnesc iarna 
mai buni pugiliști ai țării — are 
de data aceasta noi oaspeți. Este

■ vorba despre juniorii ce se pregă- 
(tesc pentru campionatele europene 
I de box de la Kiev. Ei au urmat 
' exemplul colegilor lor mai vîrst- 
j nici, reunindu-se pentru cîteva zile 
[în frumoasa și liniștita stațiune de
■ lingă Sibiu. Așa se explică faptul 
că pe Paul Dragu, Dumitru Negru,

! Niță Robii, Ion Gavrilă, Ion Vor- 
nicu, Constantin Buzduceanu, Jănel

cei

menea carte de vizită obligă. Iată 
și motivul pentru care această va
canță de iarnă a tinerilor practi
cant! ai „nobilei arte“ a fost foarte 
scurtă, restul timpului fiind folosit 
pentru efectuarea unor exerciții 
menite să le ridice nivelul capaci
tății de efort. Aici, la munte, ne 
străduim să încărcăm „bateriile", 
pentru a avea energie în sezonul 
competițional ce urmează".

între timp, fostul campion euro
pean al „muștelor”, Constantin 
Ciucă, cu cronometrul în mină, i-a 
comunicat antrenorului coordonator 
că s-au încheiat cele trei reprize 
a trei minute de sprinturi în pan
tă, iar în final, pentru relaxare, 
tinerii sportivi efectuau 
din gimnastica boxerului.
sat — ne spune Ciucă — pe mina 
lui Costică Dafinoiu, El conduce

exerciții
„I-am În

trebuie temperați. Să-l vedeți la 
antrenamentele de tehnică, cînd 
luptă la mănuși. Pentru el, și an
trenamentele sînt concursuri. De 
pildă, Ia întrecerile de cros, efec
tuate în primele zile, am rămas 
surprinși cu cîtă ambiție alergau 
cu toții — ne-a răspuns T. Nicu
lescu.

— Cel mal bun alergător este un 
oltean : Constantin Buzduceanu — 
intervine C. Ciucă (n.n. și el din 
partea locului). Depistat cu două 
luni în urmă, la „Criteriul tinere
tului" de la Galați, craioveanul do
vedește tot mai multe calități ca- 
re-1 situează în fruntea categoriei 
cocoș. De altfel, spre meritul bo
xului craiovean și al tinerilor an
trenori Mihai Goanță și ~ 
Fîntînă, acesta nu este 
reprezentant al Cetății Băniei. Paul

Dumitru 
singurul

B - fi ~ A i
o ■ y

mai buni^ pugiliști juniori ai țarii, reuniți pentru cîteva zile la Păltiniș, aleargă însoțiți de tinărul antrenor 
... -.-„J.., r,.— Foto: Petru CIORAN — Păltiniș

Cei 1
C. Ciucă, cu gindul la C.E. de la Kiev.

Vancea, Florian Ghiță, Vergii Sîr- 
bu, Carol Hajnal, Damian Cimpo- 
ieșu, Pavel Isfrate, Vasiie Didea. 
Anghel Papuc, Ștefan Turcuș, 
Gheorghe Matachi și Costică Dafi- 
noiu i-am întîlnit, într-uria din 
diminețile geroase ale lui ianuarie, 
alergînd pe aleile mărginașe ale 
Păltinișului.

„Pentru acest grup de tineri bo
xeri pe care-1 vedeți — ne-a spus 
antrenorul emerit Teodor Niculescu 
— vacanța din această iarnă este 
mult mai scurtă, și nu totală. Chiar 
clacă majoritatea se găsesc în fața 
primului mare examen sportiv in
ternațional, acești încă necunoscuți 
reprezentanți ai sportului cu mă
nuși din țara noastră sînt con- 
știenți de faptul că au o misiune 
dificilă. Sarcina lor la viitoarele 
confruntări continentale de la Kiev 
este .cu atît mai grea, cu cît ei 
au de apărat un prestigiu cîștigat 
de pugilismul românesc și la a- 
ceastă grupă de vîrstă. Vă amintiți 
că la ultima ediție a campionate
lor europene de tineret, cea de la 
București, juniorii români au cu
cerit patru medalii de aur... O ase-

gimnastica și toți ceilalți îl imită. 
Toată grupa execută exact atît cît 
lucrează el. Asta-mi aduce aminte 
de fostul meu coleg, Ghiță Negrea. 
Dacă-I lași, face cîte-o oră gim
nastică. E tare ambițios și munci
tor acest strungar de la Progresul 
Brăila. Păcat că nu are mai multe 
kilograme pentru categoria grea. 
Este curajos, posedă o lovitură pu
ternică, dar este handicapat în fața 
unor adversari cu statură atletică. 
Eu am, totuși, încredere în el”.

Ne-am apropiat de cercul viu în 
care cei 17 aspiranți la titularizare 
în echipa națională de tineret efec
tuau programul de gimnastică. Am 
remarcat repede conștiinciozitatea 
cu care acești tineri, reprezentanți, 
ai boxului din diferite colțuri ale 
țării, executau exercițiile, ca și 
evidepta lor dorință de afirmare.

— Este plăcut să lucrezi cu 
astfel de colectiv — le-am spus 
lor doi tehnicieni.

— Da, este foarte plăcut din a- 
cest punct.de vedere. Ne este drag 
să ne ocupăm de pregătirea unor 
sportivi care nu trebuie îndemnați 
de la spate, ci, dimpotrivă, uneori

Dragu și Florian Ghiță, aproape si
guri titulari la categoriile semi- 
muscă și pană, sînt alte produse 
de valoare ale sportului cu mănuși 
din Craiova.
. Numai la intervenția antrenoru
lui Niculescu au luat sfîrșit exer
cițiile de gimnastică și cei 17 „că
deți" s-au îndreptat, în mici gru
puri vesele, spre cabană. După 
efortul depus în „aerul tare" de la 
cota 1425 m — cît măsoară alti
tudinea Păltinișului — odihna este 
necesară.

Mihai TRANCA

un
ce-

PENTRU COPII SI JUWOIÎI
PREDEAL, 29 (prin telefon). Sîm- 

bâtă șl duminică, pc o vreme aspră, 
eu viscol și ceață, s-a disputat pe 
cunoscuta pîrtie a Clăbucetului Tau
rului din localitate „Cupa L.E.S. 
Predeal" la probe alpine pentru copii 
și juniori. Au fost prezenți la star
turile diferitelor probe 163 de schiori 
de la școlile sportive din Sinaia, Bra- 

Miereurea Ciuc, Baia Mare, Pia- 
Neamț, precum și de la A.S.A., 

wmo, Brașovia, Steagul roșu din 
străduit 
să facă 
remar- 
fragedă

sov, 
tra 
Dir
Brașov. Tinerii sportivi s-au 
și, în bună parte, au reușit 
dovada unor calități tehnice 
cabile la o vîrstă destul de 
pentru unii dintre ei. Au avut loc 
curse de slalom special și uriaș, care 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : Slalom special, fetițe : 1. Ma
riana AXinte (LES), 2. Daniela Uro- 
iop (Dinamo), 3. Maria Balaș (Șc. sp.

M. Ciuc) • copii : 1. Dorin Vintilă 
(LES), 2. Dorin Dinu (LES), 3 Ște
fan Petre (Dinamo) ; juniori mici : 
1. Aurel Albert (St. roșu). 2 Sorin 
Irimia (Brașo\ia), 3. Radu Bufa 
(I.ES) ; junioare mici : 1. Doina Fră- 
țilă (LES), 2. Susza Rate (LES), 3. 
Cecilia Frățilă (LES) : junioare mari: 
1. Angela Mar.ole (LES), 2. Maria 
Soare (LES), 3. Tamara Lupan 
(LES) ; juniori mari : 1. Ladislnu 
Szabo (LES), 2. Vladimir Olaru (LES), 
3. Florin Chioreanu (Dinamo). Slalom 
uriaș, fetițe : 1. Mariana Axinte 
(LES) ; copii : 
Adrian ‘Tudor (AȘA) ;
Aurelia Nițu 
Gabriel Olaru 
tiuc (LES) ;
Miller ; juniori mari : Ladislau Szaho 
(LES).

I. CODLEANU—coresp.

■ : !.
: Dorin Dina (LES) și 

, _T_T. ; junioare miei: 
(LES) ; juniori mici : 
(LES) și Rugiero Bus- 

junioare mari : Dagmer

CAMPIONATELE DE SCHI ALE JUDEȚULUI BRAȘOV

CONDSJU DIFICILE DE CONCURS

FONDIȘTIPENTRU
Campionatele de fond ale jude

țului Brașov au continuat dumi
nică cu disputarea probelor de șta
fetă. Locul de concurs a rămas a- 
celași, adică Lunca lui Bălan și 
Valea de sub pădurea Orendi, pe 
pîrtiile clasice de concurs. Efortul, 
însă, a fost total diferit, îngreunat 
de zăpada moale, de o alunecare 
slabă a schiurilor și o suprasolici
tare a brațelor, datorită înfundării 
bețelor în porțiunile de urcuș. Ca 
și sîmbătă, probele de ștafetă au 
confirmat, în parte, ierarhiile pre
stabilite de concursurile acestui se
zon. Remarcăm la ștafeta 3X3 km 
fete cîștigarea primelor 4 locuri 
de către echipele Liceului experi
mental de schi din Predeal. Și la 
juniori mici, 3X5 km, tot forma
ția L.E.S. Predeal a ocupat prima 
poziție, anunțînd prin aceste per
formanțe recolta strădaniilor' de
puse împreună de elevii și profe
sorii acestei unități experimentale. 
La .juniori mari, Steagul roșu — 
cîștigînd primul loc în fața echi-

pelor A.S.A., Dinamo și L.E.S. Pre
deal — se anunță ca principal fa
vorit la campionatele naționale prin 
valorificarea calităților fizice ale u- 
nor tineri concurenți și a bogatei 
experiențe a antrenorului Moise 
Crăciun.
• în ștafeta seniorilor, deși a cîș
tigat Dinamo Brașov, în afară de 
concurs a participat și echipa In
stitutului Pedagogic din Oradea. A- 
ceasta a realizat un timp cu a- 
proape 3 minute mai bun decît 
cîștigătoarea concursului, amenin- 
țînd prin performanța realizată 
ierarhia cu care brașovenii ne o- 
obișnuiseră în trecut. REZULTATE 
TEHNICE : 3X3 km (f) : 1—2—3. 
Echipele L.E.S. Predeal ; 3 X 5 km 
juniori mici: 1. L.E.S.
2. Brașovia, 3. Steagul roșu I ; 
3X7 km — juniori mari : 1. Stea
gul roșu, 2. A.S.A. I, 3. L.E.S. Pre
deal ; 4 X 10 km — seniori : 1. Di
namo I, 2. A.S.A., 3. Dinamo
II (M. B.).

Predeal,

„CUPA DINAMO BRAȘOV"
(Urmare din pag. 1)

rită efortul corpului- de arbitri și 
organizatori, care s-a străduit să 
asigure condiții bune de concurs. 
REZULTATE TEHNICE : 1. Virgil 
Brenci (A S.A.) 1:51,9; 2—3. Gheor- 
ghe Vulpe (C.S.U.) și loan Cavași 
(Dinamo) 1:54,5; 4. Constantin

Văideanu (A.S.A.) 1:54,9 ; 5. Nicolae 
Crețoi (C.S..U) 1:55,0 ; 6—' 
Munteanu (C.S.U.) și Marin 
neanu (C.S.O. Sinaia) 1:55,3 ; 
tre Soiu (Dinamo) 1:56,3. 
mentui final la combinata
a „Cupei Dinamo" : 1. Constantin 
Văideanu, 2. loan Cavași, 3. Gheor- 
ghe Vulpe.

7. Dorin 
Focșe- 
8. Pe- 
Clasa- 
alpină

în cadrul etapei a 13-a a campionatelor republicane de baschet, s-au 
desfășurat întîlniri atractive, care au stîrnit un viu Interes în rîndurile spec
tatorilor. Iată rezultatele partidelor ți unele amănunte asupra disputării lor.
, MASCULIN, GRUPA 1—6

Fr.

Mircea RADU, coresp.

GRUPA 7—12

Petre ENACHE, coresp.

se
min. 23,
Au fost, 
decisive 

nemaiputînd remonta handi-

Surpriza etapei: Olimpia - Constructorul 57-53!

FARUL CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 75—79 
(41—24, 70—70). Derby-ul etapei a 
oferit un meci extrem de disputat 
(uneori chiar dur), pierdut de gazde 
în repriza secundă și în prelun
giri, ca urmate a unor căderi fi
zice Și unor schimbări neinspirate 
efectuate de antrenorul Alexandru 
Botoș (nu au fost utilizați, în mo
mente decisive, Racovițan și Cîm
peanu). Excelent au evoluat, în re
priza secundă, oaspeții, din rîndul 
cărora s-au remarcat Czmor, Mă- 
năilă și Gal. De la Farul s-au e- 
vidențiat Pașca și Purcăreanu. Au 
arbitrat N. Iliescu (bine) și
Took (complet depășit de joc). Au 
înscris Mănăilă 28, Czmor 17, Gal 
13, Weber 9, Minius 8, Roxin 4 
pentru Universitatea, respectiv 
Pașca 27, Purcăreanu 17, Spînu 15, 
Ivascenco, 12, Caraion 2, loan 2.

După un început promițător al 
oaspeților (min. 2 : 6—0, min. 8 : 
14—10), studenții au echilibrat par
tida, terminînd egali la pauză. In 
partea a doua, dinamoviștii au Im
primat 
reușind 
nouri 
să 
în 
26. 
tele 
dele 
capul. Au marcat Popa 25, Novac
20, Georgescu 21, Chivulescu 13, 
Diaconescu 6, Haneș 4, Niculescu 2 
pentru Dinamo, respectiv Demian
21, Riihring 16, Zdrenghea 16, Vizi 
10, Roman 8, Antal 2, Kun 2, 
Schuller 2. Au arbitrat M. Rizea 
și G. Berekmeri.

jocului un ritm
prin recuperări 

și contraatacuri 
distanțeze de 

la 63—47 
credem, 

ale partidei, gaz-

susținut, 
sub pa- 
eficiente 

la 49—47 
min. 

minu-

C.S.U. GALAȚI — RAPID BUCU
REȘTI 98—85 (37—45). La prima 
lor evoluție pe teren propriu în 
actualul campionat, studenții au 
obținut o victorie prețioasă, la ca
pătul unei partide interesante, în 
special datorită evoluției scorului. 
Bucureștenii au condus pînă în 
min. 25, după care inițiativa a tre
cut de partea gălățenilor care au 
egalat și au luat un avans hotărî- 
tor. Au înscris R. Martinescu 22, 
Magoș 25, Tudosie 16, Baltag 16, 
D. Martinescu 10, Răileanu 8, An
ton 1 pentru C.S.U., respectiv Vin- 
tilă 20, Stănescu 18, Cr. Popescu 
15, Predulea 14, Tursugian 7, Du- 
mitran 1, Simulescu 6, Bulancea 4. 
Au arbitrat bine E. Sarossyi și D. 
Crăciun.

Contraatac al echipei Olimpia fructificat de Adriana -'Nicolau. Fazi 
din meciul Olimpia — Constructorul

STEAUA — I.E.F.S. 99—81 (45— 
40). întrecerea a fost echilibrată și 
atrăgătoare pînă la începutul re
prizei secunde, datorită — îndeo
sebi — agresivității în apărare a 
studenților, prin care s-a înviorat 
întregul joc. Dar, aceeași agresivi
tate a dus la comiterea multor 
faulturi și la descompletarea echi
pei I.E.F.S. prin eliminarea lui 
Berceanu, Nagy și Dumitru. în
continuare, Steaua a dominat co
pios ambele panouri și s-a deta
șat. în min. 16, Oczelak a fost 
sancționat cu fault tehnic pentru 
proteste și comentarii la deciziile 
arbitrilor și, apoi, eliminat pentru 
atitudine ireverențioasă față de
conducătorii partidei. Au înscris 
Tarău 24, Savu 19, Cemat 20, Io- 
neci 8, Cîmpeanu 7 (satisfăcîndu-și 
stagiul militar, a fost transferat — 
conform regulamentului — de la 
Universitatea Timișoara). Oczelak 
6, Pîfșu 4, Plopeanu 4, Teodorescu 
4, Dumitru 
pectiv. Zisu 
Molnar 12, 
Dumitru 2, Berceanu 2, Nagy 4. 
Arbitrii M. Aldea și A. Atana- 
sescu au comis, în perioada de joc 
echilibrat, multe greșeli în apre
cierea faulturilor, enervînd, prin a- 
ceasta, ambele formații.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

3 pentru Steaua. - res- 
25, Braboveanu 23, A. 

Szepp 11, L. Molnar 2,

D. STĂNCULESCU

UNIVERSITATEA CLUJ — DI
NAMO BUCUREȘTI 77—91(41—41).

FLORENȚA MIHAI (DINAMO BUCUREȘTI)
ClȘTIGĂTOARE A

VOINȚA TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 63—51 
(35—26). Confirmînd rezultatul din 
prima etapă, gazdele au învins pe 
merit. Studenții au fost descumpă
niți prin accidentarea lui Molin 
(min. 6) și au dat o replică slabă. 
Au înscris Ivanici 2, Viciu 16, On- 
dreikovics 6, Lup 19, Pascaru 4, 
Csordas 16 pentru Voința, respec
tiv Szell 15, Șerbănescu 10, Dudescu 
4, Molin 6, Rusu 10, Troacă 6. Au 
arbitrat foarte bine Em. Niculescu 
și P. Pasăre.

aceasta numai în urma eliminării 
(în min. 34) a celei mai bune ju
cătoare de pe teren, timișoreanca 
Rodica Goian. Scorul a fost echili
brat în permanență : 41—36 în min. 
26 pentru „U“, 47—45 în min, 31, 
51—53 în min. 34, 61—63 în min. 
39. Doar plusul de omogenitate al 
echipei bucureștene și siguranța în 
acțiuni a maestrei sportului Ange
lica Tita au asigurat succesul 
I.E.F.S.-ului. Au marcat Tita 26, 
Mihalic 16, Iftimie 2, Petric 16, 
Balai 6 pentru I.E.F.S., respectiv 
Balogh 10, Goian 18, Czmor 12, 
Sarchizian 2, Villanyi 16, Dobosi 2, 
Fullop 2. Au arbitrat bine G. Dutka- 
și G. Ionescu.

P. ARCAN, coresp. județean

A. PETRE, coresp.

Foto: Vasile^ BAGEAC
gul, cu multă insistență și cu de
plin succes. De la 22—27 în min. 21, 
scorul a devenit 46—32 în min. 30 ! 
A urmat o revenire a Constructo
rului (44—46), dar în final echipa 
Olimpia (deși lipsită de aportul a 
trei jucătoare de bază, eliminate, 
Bîră, Căprița și Nicolau) a mai a- 
vut resurse pentru a forța și a 
cîștiga pe merit. De la Construc
torul au fost eliminate Petreanu și 
Gugu, iar Guranda — bolnavă — 
nu a putut fi utilizată. Au înscris 
Iatan 18 (cu două minute înainte 
de sfîrșit s-a accidentat și nu a 
mai intrat pe teren), Bîră 11, Io- 
niță 2, Căprița 8, Nicolau 7, To- 
mescu 8', Zamfir 3 pentru Olimpia, 
respectiv L. Popescu 20, Gugu 
Godeanu 5, Petreanu 4, Horgoș 
Ion 6, Gheorghe 4, Fl. Popescu 
Au arbitrat bine M. Tănăsescu 
M. Cunicer.

6,
7
6.
ȘiUNIVERSITATEA CLUJ — PO

LITEHNICA BUCUREȘTI 68—74 
(36—39).
în care _7___
un joc modern, cu apărări agre
sive și multe contraatacuri. Rezul
tatul a 
pînă în final. în min.
cele au condus, pentru ultima oară, 
cu -60—59, după care oaspetele — 
cu un plus de șansă sub panouri 
(remarcîndu-se, în mod deosebit, 
Gabriela Ciocan) — au fost mai e- 
ficiente, cîștigînd o partidă de mare 
luptă. Au marcat Ciocan 26, Pruncu 
10, Szxibados 13, Demetrescu 10, 
Savu 9, Taflan 4, Stănoiu 2 pentru 
Politehnica, respectiv Szekely 13, 
Merca 4, Anca 17, Prăzaru 2, La- 
zăr 2, Jighișan-Fernea 11, Portik 
15, Farkas 4. Au arbitrat bine V. 
Kadar și A. Balas.

I. Partidă foarte echilibrată, 
! ambele formații au prestat D. ASMARANDEI

VOINȚA TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA IAȘI 48—41 (22—22). 
Primul meci susținut la Tg. Mureș 
(în acest campionat) a coincis cu 
prima victorie a echipei Voința. 
Mureșencele au condus cu 17—8 în 
min. 12, dar ieșencele au forțat și 
au egalat, luînd chiar avans : 30— 
24 în min. 23 ! Formația gazdă și-a 
revenit, însă, și în min. 29 a pre
luat conducerea, pe care nu a mai 
cedat-o. Au înscris Opriciu 22, 
Brassai 13, M. Szabo 6, Balas 4, 
Daichendt 3 pentru Voința, respec
tiv Pieptu 13, Aproloe 9, Nichifor 
6, Gumeniuc 5, Susan 5, Haraga 3. 
Au arbitrat foarte bine I. Szabo 
și St. Palici.

stat sub semnul întrebării
31, clujen-POLITEHNICA CLUJ — I.C.H.F. 

BUCUREȘTI 70—68 (42—29). Două 
reprize diametral opuse au carac
terizat această partidă. în prima, 
studenții — cu apărare om la om 
agresivă și cu contraatacuri exce
lent finalizate de S. Vidican, Dan 
Roman și Barna — au dominat 
net ; în a doua, cu un joc tactic 
superior, cu atacuri poziționale care 
au deranjat defensiva clujeană, 
bucureștenii au izbutit să recupe
reze substanțial, dar, totuși, insufi
cient. Au marcat Roman 15, Barna 
15, S. Vidican 14, VoicU 8, Moisin 
8, Moraru 6, A. Vidican 4 pentru 
Politehnica, respectiv Antonescu 11, 
Cîmpeanu 16, Chiciu 11, Mălușel 
10, FI. Niculescu 10, Bulat 6, Di- 
kay 4. Au arbitrat satisfăcător St. 
Grecu și A. Caraman.

FLORENȚA MIHAI

DE TENIS „CUPA MII
Deși pe tabloul de concurs figura 

ca favorită nr. 3, dinamovista bucu
reșteană Florența Mihai apărea în 
calculele tuturor drept principală 
candidată la primul loc al com
petiției de tenis pe teren acoperit 
„Cupa Unirii". în finala disputată 
duminică în sala „23 August" — 
avînd-o ca adversară pe Simona 
Nunweiller — Florența Mihai nu 
a trebuit să depună mari eforturi 
pentru a confirma pronosticurile. 
Ea a întrecut-o în două seturi 
(6—3, 6—1) pe adversara sa, repre
zentantă a Tenis clubului Bucu
rești. De altfel, în lipsa Virginiei 
Ruzici și a Marianei Simionescu 
— sportive care domină cu auto
ritate, de cîțiva ani, împreună cu 
Iudit Gohn, tenisul nostru femi
nin — Florența Mihai se dovedește 
la fel de capabilă (cum ne-a și 
arătat cu această ocazie) de o e- 
voluție care să satisfacă preten
țiile iubitorilor sportului alb.

Finala probei de dublu masculin 
a fost cîștigată de mai experimen- 
tații Dumitru Hărădăti (Steaua) și 
Traian Marcu (Dinamo Brașov). Ei 
au dispus de cuplul Mihai Tăbăraș 
(Progresul) — Florin Manea (Di
namo București) cu 6—3, 6—2. Tre
buie, totuși, să remarcăm jocul bun 
prestat de învinși, atît în finala la 
care ne referim, dar mai cu sea
mă în semifinala cu dinamoviștii 
bucureșteni Sever Mureșan — Bebe 
Almăjan, pe care i-au 
2—6, 6—4, 6—3. Iată, 
posibil cuplu : Tăbăraș 
pe care specialiștii l-ar 
în vedere pentru 
mîine al reprezentativei noastre de 
tenis. în cealaltă semifinală, D. Hă- 
rădău, T. Marcu au cîștigat cu 
6—3, 6—2 în fața perechii M.
Russu (C.S.U. Construcții), A. Ro- 
șianu (Steaua).

în sfîrșit, finala probei de du-

R. MIRCEA, coresp.

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
74—69 (disputat sîmbătă).

C. ALBU, coresp. județean

M. ION, coresp. GRUPA 7—12

FEMININ, GRUPA 1—6

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— I.E.F.S. 62—66 (28—28). După o 
întrecere de factură tehnică mo
destă, victoria a fost smulsă în fi
nal de formația bucureșteană și

OLIMPIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 57—53 
(22—27). Formația Constructorul a 
dominat în prima repriză, dar nu 
a izbutit niciodată să se detașeze. 
Tinerele baschetbaliste de la Olim
pia, în schimb, au început partea 
a doua a meciului folosind presin-

SĂNĂTATEA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 49—65 (23—28). 
După o repriză echilibrată, oaspe
tele s-au impus cu autoritate. Au 
înscris Varga 16, Buca 15, Dudaș
9. Bodo 9. Casetti 6, Chvatal 4, 
Furuiaș 4, Torday 2 pentru Crișul’ 
respectiv Pop 13, Biro 11, Pataki
10, Anderco 6, Saveanu 4, Kercso 
4, Moldovan 1. Au arbitrat V. 
Bordeianu și I. Horvath.

Șt. VIDA, coresp.
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Bază sportivă a elevilor și
trece mai des prin 
cu ușurință că o

alte roade ale inițiativei și spiritului gospodăresc la Afloreni

întrecut cu 
așadar, un 
— Manea, 
putea avea 

schimbul de

blu feminin a revenit, pe merit, 
după părerea noastră, celor două 
reprezentante ale clubului Steaua, 
Valeria Balaj — Elena Trifu, în
vingătoare în două seturi: 6—2, 
7—6 în întîlnirea cu Florența Mi
hai — Mariana Nunweiller (amîn- 
două de la Dinamo București).

în semifinale, Valeria Balaj — 
Elena Trifu au întrecut cu 7—6, 
6—2 perechea Elena Cotuna (C.S.U. 
Construcții) — Adriana Caraiosi- 
foglu (Steaua), iar cuplul Florența 
Mihai — Mariana Nunweiller și-a 
adjudecat cu 7—6, 6—3 partida cu 
Mariana Hadgiu (Progresul) — Si
mona Nunweiller (T.C.B.).

Ion GAVRILESCU

ACTUALITĂȚI 1N PATINAJUL VITEZĂ
A

® în ultima sa ședință, Biroul 
federal a stabilit ca actuala ediție 
a „Cupei României" la patinaj vi
teză să aibă loc la Miercurea Ciuc, 
în zilele de 9 și 10 februarie. în 
program figurează probe pentru se
nior! și juniori mari.

• După eforturi 
naturală de 400 de 
patinoarul artificial 
Ciuc a fost dată în 
tem informați că 
S. C. Miercurea Ciuc, care are în 
proprietate și această bază sportivă, 
a amenajat o mică tribună, pre
cum și o cabană pentru arbitri, 
luînd toate măsurile necesare bu
nei desfășurări a întrecerilor din 
cadrul „Cupei României".

® Astăzi, la Miercurea Ciuc, noul 
Birou al F. R. patinaj se întîlnește, 
într-o ședință de lucru, cu orga
nele de specialitate din localitate. 
Au fost invitați și reprezentanți ai

intense, pista 
metri de lingă 
din Miercurea 
folosință. Sîn- 
administrația

comisiilor de patinaj din alte ju
dețe.

® Se știe că Maria Tașnadi, de
ținătoarea titlului de campioană 
absplută la senioare, a suferit în 
cursul lunii noiembrie un accident, 
fiind nevoită să urmeze un riguros 
tratament. De cîteva zile, ea a re
luat antrenamentele și, după toate 
probabilitățile, va fi prezentă 
ultimele competiții oficiale ale 
zonului.

• Cunoscuții viteziști Ștefan 
mon din Cluj și Alexandru Spitzer 
din Tg. Mureș au fost transferați 
la S. C. Miercurea Ciuc.

• Programate inițial la Miercu
rea Ciuc, ultimele întreceri 
campionatelor republicane de 
niori, juniori și copii pe anul 
se vor desfășura, începînd din 
de 24 ianuarie, pe pista de dimen
siuni olimpice a Lacului Ciucaș din 
Tușnad, _

Călătorul care 
Moreni observă 
rașul își schimbă în permanență 
înfățișarea. Fie că e vorba de un 
bloc oarecare, de o școală, de un 
magazin sau numai de un teren 
de sport, înnoirile schimbă mereu 
peisajul acestei vechi așezări de 
petroliști.

Am poposit mai mult în 'dreptul 
unui teren drenat și trasat în mai 
multe forme geometrice, care se 
întindea cam pe un hectar, despre 
care un localnic ne-a spus cu 
mîndrie că aci va fi, în curînd, 
cea mai mare bază sportivă după 
stadionul Flacăra. Mai tîrziu, a- 
veam să aflăm de la primarul o- 
rașului, tovarășul VIOREL ȘER- 
BAN, că acolo se va amenaja 
„Baza sportivă a elevilor", compu
să din terenuri de volei, baschet, 
handbal, fotbal, pistă de atletism 
cu patru culoare, sectoare de a- 
runcări și sărituri. Numele acestui 
oomplex sportiv, simplu și con
cis, sugerează conținutul activității 
ce se va desfășura pe noua bază 
sportivă situată între cele mai mari 
școli generale din 
și nr. 3.

— Am auzit că 
sportiv școlar se 
munca patriotică a

— Adevărat,

localitate : nr. 1

la
se-

Si-

ale 
se- 

1974 
ziua

acesț complex 
va realiza prin 
tineretului.

ne-a răspuns pri
marul orașului, dar cu o singură 
corectare : la lucrările respective 
și-au adus și își vor mai aduce 
contribuția mulți vechi prieteni ai 
sportului. Să știți că la noi ches
tiunile de interes obștesc privesc 
deopotrivă pe tineri și pe vîrstnici, 
spiritul gospodăresc fiind o preo
cupare generală. Argumente în 
sprijinul acestei afirmații avem 
destule.

Urmărim cu atenție argumentele. 
Fonduri destinate special pentru 
menajările sportive respective 
existau. Ce era de făcut, să 
aștepte pînă vin fondurile de 
centru ? Oamenii s-au sfătuit, 
chibzuit și au hotărît să pornească 
o acțiune de muncă voluntară pen
tru dezgroparea unor conducte, 
care zac în pămînț de zeci de ani. 
acțiune la care toată lumea a răs
puns prezent. Cei din Moreni spun

a- 
nu
se 
la 
au

că în urbea lor oriunde ai săpa, dai 
de o... pînză de conducte, a căror e- 
xistență este greu de stabilit. Din 
ele s-au confecționat aparatura 
metalică a terenurilor 'de baschet, 
volei, handbal, gardul împrejmuitor 
al bazei elevilor și alte bunuri strict 
necesare activității sportive și de 
agrement, iar restul de două va
goane de țeavă veche au fost vîn- 
dute la I.C.M., pentru a fi retopi
te și redate economiei naționale. O 
parte din banii proveniți din... dez
groparea fierului vechi au fost in
vestiți în amenajarea spațiilor de 
joacă și a unor terenuri de volei 
din cartierele „Petrolul", ,,A.I. 
Cuza", „V.I.. Lenin" și >,Teiș“, în 
lucrările de transformare a unui 
fost dormitor (dat disponibil), de 
pe strada 11 Iunie, într-o sală de 
sport cu mai multe întrebuințări 
și inaugurată Ia sfîrșitul anului 
trecut. Tot din resurse proprii au 
fost asfaltați sute de metri pa- 
trați ai terenului de sport din 
curtea Școlii generale nr. 3, iar la 
reamenajarea arenei sportive a 
clubului Flacăra au participat, în 
orele lor libere, salariați de diverse 
vîrste ai Schelei Moreni.

— Folosind cifrele de care dis
punem, aș fi putut — a continuat 
ospitaliera noastră gazdă — să vă 
spun simplu: stăm bine cu tere
nurile de sport. Cred eu că dacă 
nu v-aș povesti cum am obținut 
acest BINE, răspunsul n-ar fi 
complet, nici util, ca schimb 
experiență.

Drept argumente, tovarășul 
ban ne-a înfățișat cîteva episoade 
semnificative pentru abnegația și 
sentimentul de datorie manifestate 
față de ținuturile natale. Astfel, 
proiectul >,Bazei sportive a elevi- 
ior“, care va fi terminată în cursul 
acestui an, a fost executat gratuit 
de specialistul Victor Dăscălescu 
Amplasată pe o suprafață nepro
ductivă din toate punctele de ve
dere, cu vechi fundații de sondă 
și batale, la această bază sportivă 
s-a muncit, cu mic cu mare, la ni
velarea terenului, la încărcarea și 
transportul balastului din albia 
pîrîului Cricov, necesar pentru 
drenareg diverselor „dreptunghiuri

nici 
de

Șer-

de sport", respectîndu-se astfel le
gea privind apărarea, conservarea 
și folosirea judicioasă a pămîntu- 
lui. Tn 1973 s-au plantat în jurul 
acestei baze peste 300 de plopi 
și salcîmi, fiecare pom purtînd o 
etichetă cu numele celui care l-a 
sădit. Jucătorii din secția de volei 
a asociației Flacăra au vopsit. în 
clipele lor de răgaz, toată lem
năria sălii de sport de pe strada 
11 Iunie, iar copiii din cartierul 
„Teiș“ au făcut ca să apară, peste 
noapte, un teren de volei între 
blocurile lor de locuințe, pe care 
îl utilizează (lăsîndu-i plasa 
jos) și ca arenă de tenis de cîmp.

Astfel de exemple, care îți vor
besc în mod concludent despre 
spiritul de inițiativă în rezolvarea 
unor treburi de interes obștesc, 
am mai putea furniza. Conside
răm însă că e mai bine să ne 
întoarcem la mobilul acestui ar
ticol : amenajarea din resurse lo
cale și cu mijloace cît mai ieftine 
a terenurilor de sport.

— Populația urbei noastre — ne 
explica tovarășul Șerban — se 
cifrează la peste 14 000 de locu
itori, dintre care mai mult de ju
mătate sînt tineri. Și intr-un oraș 
al tinereții factorii responsabili 
se simt obligați să contribuie efec
tiv Ia dezvoltarea bazei materiale 
a educației fizice și sportului, Ia 
fructificarea cit mai intensă a re
surselor interne, 
care dintre noi 
datoria morală, 
să milităm prin 
cei ce vor culege roadele vom fi 
noi toți, cetățenii orașului.

în scopul lărgirii bazei materia
le a sportului. Consiliul popular 
al orașului Moreni și-a înscris în 
planul său de lucrări și acțiuni pa
triotice pe anul 1974 amenajarea 
.a opt noi suprafețe de sport, a 
căror realizare este urmărită punct 
cu punct. Un angajament pe cît 
de frumos, pe atît de chibzuit, 
realitate confirmată pînă în pre
zent de permanentul spirit gospo
dăresc și de inițiativă de care au 
dat dovadă cetățenii acestei locali
tăți.

Prin urmare, fie- 
avem nu numai 
dar și interesul 
fapte, pentru că

i ... Traian lOANiȚESCU

punct.de
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ne spune lng. Marin Mihăică, țe- 
ful serviciului de exploatare a 
lacurilor. A venit insă căldura și 
ne-a cam., șifonat-o, Ținînd sea
ma de capriciile iernilor noastre, 
ar fi de dorit ca intrecerile de 
patinaj sS fie organizate nu ia 
date fixe, cl atunci eind timpul 
este cel mai propice. Procedîn- 
du-se astfel, pot fi evitate riscu
rile..." Iată o sugestie de care ar fl 
bine să se țină seama.

Și totuși, chiar în condițiile unei 
gheți mai dificile, alergările de 
patinaj din frumosul parc bucu- 
reștean au reprezentat un succes. 
La reușita lor și-au adus contri
buția numeroși arbitri și antre
nori de patinaj din Capitală, ca 
și mulți profesori de educație fi
zică prezenți pe gheață alături de 
elevii pe care au venit să-i asiste. 
Cu acest prilej au fost desemnați 
cei mai buni patinatori de viteză 
din sectoarele Capitalei (mai pu
țin sportivii din sectoarele IV și 
VIII, care au avut programate 
alergări pe alte baze sportive), cei 
care, la o dată ce urmează să fie 
stabilită, se vor întîlni din nou 
pentru întrecerile în faza pe mu
nicipiu a „Cupei tineretului" la 
patinaj.

LA CLUJ : PARTICIPAREA 
ELEVILOR RĂMÎNE ÎNCĂ SUB 

CERINȚE

Profitînd de timpul favorabil și 
înțelegerea clubului Universitatea 
■— care a pus la dispoziție pati
noarul din B-dul Lenin — elevii 
mai multor școli generale și licee 

clujene și-au disputat, sîmbătă și 
duminică, etapa pe asociație din 
cadrul „Cupei tineretului". O su
bliniere deosebită o solicită șco
lile generale nr. 3 și 13, unități 
oare au mobilizat pentru aceste 
întreceri efective foarte nume
roase.

Concomitent cu patinajul, pe 
pîrtiile de la Făget și Hoia, ca și 
pe cele „trasate" în locurile pro
pice din cartierele orașului, elevii 
diferitelor asociații au participat 
la concursuri de schi și săniuțe, 
pe cînd alții au rămas în școli, 
pentru atractive partide de tenis 
de masă.

Ținem însă să facem și o re
marcă : față de masa numeroasă 
a tineretului școlar și de repeta
tele apeluri adresate, numărul ce
lor prezenți la locurile de start a 
fost destul de mic. După cum tre
buie să precizăm că timpul rămas 
pînă la etapa municipală a „Cu
pei tineretului" este foarte scurt. 
Suficient, însă, pentru ca acele 
asociații care n-au... atacat încă 
faza de masă să poată recupera 
timpul pierdut. Dacă pornesc, bi
neînțeles, imediat la treabă !

Nușa DEMIAN

CONCURSURI ANIMATE 
LA TIMIȘOARA

Sîmbătă și duminică, la Timi
șoara, au avut loc numeroase 
concursuri la care au participat 
elevi, studenți și tineri muncitori. 
Vom relata doar cîteva aspecte 
surprinse la locul întrecerilor. Sala 
de sport a Liceului C.D. Loga a 
găzduit, la 7 mese, ultimele jocuri 
pentru desemnarea cîștigătorilor 
la tenis de masă. La faza pe școa
lă au participat 230 de elevi. După 
cum ne spunea profesorul N. Io- 
sof, pentru primele locuri își vor 
disputa întiietatea următorii 4 
elevi : A. Dchelcanu, Fl. Marcu, 
X’. Stoichescu și L, Popescu.

La Școala generală nr. 19 se 
află în plină desfășurare întreceri 
de tenis de masă, la care s-au îns
cris peste 150 de băieți și 60 de 
fete, în timp ce la șah sînt 75 de 
concurenți.

O vie activitate- se desfășoară și 
la patinoarul artificial. Aici se în
trec. la faza pe școală, elevi de la 
școlile generale nr. 16,12,8 și 19, 
Păcat, însă, că, sub privirile in-

ȘCOALA TINDE SĂ SE ÎNSCRIE■»

IN ARIA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

șani, Rapid Deva (lupte, handbal, 
volei și baschet) provin de la a- 
ceastă pepinieră a performanței. 
Din anul 1974, la Școala sportivă 
din Deva ființează și o secție de 
canotaj academic, care beneficiază 
de bune condiții, o bază nautică 
chiar pe Mureș și un antrenor (V. 
Fodoreanu) pus pe fapte mari.

în fine, la Hunedoara își desfă
șoară activitatea cea de a treia 
școală sportivă din județ. Este cea 
mai tînără. Dar în ciuda acestui 
handicap, colectivul profesorilor și 
antrenorilor acestei unități promite 
să nu rămînă ultimul.- Deocamdată 
sînt de consemnat prezențe notabile 
la handbal fete, unele promisiuni 
în atletism, consolidarea secției de 
volei-băieți.

Se muncește, în general, cu o 
bună orientare în școlile sportive 
din județul Hunedoara, nu însă 
întotdeauna și cu rezultate pe mă
sură cerințelor. De pildă, ne-am 
fi așteptat la mai mult de la sec
ția de fotbal a Școlii sportive din 
Petroșani, care activează în divi
zia școlară, dar cu rezultate mo
deste. Un reviriment devine nece
sar pentru o unitate școlară aflată 
într-un centru muncitoresc cu o 
frumoasă tradiție fotbalistică. Vrem 

diferentg. ale administrației pati
noarului, unii huligani își fac de 
cap, punînd piedici copiilor și ti
nerelor care vin aici să găsească 
momente de relaxare.

Tot duminică, în comuna Sîn- 
martinul Sîrbesc, după ce un lot 
de boxeri de la U.M. Timișoara au 
făcut o demonstrație, au avut loc 
întreceri de tenis de masă și șah 
în cadrul „Cupei tineretului".

P. ARCAN
O'FRUMOASĂ DUMINICĂ 

SPORTIVĂ DE IARNĂ 
PE „VOINȚA"

Ieri, pe stadionul Voința din 
Capitală — totdeauna . o gazdă 
primitoare a competițiilor de 
masă — s-a desfășurat o fru
moasă duminică sportivă orga
nizată în cadrul primei etape a 
„Cupei tineretului". Au venit aici 
pentru a-și petrece cîteva ore 
plăcute, în aerul curat și rece al 
acestei dimineți de iarnă, peste 
200 de tineri și tinere din nume
roase unități ale cooperației meș
teșugărești. Peste tot, pe terenul 
de volei, transformat în pati
noar, pe pista de atletism devenită 
pîrtie de schi, în holul arenei de 
popice, unde a fost instalată o 
masă de ping-pong, ca și pe pis
tele de bitum ale popicăriei dom
nea o veselie tinerească. Activiștii 
și antrenorii clubului Voința, chiar 
și medicul (care venise aici pen
tru orice eventualitate...) erau în 
postură de organizatori și de în
drumători tehnici.

O frumoasă impresie au lăsat 
prin strădania lor de a schia, sau 
a patina mai iute, de a juca cu 

eficiență tenis de masă sau popice 
tinerii V, Hebenciug și T, Gava- 
giuc la patinaj (de la A.S. Voința, 
a cooperativei încălțămintea ma
nuală), Mariana Florea și Domnica 
Petre (Marochineri), Mariana Min- 
droc și Marieta Negoiță (Arta 
populară), N. Tudor și N. Stoica 
(Arta încălțămintei) — la schi, 
Ecaterina Avram și Anica Stanciu 
(Arta populară) — la popice și 
mulți alții.

După cum ne spunea tov. Puiu 
Anghel, președintele clubului 
Voința, asemenea manifestări 
sportive au loc aproape zilnic pe 
stadion de cînd a început etapa 
de masă a „Cupei tineretului".

R. TOMA

MULTIPLE SI ENTUZIASTE 
ACȚIUNI ÎN JUDEȚUL BACĂU

Căderea zăpezii a constituit un 
puternic stimulent pentru organele și 
asociațiile sportive locale, pentru pro
fesorii de educație fizică și instructo
rii de pionieri in vederea' bunei des
fășurări a întrecerilor din cadrul 
„Cupei Tineretului". Dintre multiple
le acțiuni organizate în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se desprind 
concursurile de săniuțe și schi, în
cepute sîmbătă și continuate dumini
că pe dealul Pricopoaia. Tot aici, 
căderea primei zăpezi a dus la pu
nerea în funcțiune a uriașei „sănii cu 
zurgălăi", asociația Trotușul usigu- 
rînd parcurgerea turului orașului 
pentru 2 0(10 de copii. Pe patinoarul 
de lingă Sala de sport au continuat 
întrecerile de patinaj, iar în sălile li
ceului nr. 1, școlii generale nr. ?, 
Centrului școlar chimic, pe arena de 
popice a asociației Energia — peste 
500 de concurenți au luat -parte la în
trecerile de volei, baschet, șah, tenis 
de masă și popice, unele dintre ele 
desfășurîndu-se în cinstea aniversării 
Unirii Principatelor.

In municipiul Bacău, consiliul Or
ganizației pionierilor și Comitetul 
municipal U.T.C. au mobilizat elevii 
din școlile generale și cele profesio
nale, studenții de la Institutul peda
gogic, tineretul din asociațiile sporti
ve la întrecerile de tenis de masă, 
șah, cros, volei, patinaj, popice și să
niuțe. numărul celor prezenți liecînd 
de 4000.

La Moinesti, peste 700 de tineri au 
participat, cu sănii și schiuri, la im
portanta competiție. De asemenea, la 
Solonț, 70 de concurenți au luat par
te la întrecerile de șah și peste 120 
la săniuțe. »

Sile NENIȚA

să credem că inimosul director al 
acestei școli, prof. Eugen Peterfi, 
nu se împacă cu rătnînerea în ur
mă a tinerilor săi fotbaliști. De alt
fel, prof. Iosif Costa, inspectorul 
pentru problemele de educație fizi
că și sport al județului ne-a dat 
să înțelegem că nici Inspectoratul 
școlar nu acceptă un regres al sec
ției de fotbal de Ia susamintita 
unitate, că îi 'va acorda tot spri
jinul pentru a ieși din impas. Ceea 
ce este de reținut...

Județul Hunedoara posedă în re
țeaua sa școlară și un liceu cu pro
gram de educație fizică. Mai e- 
xact, o secție sportivă pe lingă li
ceul nr. 2 din Deva. 10 la sută din
tre cei aproape 3 000 de elevi ai 
acestui liceu (cel mai mare din 
județ și unul dintre cele mai dez
voltate din țară) urmează cursurile 
secției sportive. Sînt atleți și fot
baliști între 11 și 16 ani. De
ocamdată 6 clase, din anul viitor 
urmînd să mai ia ființă alte două. 
Este un experiment. Dar un experi
ment reușit. O atletă a liceului, 
Maria Lăzărescu, din anul 1. s-a 
calificat în finala probei de 400 m 
a campionatelor republicane ale șco
lilor sportive și liceelor cu program 
de educație fizică. Altă elevă, Lu
cia Slabu, a încheiat pe locul 2 fi
nala „Crosului tineretului", ediția

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
Lotul reprezentativ continuă pre

gătirile în vederea turneului din 
Turcia, așa cum prevede progra
mul alcătuit de antrenorii Valentin

£■ ■

D. GEORGESCU

Stănescu și Robert Cosmoc. După 
vizita medicală și antrenamentul 
fizic-tehnic-tactic, care au avut loc 
sîmbătă, ieri dimineață s-a desfă

CU JUCĂTORII DE LA PETROLUL
IN ZIUA CELEI DE A 20-a MECIURI DE VERIFICARE...

Petrolul a avut o ultimă toamnă 
competițională foarte zbuciumată. Va
canța care a urmat a fost și ea, mai 
mult decît îA ultimii ani, plină de 
griji. Și asta pentru că formația plo- 
ieșteană, cu un lot foarte tînăr, lipsit 
de experiență și destul de neomogen 
valoric, n-a reușit la capătul primei 
jumătăți a acestei ediții de campionat 
să se desprindă de zona Întunecată 
a clasamentului, în ciuda unor stră
duințe pe alocuri remarcabile și a 
unor repetate încercări de redresare 
din mers.

Referindu-se la actuala situație a 
echipei, unii — și nu dintre cei mai 
optimiști — afirmă totuși că Petro
lul, care a mai trecut prin încercări 
similare în urmă cu doi, cu patru și 
cu șase ani (adică în toamnele anilor 
fără soț) are șanse reale de a ieși 
din criză și de a încheia, la vară, 
întrecerea în plutonul celor care vor 
activa în continuare în primul eșa
lon divizionar. Același lucru îl cred 
deopotrivă și jucătorii, ca și antre
norii. Și sentimentul acesta de încre
dere în propriile forțe și în reușita 
finală a generat, în sînul lotului pe
trolist, o atmosferă de muncă și un 
asemenea interes în pregătire îneît 
este greu să nu admiri efortul aces
ta colectiv al unor tineri jucători 
dornici de a-și valorifica integral po
sibilitățile și de a-și apăra, cu in- 
dîrjire și fără menajamente, șansele.

într-o astfel de conjunctură mora
lă i-am întîlnit, sîmbătă trecută, la 
Ploiești, în ziua celei de a 20-a șe
dințe de antrenament, pe elevii an
trenorilor Mircea Dridea și B. Ma- 
rossi, după aproape o lună și jumă
tate de îa ultimul lor meci susținut 
în toamnă. în compania liderului, la 
Craiova. Era prezent, de astă dată, 
întreg lotul petrolist : Rămureanu, 
Tănase și Marinescu (de la Delta 
Tulcea, căruia i-a expirat carantina 
și are drept de joc) — portari ; Gru
ber, Țaporea, Ciupitu, Mureșan, E- 
paru și Dafinescu — fundași ; Crîn- 
gașu .Angelescu, Culda și IstrătesCU 
— mijlocași ; Ștefănescu, Pisau, Din- 
cuță, Cuperman, Pîrvu, Zamfir, Do- 
bre și Rădulescu — atacanți.

...Mai întîi, în partea introductivă 
a lecției, -a fost o încălzire ceva mai 
prelungită decît de obicei, de 20—25 
minute. A urmat apoi un joc, la 
două porți, pe durata unei reprize 
regulamentare și pe tot terenul. Meci 
fără sarcini speciale, dar cu o mare 
doză de angajament, uneori chiar 
cu... seîntei, cum spunea la un mo
ment dat Mircea Dridea. Rezultatul ? 
Are mai puțină importanță. Principal 
este că s-a alergat mult, cu poftă și 
că s-au înscris, de o parte și de cea

MAI FERM
SI DE PERFORMANȚĂ

1973. de la Arad. în aceeași com
petiție. un loc 3 prin echipa alcă
tuită din Slabu, Rodea. Cherteș și 
Lupu. în fotbal, trei elevi din li
ceu — Esu, Abuztoare și Tripon — 
sînt solicitați de Mureșul Deva. 
Așadar, un început bun, rezultate 
care spun . ceva. Mai ales după 
munca efectuată în ultima vreme 
de colectivul de specialitate condus 
de prof. Petre Dăscălița, directorul 
secției sportive. Mai important ni 
se pare, însă, de semnalat sprijinul 
directorului coordonator, prof. Gli- 
gor Hașa. Pe lingă faptul că este 
uh... părinte bun pentru toți elevii, 
indiferent de specializarea lor, (a- 
ceasta însemnînd, pentru cei de la 
sport, fonduri substanțiale pentru 
materiale și echipament), prof. 
Hașa a reușit la Deva ceea ce n-au 
reușit — integral — în alte părți, 
alți directori. Și anume ca elevii 
aflați sîmbătă și duminica în com
petiții să nu mai fie... vînați (ex
presia aparține chiar directorului) 
de profesorii de cultură generală, 
lunea, încondeiați cu note sub po
sibilitățile lor reale. Nu vrem să se 
lase impresia că la acest liceu 
există un spirit concesiv,_ lipsă de 
principialitate. Dimpotrivă. Prof. 
Hașa, pe care îl cunoaștem dinain
te de a fi director al liceului, din- 
tr-o altă muncă de răspundere, 

șurat un antrenament fizic cons- 
tînd din probe de control, teste de 
rezistență etc. Durata antrenamen
tului : o oră. După-amiază, pregă
tirile s-au desfășurat — timp de o 
oră și jumătate — în sală.

Programul de astăzi e mai în
cărcat. în cursul dimineții, de la 
10.30—12, se va desfășura o ședin
ță de pregătire tot în sală. La ora 
15.30 va începe antrenamentul fi
zic-tehnic-tactic, care se va desfă
șura pe terenul de la Snagov. Iar 
la ora 18 se va desfășura o ședință 
teoretică, dedicată explicării ideilor 
directoare ale jocului echipei na
ționale. Pentru mîine dimineață, 
în afara unei mici reuniuni avînd 
ca subiect partida de după-amiază. 
programul nu are prevăzut decit 
acest joc de omogenizare, de durată 
normală (două reprize a cîte 45 de 
minute) în compania formației Me
talul Mija. Cu acest prilej se va 
încerca formula de echipă preconi
zată să înceapă primul joc al tur
neului din Turcia, cel programat 
sîmbătă, la Istanbul, cu Fenerba
hce.

Așa cum am mai anunțat pleca
rea spre Istanbul va avea loc 
miercuri după-amiază, pe calea 
aerului. în afara întîlnirii de sîm
bătă. mai e prevăzut un joc, cu 
Beșiktas sau Vefa, marți 29 ianua
rie. Reîntoarcerea în țară este pre
văzută pentru miercuri 30 ianuarie,

laltă, foarte multe goluri. In con
tinuare, toți jucătorii au efectuat trei 
alergări pe distanțe medii, în regim 
de 2/4 și 3/4, antrenamentul închein- 
du-se cu o jumătate de oră la bazin, 
în total, deci, aproape 120 de minu
te de pregătire cu care se termină, 
de fapt, și prima etapă, de două săp- 
tămîni, din ciclul general de instru
ire centralizată, desfășurată anul a- 
cesta în întregime acasă. După care 
vor urma, începînd de azi, alte două 
săptămîni de solicitări și acumulări 
specifice, la Slănic Prahova. Spre 
deosebire de anii precedenți cînd, pe 
vremea aceasta, Petrolul se lupta cu 
kilometrii pe pantele dure ale Buște
nilor sau Timișului. în iarna aceasta, 
însă, antrenorii formației ploieștene 
au încercat o formulă nouă de pregă
tire într-un cadru identic aproape 
condițiilor microclimatice permanente 
și cu o curbă a efortului care să per
mită mai tîrziu, pe durata întregului 
sezon competițional, o mai mare con
stanță a formei sportive.

— Aveți în vedere și realizarea u- 
nui turneu peste hotare ?, l-am în
trebat pe Mircea Dridea.

— Nu. Pentru că, după părerea 
mea, în asemenea împrejurări se Iro
sește mult timp între jocuri, iar in
struirea. suferă în loc să ciștige. Și 
în situația noastră nu ne putem per
mite luxul de a face cel mai mic 
rabat pregătirii.

— Va fi o luptă grea la primăvară 
pentru menținerea în prima divizie.

— Cine poate spune altfel, a ti ta 
timp cit de la locul 11 al clasamen
tului în jos toate echipele sînt prin
se în „hora" pentru evitarea retro
gradării ?, este de părere secundul 
B. Marossi.

— Și băieții dv. ce cred 1
Răspund acum la unison și ferm 

cei doi antrenori ploieșteni : „Ce 
altceva decit că vom termina cam
pionatul mai sus de limita ultimelor 
trei locuri".

...Ieri dimineață, >n cadrul ședinței 
da analiză a centrului de fotbal Pe
trolul, mai mulți copii din eșalonul 
schimbului de miine au adresat for
mației de seniori, în emoționante cu
vinte, urări de succes pentru obți
nerea unor rezultate cu care și ei, 
cei mai mici reprezentanți ai culo
rilor petroliste, să se poată mîndri.

O dovadă în plus că la Ploiești au 
început să se strings rîndurile pen
tru ea asaltul din primăvara acestui 
an să fie, așa cum îl doresc cu toții, 
victorios.

Mihai iONESCU

caută să fie exigent, dar în limi
tele echității. Pe un elev îl poți 
examina și în celelalte zile ale 
săptămânii, nu neapărat lunea. (De 
altfel, există în acest sens și o re
comandare a ministerului de re
sort). Crearea unor cercuri de con
sultații pentru elevii sportivi, lecții 
deschise etc., iată alte modalități 
de a sprijini elevii cu afinități pen
tru sport, de a-i ajuta să înregis
treze rezultate meritorii la învă
țătură.

FIECARE ȘCOALĂ CU UN 
MINIM DE AMENAJĂRI 

PENTRU SPORT

Este o altă realitate hunedorea- 
nă. Eforturile depuse în acest sens 
după apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. s-au văzut încunu
nate la finele anului 1973. Inspec
toratul școlar al județului a pro
cedat (acordînd fondurile necesare) 
la bituminarea multor curți de 
școli. In foarte multe cazuri s-au 
făcut simțite înțelegerea și sprijinul 
consiliilor populare. Și aceasta, 
chiar și la sate și comune. La 
Orăștioara și Perin, școlile gene
rale au la dispoziție săli de sport 
(16x8). în comuna Dupăpiatră (în 
vecinătatea Bradului) s-a amenajat 
un excelent mierocomplex pentru 
jocuri sportive. La Baia de Criș și 
Vața-de-jos, după încheierea opera
țiunilor de asfaltare a terenurilor 
de handbal, volei și tenis, s-a mers 
mai departe : s-au alocat peste 
50 000 de lei pentru material și 
echipament sportiv. în comuna Lă-

M. SANDU
Desene de Al. CLENCiU

zi în care componenții lotului se 
vor înapoia la cluburile lor, unde 
își vor continua pregătirile în ve
derea campionatului.

Dimamo — Steaua 2-2 (1-1)
BRAȘOV, 20 (prin telefon). Un număr 

destul de, mare de spectatori au asis
tat duminică dimineață, pe stadionul 
municipal din localitate, la jocul amical 
disputat între echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua, aflate In perioada de 
pregătire pe meleagurile brașovene. 
Cum era șl firesc, antrenorii celor două 
echipe au urmărit în special condiția 
fizică a jucătorilor pe toată durata 
partidei. în ciuda terenului alunecos, 
care a făcut ca mingea să nu poată 
fl ușor stăpînită, jucătorii au reușit 
uneori faze plăcute șl eficace la cele 
două porți. Dlnamovlștll au arătat o

Ieri, in sala Dinamo, 

RAPID — DINAMO (old-boys) 
8—3 (4—2)

întâlnirea foștilor jucători ai forma
țiilor bucureștene Dinamo și Rapid, 
programată ieri dimineață în sala Di
namo. a atras un numeros public, dor
nic sâ-i mai vadă o dată pe cei care, 
cu ani în urmă, îneîntau spectatorii 
prin evoluția lor. Și de data aceasta am 
putut aplauda robinsonadele lui Urzi- 
eeanu și Uțu, șuturile violente ale lui 
Leahevici, detenta și plasamentul lui 
Vărzan sau Constantin eseu, fentele 
fraților Ene, cit și jocul economicos al 
lui Danga. Rapidiștii. cu un lot mai 
numeros, care a permis dese schimbări 
în formație, au reușit să se apropie 
mai mult și mai decis de poarta lui 
Birtașu și Uțu. concretâzînd majori
tatea ocaziilor avute. Scor final : 8—3 
(4—2) pentru Rapid. Au înscris : Radu
lescu (4), Leahevici (2). Vărzan și Dinu 
pentru Rapid, respectiv Feodot, Dumi
trescu și Ene II. Au jucat la DINAMO : 
Birtașu (Uțu) — Constantinescu, sîrbu,
V. Alexandru, Ene II, Dumitrescu, 
Feodot, Popa, Fl. Anghel ; iar la RA
PID : Urziceanu (O joc) — Vărzan, 
Danga, Dăiciulescu. Rădulescu, Leahe
vici, Gherghina, Dulgheru, Stăncescu» 
Udrea, Dinu, Ene Daniel, Călin.

Pavel PEANA

INSTRUCTAJ PENTRU ARBITRI LA BAIA MARE
La Baia Mare a avut loc zilele 

trecute primul din cele șase instruc
taje anunțate de Colegiul central 
al arbitrilor. Au fost prezenți 200 
de „cavaleri ai fluierului" din ju
dețele Arad, Bihor, Bistrița-Nă- 
săud, Cluj, Maramureș, Sălaj, Mu
reș și Satu Mare.

Cu acest prilej, Comisia jude
țeană de arbitri a editat un bule
tin, iar participanților le-a oferit 
plachete și medalioane. De aseme
nea, la Casa de cultură a sindica- 

pușnicu s-a construit un teren de 
tenis. Mai amintim că la Hațeg 
există una dintre cele mai frumoa
se baze sportive școlare sau că la 
Grupul școlar miner din Lupenî 
perspectiva ca elevii să aibă un 
bazin olimpic nu mal reprezintă 
un vis.

S-a făcut mult, în județul Hune
doara, pentru îmbogățirea bazei 
materiale a sportului școlar după 
apariția Hotărîrii de partid. Și a- 
cest lucru se va reflecta, sîntem 
convinși, în rezultatele muncii pro
fesorilor de specialitate, în preocu
parea tuturor celor interesați ca, 
prin intermediul elevilor, sportul 
din acest județ să prospere con
tinuu.

★
Apare limpede faptul că în jude

țul Hunedoara tineretul școlar tin
de să se înscrie lot mai ferm în
tr-o arie cit mai largă a sportu
lui de masă și de performanță. 
Modul cum cadrele didactice înțe
leg să traducă în viață Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 dovedește 
acest lucru. Sprijinul celorlalți fac
tori cu atribuții în domeniul spor
tului de masă, al sportului școlar 
este și el de apreciat. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, slujitorii școlii hunedo- 
rene sînt în măsură să sporească 
continuu rîndurile iubitorilor de 
exercițiu fizic, vizînd în principal 
tineretul studios, fapt care va ge
nera noi forțe pentru mișcarea 
sportivă a acestui județ. ....

AL DOILEA MIRAJ...
S-a spus cîndva că echipa națională de ieri, cucerind dreptul de a 

juca la Guadalajara, și-a făcut implicit un cadou, devenind, cap 
de serie în tragerea la sorți pentru preliminariile Weitmetsțer- 

schaft-ului. Din păcate, „tricolorii" au primit atunciși un secund, echipa 
R. D. Germane, in plină ascensiune, care avea să ciștige „zborul spre 
Munchen".

Al doilea cadou pe care echipa națională de ieri și l-a făcut atunci 
a fost acela de a fi cap de serie in Campionatul european. Rezultatul ? 
Sorții au fost mai puțin intransigenți, și astfel echipa României a ajuns 
în primul „octet" al Europei.

în sfirșit, al treilea cadou a fost, se spunea, cel care i-a rezervat 
României dreptul de □ fi cap de serie în recenta tragere la sorți de la 
Paris. Se pare că, de astă dată, „tricolorii" cei vechi s-au împăcat destul 
de greu cu gindul retragerii, astfel că sorții au rezervat echipei Româ
niei o grupă în care calitatea noastră de cap de serie stîrnește doar 
zimbete. La urma urmei, în grupa noastră se află patru capi de serie, 
în disputa cu Spania, „tricolorii" au o amintire nu prea plăcută. între
cerile cu Danemarca au fost întotdeauna foarte strînse, făcindu-i pe poe
tul Dan Deșliu să rostească faimosul său calambur de acum 10 ani.: 
„Da'-ne-marcâ ăștia, dom'le I". In sfirșit, Scoția, deși nu figurează în 
palmaresul echipei noastre naționale, s-a întîlnit cu Steaua, în „Cupa Cu
pelor”, obținind trei puncte din patru posibile.

șadar, sorții au fost nemiloși — am putea spune.
Și totuși, iubitorii fotbalului nu par afectați de această tragere la 

sorți. Dimpotrivă. Ei sînt convinși că ea reprezintă un al doslea miraj,
comparabil cu aceia care a stimulat energiile pentru Mexic. Ca și atunci, 
echipa României are adversari de un exotism divers, care înaripează 
visurile tinerilor fotbaliști, ceea ce nu a fost cazul în recentele cali
ficări pentru Weltmeisterschaft, cînd „tricolorii" ou simțit încă de la în
ceput corsetul unor variante de joc reduse și simplificate.

Astăzi, echipa națională se află în fața unei grupe în cere, chior 
dacă mașinile de calculat conferă cîteva sutimi în plus Spaniei sau 
Scoției, toate jocurile pot fi înscrise în perimetrul lui 1, X, 2, deoarece, 
pe de o parte, scoțienii și spaniolii au o instabilitate temperamentală 
care poate fi exploatată, iar, pe de altă parte, Danemarca înltimpină di
ficultăți ori de cite ori trebuie să-și adune internaționalii de pe terenu
rile mai populate ale Europei.

In aceste zile, la Snagov, „tricolorii" ou și început să „joace" meciurile 
grupei, sub imboldul intuiției care îl face pe orice fotbalist să vadă, 
cu ochii minții, colosul de piatră numit Hampden Park sau ovalul 

mereu însorit de ia Chamartin, Valentin Stănescu a făcut o declarație 
plină de optimism, care e — să sperăm — mai mult decît un autotest 
psihologic. Prin recenta tragere Ia sorți de la Paris, el este în posesia 
tuturor datelor, ceea ce conferă un... minus de hazard planurilor sale. 
Deocamdată, antrenorul „naționalei” visează accelerarea jocului echipei 
sale, pentru a umbri jocul celor de ieri, care se constituiseră într-o 
echipă reprezentînd dansul calm al Europei Centrale. La Snagov, in 
aceste zile, Valentin Stănescu se gîndește la viteza de reacție a echipei 
lui Kubala și la sprinteneala deloc englezească a coechipierilor lui Brem- 
ner. El privește cu speranțe spre sprinturile lui Marcu și Troi și refuză 
gindul că rafinați! Dobrin-Broșovschi-Kun or putea să-l întoarcă din 
drum. Pe malul lacului, Dumitru zîmbește cu subînțeles...

loan CHIRILĂ

pregătire destul de bună, mai ales în 
primele 45 de minute, în care au fost 
folosiți majoritatea componențuor din 
lot. Jocul a fost presărat cu multe tize 
frumoase, lnchelndu-se cu un rezultat 
de egalitate :2—2. Au marcat : Ion Ion 
(min. 43) și Năstase (mln. 85) (pentru 
Steaua, respectiv B. Nutiweiller (min. 
16, din lovitură de la 20 m) șl 'Sâtmă- 
reanu II (min. S0).

Au jucat formațiile: STEAUA: Comari 
— SâtmJreanu I, Clugarin, lot-ănescu, 
Nae Ivnescu — Ion Ion, Dumitriu IV — 
Pan tea, Iordănescu, • Năstase, Szabatlos. 
DINAMO : Caval — S. Gabriel, Do
tata, Sătmăreanu II, Deleanu — Radu 
Nunwctller, Mircea Marian — Uucescu, 
Dumitrache, Sălceanu, Fl. Dumitrescu.

t C. GRUIA-coresp. județean

F. C. Argeș — Caraimanul Bușteni
4-1 (0-1)

Aflată în pregătiri la Bușteni, F. C. 
Argeș a susținut duminică o partidă 
de verificare în compania formației 
locale Caraimanul. După un meci fru
mos. victoria a revenit piteștenilor, cu 
scorul de 4—1, prin golurile înscrise 
de Roșu (2). Jercan și Mustățea, respec
tiv Wisowski.

V. ZBARCEA-coresp.

F. C. Șoimii Sibiu -
Șantierul Sibiu 4-0 (1-0)

Duminică, aproape 1000 de spectatori 
au ținut să asiste la cuplajul care a 
cuprins șl primul joc de verificare al 
formației F. C. Șoimii Sibiu, sub 
conducerea noului ci antrenor, Ion lo- 
nescu. în primul meci, echipa de rezer
ve a lui F. C. Șoimii a întâlnit formația 
C.F.R. Sibiu, de care a dispus cu 5—2 
(3—2). Prima garnitură a evoluat în 
compania echipei Șantierul Sibiu, pe 
care a întrecut-o cu 4—0 (1—0), prin 
golurile înscrise de Gabel (2), David 
și Ciurlea.

Ilie IONESCU-coresp. jud.

telor, care a găzduit instructajul, 
a fost organizat un stand de cărți 
cu tematică sportivă.

V. S AS AR AN U, coresp.

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

taioare etc.
® costume bărbătești, pentru toate vîrsteîe.
® impermeabile, canadiene, bluze de vini ele. — matlasate și nematla- 

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

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

• stofe pentru palton și slofe groase fantezi (pentru îmbrăcăminte de 
iarnă).
...și multe alte articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate cu re

duceri de prețuri pînă la 3O°/o in cadrul TIRGULUI DE IARNA ! TIRGUL 
DE IARNA — UN BUN PRILEJ DE ECONOMII IN FAVOAREA BUGE
TULUI FAMILIEI DV. I

Primul antrenament 
al arbitrilor bucureșteni

ieri dimineața, In sala clubului Steaua?: 
arbitrii bucureșteni din loturile di vi-1 
zionare A, B și C și-au reluat pregă-j 
Urile, efectuînd primul antrenament al 
anului. Cum era și firesc, a fost vorba' 
de un antrenament ușor, în timpul 1 
căruia Marcel Hanganu și Francise' 
Coloși, care se ocupă de pregătirea fi-: 
zică a arbitrilor, au insistat mal mult: 
asupra unor exerciții de gimnasticăJ 
menite a reacomoda organismul la' 
efort.

Prezenți la această primă ședință de 
lustruire, l-am rugat pe Mareei Han-. 
ganu. secretarul Colegiului municipal 
al arbitrilor, să ne furnizeze cîteva' 
detalii in legătură cu viitorul program s 
de pregătire al arbitrilor bucureșteni 
„Pînă la 17 februarie, vom efectua an-’ 
trenamente In sală, o dată pe săptă-’ 
mină, duminica șl in cursul săptămlnli," 
facultativ, la stadionul Republicii, ur
mînd ca apoi să ieșim în aer liber.' 
Concomitent, arbitrii din loturile A, B,' 
și C vor participa la lecții teoretice 
pentru reîmprospătarea cunoștințelor 
regulamentului de fotbal și Îmbunătă
țirea condiției fizice, atît de necesari' 
în decursul campionatului". Arbitrul 
Franclsc Coloși a ținut, de asemenea, să ' 
ne Împărtășească cîteva ginduri pen
tru noul sezon : „Știm că ne aștearnă 
un retur foarte dificil și, de aceea ne. 
vom pregăti cu multă conștiinciozitate. 
Noi, cavalerii fluierului, avem obliga
ția de a dobindi o formă sportivă cit 
mai bună pentru a putea face fată 
asprelor dispute din primăvară."

V. IORDACHE

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIATA CU 13 RE

ZULTATE EXACTE, LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 20 IANUA
RIE 1974

I. Bologna — Milan
n. Florentina — Juventus

III. Foggla — Lazio
IV. Genoa — Verona

V. Internazionale — Cagliari
VI. Lanerossi — Sampdoria

VII. Roma — Cesena
VEI. Torino — Napoli

IX. Bari — Brescia
X. Brindisi — Ternana

XI. Catania — Taranto
XII. Catanzaro — Palermo 

XIH. Parma — Atalanta

1 
if
11
2tX
I,X
I 

X 
x; x 
x

Fond de premii: 503.392 lei

Plata premiilor va începe In Capitală! 
de la 25 ianuarie plnâ la 20 martie: in: 
țară de la 29 ianuarie pînă la 20 martie. 
1974 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



meroșilor spectatori prezenți în 
sala Victoria.

Și întrecerile din semifinalele fe
minine au dat loc la disputa pasio
nante, cu învingători greu de între-

ACȚIUNI pregătitoare
ADUNĂRIIÎNAINTEA

GENERALE E.1.L T
telex). Reprezen-Echipajele locurile 18!României pe 15 și

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASA
zării, Astfel, echipa Uniunii Sovie
tice a luat conducerea cu 1—0 !n 
partida cu R.P. Chineză prin punc
tul înscris de Elmira Antonian la 
Suei Glen-in, dar una dintre ma
rile favorite ale competiției, sovie
tica Zoia Rudnova, a fost depășită 
surprinzător (2—0) de len Kuei-li,

Elmira Antonian (U.R.S.S.) finalistă, pe echipe.

xandru a fost nevoită iă facă apel 
la toate resursele în cele trei parti
de susținute j cu Takahashi, la 
dublu (alături de Vlaicov) și apoi 
împotriva lui Miho Hamada. în 
ambele partide de simplu ale cam
pioanei românce s-a aplicat regula 
activizării. Astfel, în întrecerea cu 
Hamada, de la 15—15 în primul 
set, lupta a continuat cu o dîrzenie 
puțin obișnuită și numai calmul și 
puterea de luptă ale Măriei au de
terminat rezultatul și scorul gene
ral favorabil al întîlniril România 
— Japonia (3—1).

Prima finală a competiției, cea 
la echipe băieți. Japonia — R.P. 
Chineză a însemnat o adevărată 
dezlănțuire de lovituri puternice pe 
direcții mereu schimbate, compo- 
nenții celor două formații fumizînd 
un spectacol mult apreciat de pu
blic.

Cei doi jucători niponi, Imano și 
K. Abe, sînt excelenți mînuitori 
paletei și folosesc priza „toc", 
compania lor, sportivii chinezi, 
De-ian și Liao Fu-min, posesori
prizei clasice, s-au arătat la înăl
țime dînd riposte de o mare vigoa
re. Din această întrecere încleștată, 
dar de o frumoasă ținută sportivă, 
au ieșit învingători reprezentanții 
Japoniei, ei fiind și primii laureați 
ai acestor campionate internațio
nale.

Cea de a doua finală a zilei 
inaugurale, la echipe femei, s-a ter
minat cu victoria detașată a selec
ționatei României în fața repre
zentativei Uniunii Sovietice. Sporti
vele noastre, Maria Alexandru și 
Eleonora Vlaicov, au întrecut 
3—0 pe valoroasele jucătoare 
Rudnova și Elmira Antonian, 
cerind o victorie prețioasă.

ai 
în 
Li 
ai

FIȘIER
■echipe băieți : tur preliminar s

Homânia III — Cuba 3—0, turul I : Sue
dia — România IU 3—0, R. p. chineză 
II — Bulgaria 3—1, România I — An
glia 3—0 (Gheorghe — Douglas 2—0, 
Doboși — Walker 2—0, Gheorghe, Do- 
boșl — Douglas, Walker 2—0) ; Japonia 

. I — Cehoslovacia 3—1, U.R.S.S. — 
R. D. Germană 3—2, Ungaria — ‘ Iugo
slavia 3—2, Japonia Ii — România ir 
S—1 (Glurgiucâ — H. Abe 2—1), R. P. 
Chineză I — Polonia 3—0 ; sferturi de 
finală : Suedia — R. P. Chineză n 3-o, 
Japonia I — România I 3—0 (Imano — 
Gheorghe 2—0, K. Abe — Doboși 2—0, 
Imano, K. Abe — Gheorghe, Doboși
2— 1) : U.R.S.S, — Ungaria 3—0, R. p. 
chineză i — Japonia I 3—0, turneul 
de consolare (participă echipele care 
au pierdut primul meci), turul I: Bul
garia — Cuba 3—0, Anglia — Cehoslo
vacia 3—1, R.D.G. — Iugoslavia 3—1. 
România ir — Polonia 3—1; (la echipe 
băieți), semifinale: Japonia — Suedia
3— 1. R. p. Chineză — U.R.S.S. 3—1 fi
nala; Japonia — R.P. Chineză 3—2’ (K. 
Abe — Li De-ian 2—0. Imano — Liao 
Fu-min 2—0. K. Abe. Imano — LI De- 
lan, Liao Fu-mtn 0—2. Imano — Li De- 
ian 1—2, K. Abe — Liao Fu-min 2—1, 
la turneul de consolare: semifinale An
glia — Bulgaria 3—0. România 11 —
R.D. Germană 3—1. finala: România n
— Anglia 3—2. ECHIPE FETE: turul I: 
R. P. Chineză I — Polonia 3—0, Suedia
— România If 3—1, Iugoslavia — Bulga
ria 3—0. U.R.S.S. — Cuba 3—0, Ungaria
— R. D. Germană 3—0, România I — An
glia 3—1 (Vlaicov — Howard 1—2. Ale
xandru — Stevenson 2—0. Alexandru, 
vlaicov — Howard. Stevenson 2—0. Ale
xandru — Howard 2—0). R.P. Chineză 
IT — Cehoslovacia 3—0 Japonia — Ro
mânia ni 3—0, Sferturi de finală: Ro
mânia I — Ungaria 3—0 (Vlaioov — 
Molnar 2—0, Alexandru — Ivasko. 2—0. 
Alexandru, Vlaicov — Molnar, Ivasko
2— 1). U.R S.S. — Iugoslavia 3—^, R. p. 
Chineză I — Suedia 3—2ț Japonia — 
R.P. Chineză n 3—1; semifinale: U.R.S.S.
— R.P. Chineză 3—1, România — Japonia
3— t (Alexandru — Takahashi 2—1, Vlai
cov — Hamada 0—2, Alexandru, vlaicov
— Hamada, Takahashi 2—0. Alexandru
— Hamada 2—1; finala România —
tr.R.s.s. 3—0 (Vlaicov — Rudnova 2—0. 
Alexandru — Antonian 2—1, Alexandru, 
Vlaicov — Rudnova, Antonian 2—0). 
turneul de consolare : turul I : Ceho
slovacia — România III 3—0, România 
II — Polonia 3—1. Bulgaria — Cuba
3—1, Anglia — R. D. Germană 3—2. 
semifinale : România n — Bulgaria 
3—o, Cehoslovacia — Anglia 3—0; finala: 
Cehoslovacia — România n 3—0.

o sportivă mai tînără, însă deosebit 
de talentată și ambițioasă. Totuși, 
în cele din urmă, reprezentativa 
U.R.S.S. a reușit să se califice în 
finală.

A doua echipă ajunsă în această 
fază decisivă a fost selecționata 
României. Aceasta însă numai du
pă ce Maria Alexandru și Eleono-

eu
Zoia

Suedia

Liao

SAINT MORITZ. 20 (prin tele
fon). Ziua a doua a campionatului 
mondial de bob — 2 persoane nu a 
adus modificări esențiale în ierar
hia stabilită după coborîrile din a- 
jun. Echipajul Wolfgang Zimmerer
— Peter Utzschneider (R.F.G. I), 
și-a consolidat poziția de lider prin 
alte două coborîri excelente (1:16,70
— realizat în prima lansare a 
înregistrat drept 
tiei).

Zimmerer este 
de să devină tot 
fostul „colecționar1 
italianul Monti. Anul trecut, la o 
conferință de presă, ținută după 
victoria repurtată în întrecerile de 
la Lake Placid, Zimmerer anticipa

nou record al

un pilot care 
atît de celebri

■“ de

fost 
pir

tin- 
■u ca 

medalii,

în fața ziariștilor succesul său de 
acum : „Sînt intr-o formă bună în 
care sper să mă mențin cel puțin 
cinci ani de acum înainte. O pri
mă confirmare a afirmației mele o 
veți avea la anul, Ia Saint Moritz". 
Și iată că Zimmerer a confirmat.

De altfel, boberii din R.F. Ger
mania se dovedesc foarte bine pre
gătiți, medalia de argint a actuale
lor campionate revenind tot unui 
echipaj vest-german și anume cu
plului Heibl—Hohhvarter. Heibl 
deține recordul de start. La manșa 
a doua a primei zile de concurs, pe 
primii 50 m el a realizat 5,08 sec. 
cel mai bun timp intermediar pe 
porțiunea respectivă. Locurile 3 și 
4 în clasamentul final au revenit

gazdelor : 
Camichcl 
—Sperling (Austria I) au trebuit să 
se mulțumească cu locul 5.

Boberii noștri n-au reușit să-și 
îmbunătățească situația în clasa
mentul stabilit după prima zi a în
trecerilor. Ion Panțuru cu Dumitru 
Paseu s-au clasat, în final, pe locul 
15, iar cel de al doilea echipaj, 
Dragoș Panaitescu—Mare! Furdui, 
a ocupat locul 18.

Iată și rezultatele definitive ale 
campionatului: 1. R.F.G. I —
5:10,25, 2. R.F.G. II — 5:12,60, 3.
Elveția I — 5:13,69, 4. Elveția II — 
5:13,82, 5. Austria I — 5:13,82... 15. 
România I — 5:18,53, 18. România 
II — 5:19,24.

Liidi—Haser și Scharer 
în timp ce W. Dellekarth

PE ZAPADA

Li De-ian (R. P. Chineză) un autentic talent.
ra Vlaicov au fost supuse unor so
licitări deosebit de dificile, mai 
ales din punct de vedere nervos. 
Toate meciurile eu sportivele nipo
ne au însemnat confruntări de 
mare tensiune, cînd era greu de 
pronosticat în care parte se va în
clina balanța victoriei. Maria Ale-

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI NAȚIONALE DE HOCHEI I

JOCURI ECHILIBRATE
ÎN REUNIUNEA DE ASEARĂ

final al 'diviziei națio-Tumeul
nale de hochei a continuat ieri, 
pe patinoarul artificial acoperit 
„23 August" din Capitală, cu 
partidele etapei a doua, în care 
Dinamo și Steaua 
du-și învinsele de sîmbătă seara 
— erau de fapt cu gîndul la der- 
byul lor de marți. Poate 
aceea runda a fost în 
mai echilibrată și 
tă, iar lupta de pe 
tat, lungi perioade 
prenta egalității.

schimbîn-

că de 
general 

mai interesan- 
gheață a 
de timp,

DINAMO — DUNĂREA
5—2 (2—1. 3—1, 0—0)

pur- 
am-

<r .
în 

trece 
sânt : 
în fața Dunării, 
întîmpină deseori dificultăți 
fața formației Sport Club M. Ciuc. 
La mijloc nu este vorba de... o 
idiosincrazie, ci — așa cum ne de
clara ieri antrenorul gălățean Ion 
Tiron — de un lucru mult mai 
simplu. „Spre deosebire de întil- 
nirea cu Steaua, spune el, elevii 
mei au respectat în meciul cu Di
namo indicațiile de joc pe care 
le-au primit. Socotind că, deocam
dată cel puțin, nu-i putem concura 
Pe campionii țării în ceea ce pri
vește patinajul și tehnica indivi
duală, am ajuns Ia concluzia că 
singurul domeniu în care am pu
tea să ne înfruntăm cu ei este 
acela al angajamentului fizic".

într-adevăr, marcați strict, an
gajați într-o luptă de uzură, di- 
namoviștii nu și-au putut desfă
șura în voie acțiunile și nici n-au 
mai reușit să zburde pe gheață, 
în acest context, scorul s-a men
ținut strîns, rezultatul incert, ți 
doar zvîcnirea din finalul reprizei 
secunde le-a permis bucureșteni- 
5or să se desprindă șl să depă
șească un moment de emoție.

Nu e mai puțin adevărat eA 
ambele formații s-au menajat evi-

întrecerea 
un lucru 
Dinamo

grupei’ A se 
destul de intere

se descurcă greu 
în timp ce Steaua 

în

pe-

I

dent în repriza a treia („albă" ca 
scor), reflectînd probabil la jocu
rile foarte grele care le stau în 
față.

Rezultatul de 5—2 a fost reali
zat de V. Huțanu (2), Costea, 
Bandaș și Malîhin pentru Dinamo, 
Fodorea și Nicolae pentru 
nărea.

Arbitrii Gh. Tasnadi și A. Ba- 
lint (M. Ciuc) au dictat 19 minute 
de eliminare în acest meci în ge
neral fair.

Du-

STEAUA — SPORT CLUB M. CIUC
4—0 (1—0, 2—0, 1—0)

Tradiția jocurilor strînse între 
cele două echipe nu s-a dezmin
țit nici de data aceasta. Militarii 
au început „partida prudent, cu- 
noscînd forța de contraatac a ad
versarilor lor. Dar, aseară, forma
ția din Miercurea Ciuc a fost, se 
pare, preocupată mai mult de 
apărare. Ea a < 
inițiativa bucureștenilor, care au 
dominat în marea majoritate a 
timpului, stăpînind pucul și tere
nul. Steaua a fost superioară și în 
situațiile de... inferioritate nume
rică, reușind chiar să marcheze 
cînd era cu mai puțini jucători pe 
gheață.

Liderii clasamentului puteau 
realiza o diferență confortabilă de 
scor, dacă n-ar fi ratat nenumă
ratele ocazii pe care le-au avut și 
dacă bara nu l-ar fi salvat de 
teva ori pe portarul Roth.

Am asistat în general la 
meci agreabil, rapid, cu faze in
teresante. Au marcat : Herghele
giu, Kemenessy (2), Popa.

Au arbitrat C. Sgîncă și 
Presneanu (București).

Astăzi este zi de odihnă, 
inline turneul final programează 
partidele derby Sport Club M. 
Ciuc — Dunărea Galați șl Steaua 
— Dinamo, Reuniunea începe la 
ora 16.

în meci restanță la

AGRONOMIA CLUJ - /. P. G. 6
soldat cu o 
deplin me-

Partida revanșă s-a 
surprinzătoare, dar pe 
ritată victorie a bucureștenilor, care 
fac astfel un serios pas spre ocupa
rea locului II în grupa B a Diviziei 
naționale de hochei.

PE GHEATĂ Șl
în cadrul unei ședințe care a avut

Ioc la Sallanches, oficialitățile sporti
ve ale stațiunii de sporturi de iarnă 
Chamonix (Franța) au anunțat că 
și-au depus candidatura pentru orga
nizarea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1980. Stațiunea Chamonix, 
situată în munții Mont Blanc, dispu
ne încă de pe acum de acordul gu
vernului francez de a organiza tra
diționalele 

lbe.
întreceri ale Olimpiadei

★
internațional de pa- 

desfâșurat la Inzell
Concursul 

tinaj viteză 
(R.F. Germania) s-a încheiat cu vic
toria sportivului sovietic Vladimir 
Kașcei, care a totalizat 489,285 punc
te. Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Iuri 
p, iar locul trei 
suedezul Granath 
de 500 m a fost 
mir Kașcei, cu timpul de 40:80, iar în 
cursa de 5 000 m, pe primul loc s-a 
situat patinatorul canadian Andrew 
Baron, cronometrat in 8:07,09.

★
în cadrul „Cupei Europei" la 

s-au disputat alte două probe 
coborîre. La Foux d’Allos (Franța), 
austriacul Josef Loidl a terminat în
vingător cu timpul de 1:40,3.2, fiind 
urmat de compatriotul său Christian 
Witt Doering — 1:42,05 și englezul 
Konrad Bartelski — 1:42,15. Probă 
feminină din cadrul concursului des
fășurat la Steinach (Austria) a fost 
ciștigată de schioara austriacă Bri
gitte Tottschnig — 1:59143. Pe locurile 
următoare : Marianne Ranner (Aus
tria) — 1:59,84 și Marianne Hefti 
(Elveția) — 2:01,61.

Muratov — 490,975 
a fost ocupat de 

— 491.010 p. Proba 
ciștigată de Vladi-

:chi 
de

La Stockholm s-a des
fășurat meciul interna
țional amical de hochei 
pe gheață cu 
(bandy) dintre reprezen
tativa U.R.S.S. și selec
ționata 
Suediei. Sportivii sovie
tici au obținut victoria 
cu scorul de 6—0 (4—0).

★
La Cortina d’Ampezzo 

(Italia) au continuat în
trecerile campionatelor 
mondiale de patinaj vi
teză rezervate juniori
lor. Un frumos succes au 
obținut patinatorii polo
nezi. In proba de 1000 
m, victoria a revenit po-' 
lonezei Wervina Rys, cu 
timpul de 1:35,55 Au ur
mat în clasament Ewa 
Malewicka (Polonia) — 
1:36,72 și vest-germana 
Monika Pflug — 1:37,45. 
Proba masculină de 
m s-a încheiat cu 
cesul polonezului 
Mietus, cronometrat 
2:21,56. Olandezul 
de Vries . a ocupat pri
mul loc la 3000 m, cu 
6:20.26. Pe aceeași dis
tanță, în cursa feminină, 
cel mai bun timp a fost 
realizat 
Wervina 
revelația 
pionate.

mingea

de tineret a

1500 
suc- 
Jan 

in 
Jean

de poloneza 
Rys — 6:25,99, 
acestor cam-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
21 SCHI Cupa mondială (masculin), la Adelboclen.
21—27 SCRIMA Campionatele mondiale individuale de juniori» 

la Budapesta <
SCHI Săpt&mina internațională de sărituri (Cortina

d’Ampezzo. St. Moritz, Chamonix).

TENIS Turnee internaționale la Philadelphia (W.C.T.), ;
Omaha (masculin), Mission Viejo (feminin).

23 FOTBAL Franța — R.F. Germania (amatori) la Quimper,

23—24 SCHI C-tipa mondială (feminin) la Bad Gastein și Cupa 
Europei (feminin) la St. Gervais.

25—26 ..Cupa Prietenia” la juniori. In Polonia. Cupa 
Europei (masculin), la Măgăve.

26 Cupa mondială (feminin) la Maribor.

26—27 PATINAJ Campionatele europene de patinaj viteză (mascu
lin), la Eskilstuna.

BOB Campionatul mondial de bob — 4, la St. Moritz.

SCHI Cupa mondială (masculin), la KitzbiiJiel.

27 AUTOMO
BILISM

Marele premiu al Braziliei (formula 1), la In- 
terlagos. ’

SCRIMĂ „Cupa Martini“ la floretă (masculin), la Paris.

★
elvețian Roland 
de 23 de 
în cursa de

Elvețianul Roland Collombin, noul lider in 
Cupa mondială, după „coborirea- victorioasă de 
la Wengen. Telefoto : A.P.-AGERPRES

DAR PIERDE EA RICHEY...

ROMA, 20 (prin
tanții a 22 de federații naționale de 
tenis din țările europene, printre ca
re și România, întruniți in sesiune 
extraordinară la Roma în zilele de 
vineri și sîmbătă, au decis formarea 
unei comisii speciale în vederea dez
voltării legăturilor dintre aceste or
ganizații. Comisia cuprinde pe urmă
torii patru membri : Paolo Angeli 
(Italia), Philippe Chafricr (Franța), 
Hazelquist (Suedia) și Kloster-Kaein- 
per (R.F. Germania).

S-a stabilit totodată înaintarea unei 
propuneri viitoarei adunări generale a 
F.Î.L.T., programată pentru sîmbătă 
viitoare la Londra, prin care orice 
jucător care va semna pentru grupa
rea profesionistă W.T.T. — organiza
toarea campionatului american inter- 
orașe — să fie exclus de la activită
țile puse sub jurisdicția forului in
ternațional.

Cu prilejul reuniunii de la Roma a 
fost ascultat și punctul de vedere al 
asociației jucătorilor de tenis (A.T.P.), 
prezentat de directorul executiv al 
acesteia, Jack Kramer.

NĂSTASE ÎNVINGE PE OKKEEI,

DALLAS, 20 (prin telefon). Tur
neul internațional de tenis de la 
Lakeway (Texas) a continuat să 
furnizeze o serie de surprize, în fi
nală ajungînd doi dintre jucătorii 
care nu erau cotați printre favo- 
riți : texanul Cliff Richey și austra
lianul John Alexander. A cîștigat 
Richey cu scorul de 7—5, 6—1.

La activul lui Cliff Richey se 
află și surprinzătoarea victorie ob
ținută î>n semifinală în fața cam
pionului român Ilie Năstase. pe care 
l-a învins cu 6—4, 6—1. In turul 
precedent, Năstase reușise să treacă 
de vechiul său rival, olandezul 
Tom Okker, cu scorul de 6—4, 7—5. 
în a doua semifinală, John Ale
xander l-a învins pe Marty Riessen 
cu 4—6, 6—4, 6—4.

La turneu au participat, în total, 
16 jucători invitați, în această or
dine : Smith, Năstase, Kodes, Ashe, 
Laver, Okker, Pilici, Riessen, Tay
lor, Metreveli, Alexander, Richey, 
Drysdale, Borg, Tanner și Cox.

Collombin 
mi), a terminat 

coborire din
Schiorul 

(in vîrstă 
învingător 
cadrul concursului internațional de la 
Wengen (Elveția), cîștigînd astfel, in 
acest sezon, cea de-a treia coborîre 
pentru „Cupa mondială", 
tie în lungime de 2 850 m, 
rentă de nivel de 713 m, 
a fost cronometrat cu 
î :56,22, fiind urmat de^ _ 
Franz Klammer — 
Herbert Plank — 1 ~ ~ .
Bernhard Russi — 1:56,84. In urma 
acestei victorii, Rolland Collombin a 
trecut pe primul loc in clasamentul 
individual, totalizînd 115 puncte. îi 
urmează Franz Klammer — 114 n și 
Piero Gros (Italia) — 100 p. Clasa
ment pe echipe : 1. Austria — 861 p: 
2. Italia — 436 p ; 3. Elveția — 332 
p ; 4. R.F. Germania — 260 p etc.

★
Schiorul francez Alain Penz a cîș

tigat proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional pentru 
profesioniști, desfășurat la Montreal. 
Alain Penz a terminat învingător, 
avi nd un timp mai bun cu 0,27 sec. 
față de cel de-al doilea clasat, ameri
canul Rudd Pyles. Pe locul trei s-a 
situat cunoscutul campion austriac 
Hugo Nindl.

Pe o pir
eu o dife- 
Colldmbin 

timpul de 
austriacul 

- 1:56,38. italianul 
1:56,75 și elvețianul

CAMPIONATEl CAMPIONATE...

TELEX • TELEX • TELEX
Au continuat meciurile din sferturile de 
finală ale turneului candidaților la titlul 
mondial de șah. La Augusta (Georgia), 
Victor Korcinoi (U.R.S.S.) și Costa Mee
ting (Brazilia) au întrerupt a treia par
tidă la mutarea 42. La Moscova, a doua 
partidă dintre Anatoli Karpov șl Lev 
Polugaevski (ambii U.R.S.S.)' s-a înche
iat remiză. La San Juan. (Porto Rico), 
Boris Spasski (U.R.S.S.) a cîștâgat la 
mutarea 56 a treia partidă susținută cu 
americanul Robert Byrne. scorul deve
nind acum 2—1 pentru Spasski.

La Los Angeles tânăra Mary Decker 
(S.U.A.) a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acoperit în 
proba de 1000 yarzi. Ea a fost cronome
trată în 2:26,7.

La Cardiff s-a disputat meciul interna- 
țional de .rugby dintre echipele Țării 
Galilor și Scoției contând pentru 
neul celor 5 națiuni". Rugbyștii 
au terminat 
6—0 (6—0).

„Tur- 
galezi 

învingători cu scorul de

de handbal ale Franței și 
întâlnit într-un joc amical

Selecționatele
Poloniei s-au ____ —.........  -
Ia Nantes. Handbaliștii polo-nezi au do
minat jocul, obținând victoria cu scorul 
de 24—15 (10—5). Szolk a fost cel mal 
eficace jucător polonez, marcând 5 p.
Q
In turneul internațional de tenis de la 
Roanoke (Virginia), americanul Jimmy

I
I

111 ULIU . UC g

cedat de la început I 
reștenilor, care au ■

cî-

un

M.

iar

V olari u CHIOSE

hochei,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 4 (0-7, 0-7, 2-2) |
marcat : Nuțu, Bălășoiu, Stein- ■ 

și D. Constantin pentru oaspeți, I 
rbath, pentru gazde.

Au 
berg 
Texe și Borbath, pentru gazde.

Au arbitrat FI. Gubcniu și if. Cris- 
teicu (București). ’

Fr. LASZLO, coresp.

ITALIA: LAZIO ClȘTiGÂ
PUNCTE PREȚIOASE

BOLOGNA 20 (prin telex, de 
corespondentul nostru). — Etapa a 
14-a, deși aparent calmă, a con
semnat unele înfrîngeri suferite de 
echipele fruntașe, care au jucat în 
deplasare. Dintre echipele din plu
tonul fruntaș, cu succes au evo
luat Lazio, victorioasă la Foggia, 
care astfel și-a consolidat poziția 
de lider. Apoi, Napoli care a reu
șit un scor egal, în deplasare, la 
Torino și Cagliari, cîștigătoare la 
Milano. De remarcat că victoria lui 
Laz’o a stat multă vreme în cum
pănă, mai exact pînă în minutul 86, 
cînd în urma unei lovituri libere 
Chinaglia a reluat în poarta ad
versă. Ar mai fi de asemenea de 
relevat faptul că Riva a adus din 
nou

VA

la

victoria formației sarde, U. S.

FI MĂRITĂ CAPACITATEA
STADIONULUI OLIMPIC

DIN MUNCHEN ?
Organizatorii turneului final al cam

pionatului mondial de fotbal au anunțat 
că intenționează să mărească cu încă 
circa 8 000 de locuri capacitatea tribu
nelor stadionului olimpic din MUnchen, 
care va găzdui finala acestei competiții. 
Tehnicienii federației vest-germane de 
fotbal au întocmit un proiect care pre
vede amplasarea lângă tribunele exis
tente a unor tribune anexe confecțio
nate din țeavă de oțel. In acest mod 
capacitatea stadionului olimpic s-ar 
mări de la 76 000 de locuri la 82 000. Nu 
s-a luat încă o hotărâre definitivă, oro- 
iectul urmând să fie supus spre apro
bare forurilor competente.

Unii dintre oficialii fotbalului Interna
țional au criticat acest proiect, arătând 
că prin montarea tribunelor suplimen
tare se va reduce simțitor vizibilitatea 
altor spectatori, care ar putea fi astfel 

nemulțumiți.

Connors l-a învins cu 4—6, 6—1, 6—3 pe 
columbianul Molina, calificîn<iu-se pen
tru semifinalele competiției. în altă par
tidă, indianul V. Amritraj a dispus ou 
4—6, 6—3, 6—3 de americanul Jeff Austin. 
Pentru semifinale s-au mai calificat K. 
Meiler (R.F.G.) și V. Gerulaitis (S.U.A.).

La Sydney au luat sfârșit întrecerile 
campionatului mondial de yachting la 
clasa „5.5 m“. Titlul de campion al lumii 
a revenit, la actuala ediție, sportivului 
australian Norman Booth, care a ter
minat învingător și în ultima regată. Din 

Normancele șase regate disputate. 
Booth a clștlgat trei.

Finala turneului de tenis de 
garel (Noua Zeelandă) ae va 
între tinerii jucători englezi Mark Far
rell și John Lloyd. în semifinale, Far
rell l-a întrecut în trei seturi: 5—7, 6—4. 
6—i pe francezul J.P. Mayer, iar Lloyd 
a dispus - eu 6—3, 7—5 de N’Godrella 

. (Franța). în semifinalele concursului 
feminin: Evonne Goolagong (Australia) 
— Sue Barker (Anglia) 6—2. 6—3: Peggy 
Michel (S.U.A.) — Lindsay Bea ven (An
glia) 7—6, 6—4.

la Wii»n-
disputa

In turneul international de șah de la 
Orense (Soama) pe primul loc In clasa
ment se află Iugoslavul Lubojevici cu 
4*2 puncte, urmat de B-enko (S.U.A.). 
Bisguier (S.U.A.) șl Torres (Filipine) cu 
cite 3*/a p.

Cagliari (de data aceasta la Milano, 
cu Inter), apropiindu-se acum de 
Boninsegna, lider în clasamentul 
golgeterilor.

Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Bologna — Milan 3—2 (Mas- 
simelli, Savoldi și Novellini,_ res
pectiv Rivera și Chiarugi) : Fioren
tina — Juvenitus 2—0 (Merlo din 
II m și Caso) ; Foggia — Lazio 
0—1 (Chinaglia) ; Genoa — Verona 
1—0 (Corso din 11 m) ; Internazio- 
nale — Cagliari 0—1 (Riva) ; La- 
nerossi Vicenza — Sampdoria 0—0 ; 
Roma — Cesena 1—0 (Domenghini 
din 11 m) ; Torino — Napoli 1—1 
(Cane pentru Napoli, respectiv Va- 
vassori — autogol).

în clasament conduce Lazio cu 
21 puncte, urmată de Napoli și Ju
ventus cu cite 19 p, Fiorentina 18 p, 
Milan 16 p, Bologna, Inter și Fog
gia cu cite 15 p, Cagliari și Torino 
cite 14 p, Cesena 13 p ’etc.

în clasamentul golgeterilor Bo
ninsegna are la activ 11 goluri 
marcate, fiind urmat de Riva cu 10 
goluri, Cuccuredctu 9 goluri etc.

în clasament continuă să con
ducă, neînvinsă, echipa Leeds Uni
ted — 43 p, urmată de Liverpool 
— 35 p 
meciuri

și Burnley — 30 p și două 
mai puțin jucate.

GERMANIA : LUPTA

CESARE TRENTINI

ANGLIA: 8 SCORURI EGALE!

Meciurile disputate în cadrul e- 
tapei a 26-a a campionatului en
glez s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Birmingham — Man
chester City 1—1 ; Chelsea — Derby 
1—1 ; Everton — Leeds 0—0 ; Man
chester United — Arsenal 1—1 ; 
Newcastle — West Ham 1—1 ; 
Norwich — Wolverhampton 1—1 ; 
Stoke — Liverpool 1—1 ; Southamp
ton — Queen’s Park Eangers 2—2; 
Tottenham — Coventry 
Sheffield United — Burnley 
Leicester — Ipswich 5—0. 
cum se vede, din 11 meciuri 
încheiat la egalitate.

2—1 ; 
2-1 ; 
După 
8 sau

R.F.
PENTRU PRIMUL LOC ESTE

DESCHISĂ...

în campionatul vest-german con
tinuă să se mențină lideră echipa 
Eintracht Frankfurt care totali
zează 28 de puncte. Urmează în 
clasament Bayern Miinchen — 27 p, 
Borussia Miinchengladbach — 26 p. 
Fortuna Dusseldorf — 25 p, V.f.B 
Stuttgart 22 p etc. Rezultate mai 
importante înregistrate în etapa de 
sîmbătă: Eintracht — Kaiserslau
tern 3—1 ; Bayern Miinchen — Rot- 
weiss Essen 1—0; Hanovra — 
Stuttgart 3—0 ; Borussia Monchen- 
gladbach — Hertha 4—3 ; Fortuna 
Dfisseldorf — Fortuna K6!n 5—1, 
Werder Bremen — V.f.L. Bochum 
1—0, Schalke 04 —■ S. V. Ham
burg 3—1.

ȘTIRI, REZULTATE
După o lungă absență, interna

ționalul Libuda (în stingă imaginii} 
a reintrat la Schalke 04, victorioa
să sîmbătă în meciul cu S.V. Ham
burg (3—1), din campionatul vest- 
german.
Telefoto • A. P. — AGERPRES

F.C. CONSTANȚA ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL IN JAPONIA
In ultimul meci, constănțenii au făcut meci nu| cu selecționata Japoniei

TOKIO 20 (Agerpres). — La 
Tokio a luat sfîrșit turneul in
ternațional de fotbal organizat de 
federația niponă de specialitate, 
în ultimul joc, echipa F. C. Con
stanța a terminat Ia egalitate : 
0—0 cu selecționata Japoniei, cla- 
sîndu-se pe locul 3. Meciul a fost 
de un bun nivel tehnic și a fost 
urmărit de peste 30 000 de spec
tatori, prezenți în tribunele sta
dionului olimpic.

în cadrul acestui turneu, echi
pa F. C. Constanța a terminat 
două înt’lniri la egalitate, pierzînd 
în fața echipei braziliene Juven
tus Sao Paulo. După cum se știe, 
fotbaliștii români au făcut meci 
nul (0—0) cu selecționata olimpică 
a Japoniei la Osaka și reprezen
tativa Japoniei la Tokio, și au 
pierdut (1—2) partida cu Juventus 
(Brazilia).

marile vedete ale fotbalu- 
cunoscutul internațional

O Una din 
Iul maghiar, 
Florian Albert, a anunțat oficial că re
nunță la activitatea competițională. Jn 
vîrstă de 33 de ani, Albert a fost ctști- 
gător al „Balonului de aur” In anul 1967.

• In prezent se află m turneu In Bra
zilia echipa Iugoslavă de fotbal Zeleznl- 
clar, care In primul joc a tntilnlt la Rio 
de Janeiro formația Flaroengo. Fotba
liștii brazilieni au terminat invingfitori 
cu soorul de S—1 (2—0)

S Noul antrenor al echipei ujpeatt 
Dozsa eete fostul internațional Pal var- 
hldl. El 11 urmează pe Barott și Szlloa, 
care au activat aici In ultimii ani.

• Echipa Suediei se va pregăti in 
Iarna aceasta In Sicilia, unde va susține 
șl trei meciuri de pregătire. Tnaintea 
turneului final al C.M., formația Sue
diei va juca cu R.F. Germania (1 mai) 
la Hamburg, și cu Danemarca (3 iunie) 
la Copenhaga.

• La 22 ianuarie expiră termenul de 
acreditări ale ziariștilor la C.M. de fot
bal. Pînă în prezent au fost acreditați 
2100 de ziariști și 750 fotoreporteri.

O Echipa Poloniei va susține la 24 fe
bruarie un med amical cu Fiorentina, 
la Florența.
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