
ÎN MECIUL DE PREGĂTIRE DE IERI, DE LĂ ISTANBUL

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A ÎNTRECUT PE FENERBAHCE CU 2-1

■
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 51 SPORT

• MARH, LA IZMIR
ISTANBUL, 27 

trimisul nostru).
Azi (n.r. ieri) ________________

‘tat aici, pe malul Bosforului, plus 
3—4’ C, dar a strălucit soarele și 
a fost o zi splendidă. Apoi, simpa
tia de care se bucură Fenerbahce 
și acest Cemil — devenit o mare 
vedetă — ca și interesul față de 
fotbaliștii români au făcut ca în 
tribunele stadionului Mithat Pașa 
să ia loc la ora 14,30 aproape 40 000 
de spectatori. A fost o atmosferă 
de parcă era vorba de un meci ofi
cial și nu de o întîlnire amicală, de 
verificare reciprocă. Elevii lui Didi 
aveau ambițiile lor. Dar meciul, 
destul de disputat, a oferit o între
cere sportivă, puține fiind cazurile 
cînd s-au depășit limitele regula
mentare.

Partida a început furtunos, în 
ritm alert. Pentru „tricolori", era 
prima din acest sezon și ne între
bam cum vor rezista ritmului im
pus de fotbaliștii turci, recunoscuți 
pentru marea lor vitalitate și vite
ză, de altfel principalele lor cali
tăți. în cele din urmă, superiorita
tea tehnico-tactică și puterea de 
luptă a unora dintre jucătorii folo
siți — ne referim la Dumitru, Dinu, 
Anghelini și Bălăci — au făcut ca 
balanța să încline de partea jucăto-

(prin telefon, de la

termometrul a ară-

AL DOILEA MECI, IN COMPANIA LUI ALTAY
rilor români. Lotul nostru 
a învins cu 2—1 (1—0).

La început, deși ritmul
jelios", timp de vreo zece minute 
în preajma porților nu s-a întîm- 
plat ceva deosebit. în minutul 10 
însă, „tricolorii" au realizat o fază 
reușită. Mingea a mers șnur pe... 
ruta. Dobrin, Anghelini, Bălăci, Do
brin, Dumitru, urmată de un „1—2“ 
între ultimii și Dumitru a sprintat 
pînă la 7—8 m, de unde a șutat în 
unghiul lung : 1—0. în min. 20, 
Datcu a respins cu genunchiul, în 
corner, o minge șutată de Marcu, 
iar un minut mai tîrziu Răducanu 
s-a evidențiat, la șutul lui Osman 
(plecat însă din evidentă poziție de 
ofsaid). Cemil a mai creat la poar
ta noastră, în min. 22 două acțiuni 
periculoase, respinse însă de fun
dașii noștri. Din primele 
nute ne-am mai notat 
min. 25, cînd Datcu a 
dificultate o „bombă" a 
tru. Repriza a fost, în 
„tricolorilor", dar evoluția slabă a 
extremelor a făcut ea tabela de 
marcaj să indice la pauză o dife
rență

La 
fizic, 
cului 
plus, , . . . .
nivelat, i-a avantajat. în min. 57,

național

era ;,vi-

45 de mi- 
faza din 

reținut cu 
Iui Dumi- 
general a

minimă.
reluare, mai bine pregătiți 
localnicii au fost la cîrma jo- 
o mare parte din timp. în 

terenul moale, pe alocuri de-

Elsoy a șutat în bară iar în min. 
67, Osman a transformat o lovitură 
de la 11 m, acordată de arbitru, 
la o fază în care Dinu l-a depose
dat corect de balon 
min. 82, M. Sandu 
Kun, arădeanul a 
dreapta, dar s-a dus în stînga, spre 
centrul careului și de la 14 m a șu
tat fulgerător, cu stîngul, la semi- 
înălțime : 2—1. Un gol aplaudat de 
întreg stadionul și prin care trico
lorii aveau să cîștige cu 2—1.

LOTUL REPREZENTATIV: RĂ- 
DUCANU — ANGHELINI, Sameș, 
DINU, Nistor — DUMITRU, Dobrin 
(min. 46 Dudu Georgescu), BĂLĂCI 
(min 73 Broșovschi) — Troi (min. 
46 M. Sandu), KUN, Marcu.

FENERBAHCE : Datcu - 
cin, Ylmaz, Ziya, Alpascan 
kan (min. 55 Ishan), Ersoy (min. 70 
Kamil), Ibrahim (min. 46 Sabaha- 
din) — Mustafa (min. 46 Osman), 
pemil, Ender (min. 46 Onder).

A arbitrat: Demir Cumhur, din 
Istanbul.

Luni la prînz (n.r. azi) tricolorii 
vor pleca cu avionul la Izmir, unde 
marți, în cadrul unui cuplaj, vor 
întîlni pe Altay, avînd în deschide
re partida Fenerbahce — Gbztepe.

pe Cemil. în 
i-a pasat lui 

fentat spre

Timu-
- Ser-

Constantin ALEXE
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Cîrlibaba, Ciocănești. Iaco- 
Fundul Moldovei, Vama, Sa- 
Dorna Cîndrenilor, Dorna 
Pojorîta (ca să nu amintim 

eîteva din comunele și sa-

SI'ORIIIIIIIOII DE IARNA

MARIA ALEXANDRU
ÎN FINALA

CAMPIONATELOR
INTERNAȚIONALE

DE TENIS DE MASA
ALE CEHOSLOVACIEI

ț PRAGA, 27 (Agerprcs). — în 
sferturile de finală ale campiona
telor internaționale de tenis de. 
masă ale Cehoslovaciei de la Pra- 
ga, multipla campioană a Româ
niei, Maria Alexandru, a învins-o 
cu scorul de 3—0 pe cehoslovaca 
Ridlova. în semifinale, Maria A- 
lexandru a cîștigat cu 3—1 jocul 
cu suedeza Ann. Krist Kelmann și 
o va întîlni în finală pe maghiara 
Judit Magos, învingătoare cu 3—1 
în partida cu sovietica Rudnova. 
Finala probei de simplu masculin 
se va disputa între jucătorii 
ghiari Jonyer și Klampăr. In 
mifinale, Klampăr l-a învins 
3—1 pe iugoslavul Stipancici,
Jonyer a cîștigat cu 3—1 jocul 
Surbek (Iugoslavia).

ma- 
se- 
cu 
iar 
cu

Simbata și duminica, pe o vreme friguroasa, cețoasă și pe terenuri, 
in marea lor majoritate, acoperite cu un strat de zăpadă, s-au disputat 
mai multe meciuri de verificare ale echipelor noastre divizionare A, B și 
C. La Galați, Timișoara, Brașov, București, Gheorghieni, Bușteni eîteva 
mii de spectatori, iubitori nedezmințiți ai fotbalului, au luat loc în tribune, 
asistând la multe faze frumoase de fotbal, realizate de jucătorii 
ferați, în ciuda condițiilor atmosferice neprielnice.

In clișeu vă prezentăm o fază din partida F,C. Argeș — 
București, disputată sîmbătă la Bușteni

jn ț. Mk M * :.•*
în pagina a HI-a amănunte de la celelalte

lor pre-

Dir.amo-

meciuri.

SUCEAVA 27 (prin telefon) ; 
„Festivalul sucevean al sporturilor 
de iarnă", aflat anul acesta la a 
IlI-a ediție, reprezintă o manifes
tare sportivă cu totul deosebită, 
remarcabilă atît prin amploarea, 
cît și prin modul de desfășurare.

Numărîndu-ne printre cei care 
am vizionat festivalul și la edițiile 
sale precedente, putem afirma că 
evenimentul sportiv din _ Cîmpu
lung Moldovenesc a depășit acum 
toate așteptările, onorînd admira
bil cele două mari sărbători ale 
poporului nostru cărora le-a fost 
închinat: A 30-A ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII PATRIEI ȘI CON
GRESUL AL XI-LEA AL PARTI
DULUI.

în orașul de un pitoresc deose
bit, ornat sărbătorește cu ghirlan
de de brad, steaguri multicolore, 
afișe, panouri și pancarte, auto
buzele au adus din orașele^ satele 
și comunele 
peste 4 000 de concurenți și cam 
tot atîția excursioniști. După cum 
am fost informați, oficiile de tu
rism au fost solicitate în această 
perioadă mai mult decît oricînd 
altădată și este meritul lor de a 
se fi străduit să facă față onorabil 
tuturor cererilor.

Dar să ne oprim la programul 
acestei inedite și reușite manifes
tări sportive a tineretului suce
vean.

Festivalul a început sîmbă
tă după-amiază _cu vernișajul_ex
poziției 
LA A 
într-una 
tură au 
fotografii, grafice, cupe, plachete, 
diplome și medalii ilustrînd eta
pele de dezvoltare a sportului su
cevean pe parcursul ultimilor trei 
decenii. Apreciind eforturile și 
succesele repurtate în acest sector 
de activitate, oaspeții au vizionat, 
în continuare, eîteva scurt-metraje 
realizate de cineclubul „Cutezăto
rii" de pe, .Vnsă Casa pionierilor 
din Cîmpulung.

După un' Țeușit joc de lumini și 
umbre, oferit de elevii Liceului

județului Suceava

„SPORTUL SUCEVEAN 
XXX-A ANIVERSARE", 
din sălile Casei de. cul- 
fost expuse numeroase

lN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BASCHET

STEAUA-,,U" TIMISOARA 83-81
DUPĂ UN MECI FOARTE DISPUTAT

Campionatele republicane de bas
chet au continuat cu meciurile eta
pei a 14-a, desfășurate ieri în Ca
pitală, la Cluj, Oradea și Satu 
Mare. Iată rezultatele și unele amă
nunte asupra disputării jocurilor.

joritatea timpului, ba chiar acumu
laseră, în min. 31, un avans de 8 
puncte (67—59). A fost necesar ca

MASCULIN — GRUPA 1—6

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 83—81 (46—45). Puțin 
a lipsit ca studenții (deși erau lip
siți de aportul lui Cîmpeanu, care 
a evoluat la... Steaua) să realizeze 
o surpriză. într-adevăr, datorită 
combativității în apărare, acțiuni
lor colective bine închegate (și fi
nalizate) și preciziei aruncărilor la 
coș executate de Czmor. Mănăilă și 
Minius, timișorenii au dominat ma-

S-AU ÎNCHEIAT DISPUTELE PATINATORILOR

TINERII V1TEZIȘT1 PROMIT
• NOI RECORDURI DE COPII

MIERCUREA CIUC, 27 (prin te
lefon). Ultima reuniune a finalei 
campionatelor republicane rezer
vate juniorilor mici și copiilor, s-a 
desfășurat — ca și cele anterioare 
— în condiții atmosferice corespun
zătoare, tinerii patinatori de vite
ză beneficiind de o gheață cu un 
coeficient superior de alunecare.

Întrecerile băieților au fost do
minate de micii alergători mure
șeni, pregătiți de apreciatul tehni
cian Carol Gal. Cea mai mare sa
tisfacție i-a adus-o antrenorului 
Attila Bakoș. Dorința de afirmare 
și conștiinciozitatea în antrena
mente i-au adus — spre surprinde
rea generală — invidiatul titlu de 
campion absolut al juniorilor mici. 
Și la fete, sibianca Carmen Drago
man (eleva prof. Petre Tivadaru) 
merge cu pași siguri pe drumul 
consacrării, ea reușind să cîștige 
toate probele- Atît Carmen Drago
man cît și Attila Bakoș au avut 
parte de forțe sensibil egale în 
Agneș Rusz. Ilona Tompoș, Gabri
ela Cirică, Cornel Munteanu, Ion 
Opincaru, Attila Varga, Laszlo 
Biro, Nicolae Terzeanovici și Mi
hail Marian, care se anunță ca vi
itori performeri de nădejde.

Cum s-au comportat micii yi- 
tnziști ? Ibolia Satmary, ludith 
Ba’.int. Iosif Moldovan, Adalbert 
Lakatoș, Adrian Fulea, Eva Mol
nar- Maria Tomor, Tereza Costa
che, Marcel Truță, Marius Nuna și 
Marina Constantin și-au pus în 
£Înd să devină mari patinatori.

• MUREȘENII LA ÎNĂLȚIME
REZULTATE TEHNICE : juniori 

mici — 1.500 m: 1. Carmen Drago
man (Șc. sp. Sibiu) 2:49-4, 2. R. Ag
neș Rusz (Șc. sp. M. Ciuc) 2:51,4,3. 
Ilona Tompoș (S.C. M. Ciuc) 2:57,2; 
3000 m băieți: 1. Nicolae Terzea
novici (Constructorul București) și 
Attila Bakoș (Mureșul Tg. Mureș) 
5:26,4, 3- Marian Mihail (Dinamo 
Brașov) 5:29,0.

CLASAMENTE GENERALE: fe
minin: 1. Carmen Dragoman
165,516 p — record republican (v.r. 
170,500 p),' 2. Agnes Rusz 167,233 p, 
3. Ilona Tompoș 171,616 p; băieți: 
1. Attila Bakoș 155,966 p. 2. Ion 
Opincaru (Șc. sp. Sibiu) 157,166 p, 
3. Nicolae Terzeanovici 157,700 p.

Iată campionii la celelalte probe 
de copii : cat. 13—14 ani — 1000 
m: ludith Balint (Mureșul Tg. Mu
reș) 1:55,4 și Zoltan Adorian (Mu
reșul Tg. Mureș) 1:46,2; cat: 11—12 
ani, 300 m: Tereza Costache (Con
structorul București) 34,4 și Radu 
Neculicioiu (Dinamo Brașov) 32,8 
— record republican (v.r. 33.3), 
cat. 9—10 ani — 200 m: Ibolia Sat
mary (Mureșul Tg. Mureș) 24.4 — 
record republican (v.r. 24,5) și
H. Iasch (Șc. sp. Sibiu) 24.5 — re
cord egalat: cat 7—8 ani — 100 ni: 
Cătălina Bordei (Dinamo Bucu
rești) 17,0 — record republican
(v.r. 17,2) și Lucian Bencze (Agro
nomia Cluj) 13-7 — record repu
blican (v.r. 13,8).

Troian IOANIJESCU
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X .*?■ '

W'

„Ștefan cel Mare" din Cimpulung, 
am fost martorii unei feerii pe 
gheață, realizată de elevii Școlii 
generale numărul 4. Timp de 
peste trei ore. 300 de patinatori au 
oferit celor cîtorva mii de specta
tori un frumos program, plin de 
varietate și fantezie, pentru care 

- copiii și profesorii lor merită toate 
laudele.

Festivalul propriu-zis a început 
a doua zi, duminică, cînd coloana 
de sportivi, cuprinzînd tineri lo
calnici _și oaspeți yeniți din Bro- 
dina, 
beni, 
dova, 
Arini, 
decît 
tele reprezentate la festival), ca și 
tineri din orașele Șiret, Solea, Făl
ticeni, Gura Humorului, Vatra 
Dornei, Suceava și Cîmpulung s-a 
întins pe aproape 2 kilometri, în 
drumul ei de la Casa de cultură 
spre Stadion.

Aici, grupele de sportivi s-au 
despărțit și, pînă către orele serii, 
am asistat, pe inelul de gheață,

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Iși dispută întâietatea șahiștii și șahistele din sectorul i al Capitalei.

CUPA TINERETULUI1455
Populara competiție 

trat, la sfîrșitul săptămînii 
în întreaga țară, la

de masă — „Cupa tineretului" — a înregis- 
trecute, un adevărat moment de vîrf.
orașe și sate, au avut loc noi concursuri în. 

cadrul primei etape a întrecerii, iar în unele locuri au fost desemnați cei 
mai buni sportivi din fabrici, uzine, instituții, școli sau comune.

în Capitală s-au desfășurat întreceri pe sectoare, la șah, patinaj, 
săniuțe și tenis de masă.

Citiți, în pagina a 2-a, relatări ale corespondenților noștri.

PREGĂTIREA olimpică,
CENTRUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE PERIWNTĂ
Primul an din ciclul olimpic a înregistrat o creștere față de trecut dar programul 

adoptat trebuie să fie pe deplin cunoscut și aplicat
Anul 1973, primul dintre cei patru ai ciclului olimpic dintre Sap- 

poro-Miinciten ’7-2 și Innsbruck-Montreal ’76 a fost un an foarte important 
pentru stabilirea planului și a cadrului general de activitate în . vederea 
pregătirii sportivilor români pentru participarea lor la jocurile Olimpice 
din 1976.

în baza analizelor efectuate după J.O. de iarnă și a celor de vară 
din 1972, a rezultat că participarea sportivilor români la Sapporo și, res
pectiv, Ia Miinchen n-a fost satisfăcătoare, neridicîndu-se la înălțimea 
așteptărilor, a condițiilor de activitate pe care aceștia le-au avut la dis
poziție. Ca urmare a concluziilor și propunerilor stabilite de plenara 
C.N.E.F.S. din martie 1973, în lumina sarcinilor Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, Biroul Executiv al C.N.E.F.S., în ședință 
comună cu Biroul Comitetului Olimpic Român, a adoptat PROGRAMUL 
DE PREGĂTIRE PENTRU JOCURILE--------------------OLIMPICE DIN ANUL 1976.

pentru Steaua, • respectiv Minius 28,
Czmor 27, Mănăilă 17, Roxin 3,
Munteanu 2, Gal 2, Chiorean 1,

O

șM

<•>

Pornind de la obiectivul major 
al participării sportivilor români 
la J.O. (Obținerea unui număr mai 
mare de puncte și medalii, inclu
siv de aur, decît la oricare din e- 
dițiile anterioare), documentul — 
de o mare importanță pentru miș
carea sportivă din țara noastră — 
a stabilit, in mod concret, cadrul 
general al pregătirilor și răspunde
rilor la nivelul tuturor eșaloane
lor vizate a avea contingență di
rectă cu sportul de performanță, 
cu pregătirea pentru Jocurile O- 
limpice. Programul de pregătire 
pentru J.O. trasează ca sarcină 
principală CONCENTRAREA E- 
FORTURILOR ȘI ACORDAREA U-

NUI SPRIJIN - PRIORITAR ACE
LOR RAMURI DE SPORT UNDE 
EXISTĂ PERSPECTIVE REALE 
DE OBȚINERE A UNOR REZUL
TATE DE PRESTIGIU INTERNA
TIONAL, CU PONDERE ÎNSEM
NATĂ ÎN PROGRAMUL , JOCU
RILOR OLIMPICE.

Pregătirea trebuie să aibă un 
ritm susținut, chiar din primul an 
al noului ciclu olimpic. în acest 
scop s-a impus perfecționarea pro
cesului de instruire, în special prin 
mărirea 
rametrii 
1200 de 
ponderii 
bunătățirea tehnicii. în scopul o-

volumului de lucru la pa- 
sportului mondial (1000— 
ore anual), prin creșterea 
pregătirii fizice și îm-

bieețivîzării și dirijării mai judici
oase a întregului proces de antre
nament, a folosirii mijloacelor mo
derne de refacere etc., lucrătorii 
din ' domeniul cercetării științifice 
și medicii sportivi au primit sar
cini directe, menite să le sporeas
că contribuția și eficiența practică.

O altă sarcină vizează folosirea 
mai judicioasă a tuturor resurse
lor și a condițiilor tehnico-mate- 
riale de care dispune mișcarea 
noastră sportivă în vederea reali
zării acțiunilor legate de pregăti
rea, la nivel superior, a sportivi
lor nominalizați în loturile olim
pice, pentru care, de asemenea, au 
fost prevăzute diferite acțiuni care 
să contribuie la dezvoltarea spiri
tului lor de abnegație, la educația 
lor politică și cetățenească.

Dacă, de obicei, in ultima parte 
a unui ciclu olimpic nu mai este 
timp pentru a se încerca diferite 
experimente, pentru a se face mu
tații spectaculoase, ca urmare a 
unor măsuri cu caracter general, 
în schimb. în special în primul an 
post-olimpic, există asemenea po
sibilități și este momentul cel mai 
propice pentru schimbări de fond

(Continuare în pag a 3-a)
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ÎN ÎNTRECERILE MUNICIPALE DE ATLETISM

CRISTUDOR A EGALAT DIN NOU
RECORDUL ȚARII LA 60 M!

I

Tarău și Mănăilă (i se văd doar brațele) luptă pentru minge. Fază din 
meciul Steaua — „U“ Timișoara. Foto : Ștefan C1OTLOȘ

Peste 350 de atleți și atlete din 
București s-au întrecut, sîmbătă și 
duminică, în sala „23 August", în 
cadrul campionatelor municipale 
rezervate seniorilor și juniorilor de 
categoria a II-a. Cifra pe care 
ne-au comunicat-o organizatorii 
pare mulțumitoare, dar procentul 
reprezentării seniorilor — și în spe
cial al celor de valoare — este des
tul de redus, totalul . datorîndu-se, 
în cea mai mare măsură, prezenței 
la start a juniorilor II.

Ne-am exprimat după concursul 
de săptămîna trecută opinia în pri
vința nepopulării competițiilor se
niorilor. Sîmbătă și ieri numărul 
lor a fost evident mai mare, la 
campionatele Capitalei au partici
pat și unele vîrfuri ale atletismului 
nostru — chiar dacă nu au luat 
startul în probele care le-au consa
crat — dar au fost, sîntem con-

vinși, și destule absențe nejustifi
cate. Pe de altă parte, ne vedem 
obligați sa revenim asupra unui as
pect care trebuie să dea de gîndit 
Celor interesați de soarta atletis
mului nostru. Unde sînt atleții se
niori din București ?

Acceptăm explicația absenței unor 
sportivi fruntași de la cele două 
concursuri desfășurate în această 
iarnă, care, să spunem, n-au avut 
trecut în planul de pregătire par
ticiparea la competiție. Deși, am 
mai spus-o, peste puțină vreme 
încep concursurile importante — 
„Cupa de Cristal", campionatele 
europene — și nu credem că e bine 
să se intre în focul acestor compe
tiții dificile fără eîteva starturi de

Vladimir MORARU
Tudorel Vasile, o autentică speran

ță a săriturii in lungime.
antrenorul Vasile Popescu să facă 
apel la toată energia elevilor săi 
pentru ca aceștia să se concentreze 
în defensivă și să stăvilească suita 
atacurilor adversarilor. în plus, Ta- 
rău și-a adus un aport deosebit 
prin coșurile marcate tocmai în a- 
ceastă perioadă dificilă și decisivă, 
determinînd (alături de agresivita
tea în apărare a întregii formații) 
succesul baschetbaliștilor de la 
Steaua, obținut cu mare dificultate. 
Este drept că absența lui Oczelak 
(suspendat) și Savu (bolnav) a cîn- 
tărit mult, dar ea nu scuză com
portarea generală a formației Stea
ua, de la care se așteaptă mai 
mult și pentru care fiecare partidă 
înseamnă și un prilej de verifica
re în vederea întîlnirilor din cadrul 
Cupei cupelor Au înscris • Tarău 
31, Cîmpeanu 21, foneci 10, Cernat 
8, Pîrșu 6, Baciu 4, Dumitru 3

Weber 1. Au arbitrat bine M. Rizea 
si P. Pasăre,

DINAMO — I.E.F.S. 108—67 (58— 
35). Campionii țării au făcut pen
tru a șasea oară „suta" în decursul 
acestui campionat, într-un meci în 
care studenții au rezistat doar 10 
minute superiorității valorice indi
vidualei Și de talie. Un regret pen
tru faptul că Dan Niculescu, consi
derat drept un mare talent al bas
chetului românesc, își găsește loc 
în „5”-ul dinamovist de abia cînd 
echipa sa acumulează avantaj de 
20—30 de puncte, așa cum s-a pe
trecut ieri. Au înscris- Novac 33, 
Chiyulescu 15, Popa 25, Diaconescu 
14. Georgescu 14. Niculescu 4, Cer
nea 2, Dragomirescu 1 pentru Di
namo, respectiv Braboveanu 20. Zi- 
su 14, Berceanu 10, L. Molnar 4,

(Continuare in pag. a 2 a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Dorel Cristudor, în dreapta imaginii, in frunte chiar de la primii metri ai finalei probei de 60 m. 
Fotografii de S. BAKCSY
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ZILE DE VÎRF ÎN ÎNTRECERILE
A A

„CUPEI TINERETULUI"
ETAPA MUNICIPALA 

LA SĂNIUȚE — O REUȘITA
locul I a 
Lehaci —

„CUPA CARAIMAN" LA SCHI FOND JUNIORI RLVANȘA
ÎNOTĂTORI

TINERILOR
Al CAPITALEI

A

CLUJ, 27 (prin telefon). Peste 
200 de tineri, selecționați în cadrul 
întrecerilor desfășurate în asociații 
sportive școlare și sindicale, s-au 
întrecut în faza municipală a „Cu
pei tineretului” la săniuțe. Con
cursul a fost bine organizat și fa
vorizat de un timp excelent. în 
urma unor întreceri deosebit de 
antrenante, desfășurate pe pîrtiile 
din pădurea Hoia. primele 
locuri în 
pate de ; 
școlar de 
Rus (Șc.
Macavei (Liceul, „G. Coșbuc“), la 
fete, și 1. I. Ciola (Grupul școlar 
de construcții); 2. A. Popa (Șc. 
gen. nr. 14); 3. I. Grozăvescu (Li
ceul economic), la băieți.

încercînd o caracterizare a com
petiției — care a reunit reprezen
tanți ai școlilor generale, liceelor 
teoretice și de specialitate, elevi ai 
școlilor profesionale, membri ai a- 
sociațiilor Sportive din întreprinde
rile și instituțiile clujene — se cere 
subliniată dorința fiecărui partici
pant de a evolua cît mai bine, ca 
și satisfacția tinerilor de a se fi 
aflat la startul unei mari întreceri.

san, la clasele VI—VII, 
fost cucerit de Aristica 
la fete și, respectiv, de Vasile la- 
coban și Vasile Tușan.

Horia CHIRILUS — coresp.

PATINOARUL ARTIFICIAL — 
LA DISPOZIȚIA ELEVILOR I

manifestări sportive din cadrul e- 
diției de iarnă a „Cupei tineretu
lui". Cel mal reușit a fost con
cursul de patinaj, la startul căruia 
au fost prezenți elevi ai școlilor 
generale, precum și elevi de la 
ceul industrial și de la Liceul 
construcții.

Paralel a fost organizat și 
concurs popular de haltere.

Ll- 
de

un

trei 
clasament au fost ocu- 
1. Tereza Deszi (Grupul 
transporturi), 2. Mariana 
gen. nr. 15) ; 3. Elviranr.

Sîmbătă și duminică, pe patinoa
rul artificial din Sibiu a avut loc 
un reușit concurs contînd pentru 
„Cupa tineretului". Cu această o- 
cazie, organele locale au hotărît 
ca — pe durata întregului sezon 
sportiv de iarnă — patinoarul să 
fie pus zilnic, cîte patru ore la 
dispoziția elevilor.

Primii care au beneficiat de a- 
ceste facilități au fost elevii Șco
lii generale nr 4. Profesoara de 
limba engleză, Ute Rozorea, a ve
nit cu 20 de copii care s-au în
trecut în etapa pe clasă a „Cupei 
*’ - întreceri au fost

ai școlilor gene- 
18.

P. COMȘA — coresp.

PARTICIPARE NUMEROASĂ 
LA FAZA PE ORAȘ

Nușo DEMIAN

PE PÎRTIILE
MUNȚILOR DORNEI

un timp frumos, cu zăpadă 
în satul Ciocănești din co- 
lacobeni, județul Suceava, pe

Pe 
bună, 
muna . .
pîrtiile special amenajate, a avut 
loc o mare întrecere de schi în 
cadrul „Cupei tineretului". Au fost 
prezenți concurenți din Brodina, 
Cîmpulung Moldovenesc, Cîrlibaba, 
Vatra Dornei, Iaeobeni și Ciocă
nești. Au avut loc probe de slalom 
și coborîre. Pe primul loc, la sla
lom 
(Șc. 
rîre, 
men 
ti vă

fete, s-a situat Angela Arabu 
sp. Vatra Dornei). La cobo- 
locul I a fost cucerit de Car- 
Căpraru, tot de la Școala spor- 

__ din Vatra Dornei.
Pe aceleași pîrtii a avut loc și o 

întrecere de săniuțe. La clasele I— 
IV locul I i-a revenit Măriei Gio-

FESTIVALUL
SPORTURILOR 

DE IARNĂ
(Urmare din pag. î)

pe patinoarul îngrădit de manti
nele, pe pîrtiile de schi și săniuțe' 
la concursuri în care sute și sute 
de tineri au apărat cu dîrzenie 
onoarea sportivă a satului, comu
nei sau orașului din care făceau 
parte. Să dăm numele învingăto
rilor? Spațiul nu ne permite să-i 
menționăm nici măcar pe cei mai 
merituoși. Atît au fost de mulți !

îi felicităm, în schimb, pe toți 
concurenții. pe învingători și pe 
învinși deopotrivă, și — în mod 
deosebit — pe organizatori, repre
zentanți ai organelor și organiza
țiilor locale pentru strădaniile lor 
încununate de un desăvîrșit suc
ces.

tineretului". La 
prezenți și elevi 
rale nr 12 și nr.

Ilie IONESCU — coresp. jud.

S-AU ÎNCHEIAT ETAFELE 
COMUNALE

în mai multe localități rurale din 
județul Hunedoara au avut loc e- 
țapele pe comune ale ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". Con
cursuri de săniuțe, schi și pati
naj — care s-au bucurat atît de 
participarea elevilor, cît și a ti
nerilor avînd alte ocupații — s-au 
desfășurat în comunele Bretea Ro
mână, Unirea, Păclișa, Clopotiva, 
Sîntămărie, Sălaș, Pui și Petros. 
Cîștigătorii acestei etape vor fi pre
zenți, duminica viitoare, la etapa 
zonală de la Hațeg.

Nicu SBUCHEA — coresp.

IN DOUĂ ȘCOLI GENERALE 
DIN CAPITALĂ

în cursul săptămînii care a tre
cut — vremea fiind prielnică — în 
numeroase unități școlare din Ca
pitală s-a lucrat la amenajarea de 
patinoare naturale, chiar în curțile 
școlilor, pe terenurile de sport bitu
minate. Elevii și cadrele didactice 
de la Școala generală nr. 98. din 
cartierul Berceni Sud, după ce și-au 
amenajat patinoarul, au participat 
la primul concurs din cadrul „Cu
pei tineretului". De mult succes 
S-au bucurat întrecerile>între clase; 
la start fiind prezenți peste 380 
de elevi.

Zilele trecute, cînd 
din Parcul tineretului 
padă, au avut lpc și 
săniuș cu participarea 
de elevi. S-a desfășurat, de aseme
nea, etapa pe clase la șah și tenis 
de masă.

Și la Școala generală nr. 102 (Sec
torul V), peste 1 800 de elevi au 
participat, pînă asum, la întreceri
le de șah. săniuțe și tenis de masă 
din cadrul „Cupei tineretului". Pa
ralel are loc o atractivă întrecere, 
dotată cu „Săniuța de argint".

pe pîrtiile 
mai era ză- 
întreceri de 
a peste 500

O. GUȚU

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CURSELE DE ȘTAFETĂ

Sporturile de iarnă au fost la 
ordiriea zilei în orașul Codlea sîm
bătă și duminică. La etapa orășe
nească a întrecerilor de schi, pa
tinaj și săniuțe a „Cupei tineretu
lui" au fost prezenți cîteva sute 
de tineri și tinere.

Iată rezultatele: Schi, băieți — 
Cătălin Plotogca ; fete — Erica Ro
șu ; săniuțe, băieți — Gh. Butica : 
fete — Natalia Rîmbu.

întrecerile, desfășurate pe dea
lul Mălinului, au fost bine orga
nizate de C.O.E.F.S. Codlea.

Ion CHICOMBAN

20 000 DE PARTIC! PANȚI IN 
JUDEȚUL TIMIȘ, DAR MAI 

SÎNT UNITĂTI UNDE NU S-A 
FĂCUT NIMIC

TIMIȘOARA (prin telefon) — De 
la data startului și pînă acum, în 
prima fază a competiției, comisiile 
de organizare din județul Timiș au 
consemnat pe foile de concurs a- 
proape 20 000 de participanți. Luată 
în ansamblu cifra pare să fie re
marcabilă. Putem elogia, desigur, 
unele asociații sportive care au 
manifestat interes și pricepere în 
organizarea fazei de masă. De pildă, 
în școlile timișorene au fo6t în
registrați 7 000 de participanți, cele 
mai reușite concursuri fiind orga
nizate la Liceul C. D. Loga, Liceul 
Nicolaus Lenau, Grupul școlar con
strucții, Școala generală nr. 19, 
Școala generală 16. cît și la alte a- 
sociații sportive (Voința, Politeh
nica, Universitatea, Medicina, Agro- 
nonomia, C.F.R., C.I.L.T., Trustul 
de construcții locale). De asemenea, 
mobilizare și rezultate bune au fost 
consemnate în Jimbolia. Lugoj și 
Sînnicolaul Mare, precum și în u- 
nele localități rurale: Lovrin, Te- 
remia Mare, Cernat, Gătaia, Du- 
deștii Vechi.

Deși la prima vedere cifra de 
20 000 de participanți pare să de
monstreze o bogată activitate, tre
buie să consemnăm o parte din 
constatările comisiei de coordonare 
Timiș, care semnalează grave defi
ciențe de popularizare și organizare 
în multe unități din județ. Lista 
ar fi prea mare ca să le consem
năm pe toate, de aceea ne rezu
măm să ne referim la cele unde 
această acțiune nu se cunoaște 
încă : U.M.T., Electromotor, Bana
tul, Industria lînii, Fabrica de za
hăr, Liceul pedagogic. Liceul nr. 1, 
Liceul de construcții (Timișoaral, 
Școala profesională agricolă, Liceul 
teoretic, A. S. Record (Jimbolia), 
C.F.R., Mondial (Lugoj), Fabrica de 
ciorapi (Sînnicolaul Mare). Timpul 
care a mai rămas trebuie să fie 
folosit Ia maximum, pentru ca 
ceastă competiție să cîștige noi 
depți și să devină tradițională 
rîndul tineretului.

BUȘTENI, 27 (prin telefon). Re
zultatele din cursele individuale 
de sîmbătă în 
bulgari ocupaseră 
4 la țete și 1,2 
ieți, lăsau să 
Ca foarte posibile 
peților în ambele 
Dar. se pare că optimismul, dina
intea întrecerii, al antrenorului 
român ștefan Stăiculescu a fost 
bine fondat atunci cînd a afirmat 
că îșj cunoaște bine elevii, că 
abia astăzi ei se vor mobiliza și 
vor demonstra adevărata valoare, 
mai ales că și problemele 
tehnice (ceruire adecvată 
fă de Ziua precedentă) 
studiate mult mai atent, 
tace că mii de spectatori, 
dintre eî participanți la excursiile 
organizate pe Valea Prahovei, au 
urmărit și încurajat, de-a lungul 
unui pitoresc traseu, o dublă și 
excelentă victorie a speranțelor 
fondului românesc pe schiuri. Șta
feta junioarelor bulgare a condus 
în primele două schimburi și dă
dea impresia că va realiza o vic
torie scontată. Tn schimbul trei' 
însă, învingătoarea probei indivi
duale. Vilma Tudor, a făcut din 
nou dovada calităților ei deose
bite. a recuperat cele 45 de secun
de ce o despărțeau de adversara 
ei și a adus ștafeta României 
postură de cîștigătoare, cu 
Vans de 8 secunde.

Cursa băieților a fost la 
interesantă. Schiorii bulgari 
conducerea în primul schimb prin 
C. Cifligianov, pentru ca. în 
schimbul doi, sportivul român

care concurenții 
locurile 2, 3 și 
șl 4 la bă- 

se întrevadă 
victorii ale oas- 
curse de ștafetă.

pur 
deosebi- 
au fost 
Așa se 

mulți

un
în 
a-

defel 
au luat

N. STAVARACHE - I. POPA
ciștigători 
de bob

ai

de
A avut

concursului
Ia Sinaia

loc
Și un antrenament

cronometru la
contra

săniuțe
SINAIA, 27 (prin telefon). Noua plrție 

de bob a fost, duminică, gazda ultimu
lui concurs din seria celor trei organi
zate de UCECOM în decurs de o sâptă- 
mlnă. La startul întrecerii au fost pre
zențe 16 echipaje formate din boberi 
veniți din Bragov, București, precum și 
din slnăieni. După consumarea celor 
două manșe (prima s-a disputat sîm
bătă, iar cea de a doua duminică), pe 
o pîrtie cu 6 viraje, lungă de 800 de 
metri, primele trei locuri au fost ocu
pate de : 1. N. Stavarache 
(I-E.F.S. București) 76.4 ; 2. 
C. Blrsan (C.S.O. Sinaia) 
Toader — v. Tupea (C.F.R.

De remarcat faptul că, 
pentru prima oară la un _______ ____
bob, campionul țării la motocros. Ște
fan Chițu, a avut o comportare' pro
mițătoare.

După încheierea concursului de bob a 
avut loc un antrenament oficial la să
niuțe, contra-cronometru, la care au 
luat parte juniori și seniori, în număr 
de 37, de la C.S.O. Sinaia, Liceul Si
naia, I.E.F.S. București, C.F.R. Brașov, 
Voința Sinaia, precum si de lâ Școala 
generală Izvor Sinaia. Un rezultat bun 
a obținut juniorul Victor Anghel (.66.4 
sec. pe BOQ m. - * ' '
flat de profesorul 
Aurel Soroceanu, ... __  _ ___
noștri specialiști în materie. La seniori 
un timp bun 
prezentantul 
Ardeleanu.

— I. Popa 
Șt. Chițu — 
76,5 ; 3. C.
Brașov) 76,9, 

participind 
concurs de

6 viraje —), antre- 
de educație fizică 

unul din _ reputații

Gh. IRIMINOIU
Sîmbătă și duminică în munici

piul Tulcea au avut loc mai multe

ÎNTRECERI DE SĂNIUȚE 
LA TULCEA (57.5 sec.) a obținut re- 

I.E.F.S. București, Ion

Petre ARCAN

DE BASCHETCAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

FEMININ — GRUPA 1—4

GRUPA 7—12

C. Negulescu și 
VASILESCU).

creat o atmosferă 
în rîndul ambelor 
marcat: Demian 

Zdrenghea 14, Vizi 
Roman 15 pentru

de 
e-

15,
8, 

U-

Em. Niculescu șl G. Berekmeri. 
(M. ION — coresp.).

Pașca 17, Purcăreanu 2, 
(R. MIRCEA — coresp.).

Szep 2, A. Molnar 4, Nagy 5, Tu- 
cunel 4, Chircă 4. Au arbitrat bine 
E H'ottya și N. Iliescu. (D. STĂN- 
CULESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ — FA
RUL CONSTANȚA 76—61 (31—28). 
Surprinzător de dificilă victoria 
studenților. Constănțenii au început 
bine partida, profitînd prompt de 
greșelile de tehnică ale clujenilor 
și conducînd, uneori, la diferențe 
destul de mari — 10—2 (min. 5) 
și 22—13 (min. 12) — pînă spre fi
nalul primei reprize. La reluare, 
clujenii au evoluat mai aproape 
de valoarea lor reală, iar Riihrig 
și-a pus coechipierii în poziții cla
re de a marca, pe care Demian și 
Roman le-au fructificat cu preci
zie. Oaspeții, în urma eforturilor 
depuse, încep să fie impreciși în 
aruncările de la semidistanță (în 
care excelaseră în prima repriză), 
cedînd — treptat — ritmul de joc 
și, prin acesta, partida. La nivelul 
scăzut al întîlnirii a contribuit ar
bitrajul prestat de V. Kadar și, în 
special, I. Krasznay care, prin de
cizii eronate și contrare cursului 
jocului, au 
nervozitate 
chipe. Au 
Riihrig 16, 
Schuller 8, 
niversitatea, respecțivloan 4, Ivas- 
cenco 17, 
Spînu 21.

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 92—63 (43—36). Echilibrul 
care se anunța încă din startul 
partidei nu a durat decît 20 de 
minute. învingătoarea s-a conturat 
chiar din primele minute ale repri
zei secunde, datorită jocului bun 
prestat de rapidiști, care și-au do
minat net adversarii. Superioritatea 
baschetbaliștilor feroviari a fost 
concretizată printr-o mai mare pu
tere de luptă, dar și prin varieta
tea acțiunilor de atac, contraatacu
rile fiind cele mai frecvente iar 
eficiența lor determinînd victoria 
meritată a formației Rapid. Jucă
torii de la Politehnica, lipsiți de a- 
portul lui Molin (accidentat), au 
greșit mult în această perioadă a 
întîlnirii, cînd și-au bazat atacurile 
pe aruncări de la distanță și semi- 
distanță, de cele mai multe ori 
imprecise. Au marcat: Vintilă 19, 
Stănescu 14, Bulancea 19, Tursugi- 
an 6, Simulescu 6, Cr. Popescu 26, 
Predulea 2 pentru Rapid, respectiv 
Szell 22, Stedu 4, Krizbai 4, Șer- 
bănescu 2, Dudescu 8, Anghel 8, 
Rusu 4, Troacă_ 9, Dragnea 2. 
arbitrat bine 
Caraman. (A.

I.C.H F.

Francisc Forico 
handicapul de 20 
fața adversarului său V, Siskov și 
să predea ultimul schimb coechi
pierului său Cornel Mândruș. cu 
un avans substanțial (aproape 
două minute). Ultimii 5 km au fost 
dramatici. Fiecare component al 
echipelor- Mândruș și respectiv 
I. Lebhanov, au făcut multă risipă 
de energie ,au recurs la toate sub
tilitățile tactice pentru a-și aduce 
formația pe primul loc. Mergînd 
foarte bine, neriscînd nimic, româ
nul a menținut avansul primit de 
la schimbul doi și ștafeta Româ
niei a terminat cursa pe primul loc 
în aplauzele entuziaste ale publi
cului.

După 
hotelului

să recupereze 
de secunde în

încheierea curselor, în fața 
din centrul orașului

Bușteni, a avut loc o emoționantă 
festivitate de premiere care, la fel 
ca și cursele, a fost urmărită de 
numeroși spectatori. Primarul ora
șului. tovarășul Marin Militaru, a 
înmînat sportivilor numeroase pre
mii în echipament și material 
sportiv.

REZULTATE TEHNICE: ștafe
ta 3X5 km junioare : 1. România I 
Ih 05,24 (Iuliana Pața, Ana Bădes- 
cu, Vilma Tudor); 2. Bulgaria lh 
05,32 (Tatiana Menceva, Antoaneta 
Lesteva, Violeta Nikolova); 3. 
România 11 lh 10,14 ; 3X10 km ju
niori: 1. România I lh 51,47 (Ion 
Moise, Francisc Forico. Cornel 
Mândruș), 2. Bulgaria lh 53.24 
(C. Cifligianov, V. Siskov. I. Leb
hanov): 3. România II lh 55,53.

Victor ZBÂRCEA, coresp.

[juniori] 168-105

CAMPIONATELE JUDEȚULUI

PRIMA CURSĂ DE COBORÎRE A
IN BRAȘOV

SEZONULUI
PE PlRTIA LUPULUI

Manifestînd o deplină superiori" 
tate — a cîștigat 20 din cele 26 de 
probe din program — selecționata 
tinerilor înotători ai Capitalei și-a 
luat o frumoasă revanșă în fața 
formației juniorilor din Sofia, de 
care fusese întrecută la întîlnirea 
precedentă cu o diferență de două 
puncte. Acesta nu a fo6t însă sin
gurul motiv de satisfacție la finele 
celor două reuniuni de concurs. 
Deși se află la începutul perioadei 
pregătitoare și, spre deosebire de 
sezonul precedent, de această dată 
cu două antrenamente pe zi, cîțlva 
dintre tinerii înotători bucureșteni 
au realizat cifre promițătoare.

A. Zahiu l-a întrecut pe campio
nul balcanic al juniorilor, Radu 
Vrînceanu, și cu noul său record 
personal pe „sută" (57,8) se anunță 
ca un candidat la ștafeta națională 
a crauliștilor. Alte două frumoase 
surprize — evoluțiile Ligiei Anas- 
tasescu și Mihaelei Costea. Prima a 
înotat 200 m bras în 3:00,1, iar a 
doua, la prima ei cursă pe distanța 
de 200 m spate, a realizat 2:44,4.

Un rezultat notabil poate fi con
siderat și timpul de 2:18,2 la 200 m 
spate al lui Adrian Ilorvat.

I.C.H F. — C.S.U. Galați 97—71 
(49—36). în sfîrșit, jucătorii de la 
I.C.H.F. și-au valorificat experien
ța și s-au impus cu autoritate din 
minutul 8, deși pe parcurs studen
ții au căutat să „rupă" șirul acțiu
nilor ofensive ale adversarilor. Au 
înscris: Dikay 19, Bulat 16, FI. 
Niculescu 16, Cîmpeanu 13, Chiciu 
12 Tiidosî 11, Mălușel 8, Antones
cu 2 pentru I.C.H.F., respectiv Ma- 
goș 25, D. Martinescu 11, Arăda- 
voaicei 7, R. Martinescu 14, Răi- 
leanu 4, Anton 1, Tudose 9. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și I. Szabo.

POLITEHNICA CLUJ — VOIN
ȚA TIMIȘOARA 69—53 (29—22). 
Meci de slab nivel tehnic, în care 
studenții au fost net superiori, ne- 
avînd probleme în fața unui ad
versar care s-a prezentat mult sub 
nivelul cerut unei echipe dindivi- 
zia A. Au marcat : Moisin 20, A. 
Vidican 4, Roman 28, Voicu 7, Mo
raru 4, Lăpușan 2, Olosudeanu 2, 
S Vidican 2 pentru Politehnica, 
respectiv Viciu 25. Lup 9, Csordas 
4 Pașcanu 3, lancea 5, Ivanici 3, 
Ondreikovics 4. Au arbitrat bine

UNIVERSITATEA CLUJ 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 78 
69 (33—31). Partidă frumoasă,
cursivă, cu faze de real spectacol, 
în care ambele formații au evoluat 
la adevărata lor valoare. Apărări
le agresive — practicate de ambele 
părți — au dus la contraatacuri 
spectaculoase, cu finalizări precise. 
Gazdele, cu un joc tactic superior, 
orientat cu precizie de Floarea 
Anca, s-au impus prin incisivitatea 
demonstrată în acțiunile de atac 
și agresivitate în apărare. Au mar
cat: Szeleky 14, Merca 1, Moraru 
16, Anca 17, Jighișan-Fernea 11, 
Portik 11, E. Farkas 8 pentru „U“ 
Cluj, respectiv Goian 11, Moldo
van 7, Horvath 2, Schnebli-Czmor 
14, Dobosi 5, Sarchizian 14, Vilan- 
nyi 6, Constantinescu 4, Fiillop 6. 
Au arbitrat foarte bine I. Dinescu 
și D. Crăciun. (M. RADU — co
resp.).

GRUPA 7—12

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 96—32 (47—21). Evo- 
Iuînd doar cu Nicolau și Pădure 
din prima echipă (celelalte compo
nente jucînd în campionatul repu
blican al elevilor și juniorilor), for
mația Olimpia a fost net depășită 
de orădence, care au realizat un

Pasează — din săritură — Popa, ieri unul dintre cei mai buni jucători 
ai echipei Dinamo. Fază din meciul Dinamo — I.E.F.S.

Foto: C. ȘTEFAN
ai echipei Dinamo. Fază din

scor concludent. Au înscris: Boca 
18, Balogh 18, Dudaș 25, Bodor 6, 
Varga 21, Furuiaș 8 pentru Crișul, 
respectiv Nicolau 14, Mihai 11, Pă
dure 3, Crețu 2, Popa 2. Au ar
bitrat bine E. Sarossyi și Al. Ivan. 
(ILIE GHIȘA — coresp. județean).

SANATATEA SATU MARE — 
VOINȚA TG. MUREȘ 58—51 (29— 
30). într-o dispută de mare însem
nătate pentru evitarea retrogradă
rii, scorul a alternat multă vreme. 
Gazdele au izbutit, însă, să se dis
tanțeze în min. 27 cu 11 puncte 
(45—34), suficiente pentru succes. 
Au înscris : Pop 20, Kercso 13, Biro 
8, Pataki 6, Anderco 4, Moldovan 
4, Săveanu 3 pentru Sănătatea, res
pectiv Opriciu 14. Balas 11, Bras- 
sai 10, Szabo 8, Marton 6, Imreh 
2. Au arbitrat foarte bine Fr. Took 
și D. Oprea (ST. VIDA — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI- 
UNIVERSITATEA IAȘI 76—80 (39- 
34, 69—69). Meciul a fost dramatic,

e-

cu mare risipă de energie fizică 
și nervoasă, echipa victorioasă pu
țind fi desemnată numai după pre
lungiri. După primele 20 de mi
nute, ca urmare a unui joc mai 
constant și omogen, se sconta pe 
o victorie a bucureștencelor, care 
au condus cu diferențe de 2—3 co
șuri. După pauză, gazdele au redus 
treptat „motoarele", jocul s-a
chilibrat, iar în minutul 8, oas
petele au egalat. Lupta pentru vic
torie a devenit foarte disputată și 
în min. 40 scorul indica 69—69. 
După prelungiri, studentele, cu un 
plus de calm, au terminat învin
gătoare.

A condus corect cuplul M. Aldea 
și St. Palici (Brașov). Au marcat: 
Haraga 28, Gorea 13, Susanu 13, 
Aproloe 8, Anichiței , 7, Pieptu 6, 
Stoica 4, Nichifor 1 de la învingă
toare. respectiv Petreanu 14, Ion 
11, Fl Popescu 11, Horgoș 10, Gugu 
9, Gheorghe 8, Godeanu 7, L. Po
pescu 6. (Nicolae TOKACEK).

Liber 
59,3» 
<0 : 
Sa

(prin ieBRAȘOV, 27
la corespondentul nos-

POIANA 
lefon, 
tru).

De joi pînă duminică. schiorii 
seniori brașoveni, specialiști ai 
probelor alpine, și-au disputat cu 
ardoare întîietatea în etapa jude
țeană a campionatelor naționale. 
De la început trebuie să reliefăm 
ambiția cu care s-a concurat în 
cele trei probe (slalom uriaș, cobo
rîre și slalom special), cu deose
bire cursa de coborîre realizată în 
condiții excelente, pe cunoscuta 
pîrtie a Lupului. în această direc
ție este elocventă declarația antre
norului Kurt Gohn. care ne-a 
spus : „Sînt cît se poate de mulțu
mit de comportarea schiorilor 
brașoveni, care și-au făcut un de
but promițător pe dificila pîrtie a 
Lupului pe care, în acest sezon, 
încă nu se concurase. De remar
cat eforturile organizatorilor pen
tru punerea la punct a acestui tra
seu de întrecere, asigurîndu-se 
cursei o securitate dintre cele mai 
riguroase. In cele 4 zile de dispute 
s-au remarcat schiorii de la A.S.A., 
care a prezentat, pe lingă o serie 
de «consacrați», și cîteva tinere 
speranțe, precum și frumoasa evo
luție a juniorului dinamovist Nan- 
dor Szabo, care îți dovedește va
loarea".

Dintre schiorii prezenți în con
curs se cuvin a fi menționați Ni- 
colae Barbu (Dinamo Bv), cîștigă- 
torul coborîrii, ocupant al locului 
3 în celelalte două probe. Constan
tin Văideanu (A.S.A.), învingător

de
și prezent pe 

coborîre.
la slalom uriaș, 
podium și la special și 
precum și studentul Gheorghe Vul
pe, clasat pe primul loc la „spe
cial".

Un singur regret în privința se
nioarelor, unde am constatat, din 
nou, lipsa elementelor de certă 
valoare Un exemplu elocvent este 
faptul că nici o sportivă nu a 
terminat cursa de slalom uriaș. 
REZULTATE TEHNICE, în ordi
nea desfășurării probelor: slalom 
uriaș, băieți: 1. Constantin Văidea
nu (A.S.A.) 1:18,0 ; 2. Gheorghe
Vulpe (C.S.U.) 1:18,5 ; 3. Nicolae
Earbu (Dinamo) 1:18,7 ; 4. Paul
Ivănescu (A.S.A.) 1:20,0 ; 5. Nico
lae Stinghie (A.S.A.) 1:20,1; 6.
Gheorghe Bucur (A.S.A.) 1:20.6;
coborîre, 2 200 m lungime, dife
rență de nivel 750 m : 1. Nicolae 
Barbu (Dinamo) 1:57.t ; 2. Con
stantin Văideanu (A.S.A.) 1:57,3 ;
3. Ion Bobiț (Dinamo) 2:00,0 ; 4.
Gheorghe Bucur (A.S.A.) 2:05,6 ;
5—6. Gheorghe Vulpe (C.S.U.) și 
Ion Țîrea (Ă.S.A.) 2:09,0; slalom
special: 1. Gheorghe Vulpe (CSU) 
1:37.7 ; 2. Constantin Văideanu
(A.S.A.) 1:39,3; 3—4. Nicolae Bar
bu (Dinamo) și Nicolae Ghimbășan 
(St. roșu) ' “ ~ '
(Dinamo) 
(Dinamo) 
fete : 1.
1:21,1; 2. 
1:23,4; 3. Anemarie Verhazi 
roșu) 1:32,9.

1:40,6 ; 5, Petre Grigore 
1:41.4; 6. Nandor Szabo 
1:41.6 ; slalom special,
Nuți Degeratu (L.E.S.) 
Dagmar Miller (L.E.S.) 

(St.

Carol GRUIA

REZULTATE TEHNICE : 100 m 
(b) : ZAHIU (B) 57,8, Stbicev (S) 
Vrînceanu (B) 59.4 ; 100 m liber 
DANIELA GEORGESCU (B) 65,4, 
vina Ganeva (S) 67,4, Cătălina Pănu
lescu (B) 67,4 ; 200 m delfin (b) : T. 
NICOLAE (B) 2:24.1. A. Ursu (B) 2:30 2; 
200 m delfin (f): ANCA GROZA (B) 2:35,2. 
Minola vasiliade (B) 2:48.4 ; 200 m bras 
(b) : STAIKOV (S) 2:41.0, L. Șopterea- 
nu (B) 2:41.9 ; 200 m bras (£) : LIGIA 
ZiNASTASESCU (B) 3:00,1, Elena Hriș- 
ceva (S) 3:02,6 ; 100 m spate (b) : A. 
HORVAT (B) 65,6, I. Svetz (B) 69,7 ;
100 m spate (£) : EUGENIA CRISTESCU 
(B) 1:15,3, Svetla Llukova (S) 1:16,4.
Mihaela Costea (B) 1:18.3 ; 200 m mtx» 
(b) : STAIKOV (S) 2:29,7. Șoptereanu
(B) 2:29,9, Vrînceanu (B) 2:32,8 ; 200 ni 
mixt (f) : GROZA (B) 2:42,6, D. Geor
gescu (B) 2:43.9 ; 400 m liber (b) : A. ------------- ------- A ZaWu

m liber (f) : GANEVA
(B) 5:12,2, Crls-

HORVAT (B) 4:44.7. 
4:43,0 ; 400 "•*
(S) 5:06.1, Pfinulescu
teseu (B) 5:12,2 ; 4x109 m mixt (b) :
BUCUREȘTI 4:27.9, Sofia 4:46,0 ; 4x100 m 
mixt (f): BUCUREȘTI 5 :06,1;

200 m liber (f) : GEORGESCU (B) 
2:25,4, Ganeva (S) 2:27,1, Pănulescu (B) 
2:28,5 ; 200 m liber (b) : ZAHIU (B) 
2:10.2, Vrînceanu (B) 2:11,7 ; 100 m
delfin (f) : GROZA (B) 1:10,9. Vasl-
liade (B) 1:13,7 ; 100 m delfin (bl :
N. TEODOR (B) 64.0.
66,7 ;
1:24-6. ...
Hidoș (B) 1:25,1 (H.C. Anca Georges
cu 1:20.9) ; 100 m bras (b) : STAIKOV 
(S) 1:13.1, Șoptereanu (B) 1:14,6; 200 m 
spate (f) : COSTEA (B) 2:44.4, Cristes- 
cu (B) 2:45.8 ; 200 m spate (b) : HOR
VAT (B) 2:18,2, Svetz. (B) 2:23,3 ;
400 m mixt (f) : GROZA (B) 5:55.1,
Pănulescu (B) 5:59,5 ; 400 m mixt (b) : 
staikov (S) 5:14,4, Șoptereanu (B) 
5:22.6 ; 4x100 m liber (t) : BUCUREȘTI 
4:40,6, Sofia 4:45.9 ; 4x100 m liber (b) : 
BUCUREȘTI 4:02,5, Sofia 4:10.8. PUNC
TAJ GENERAL : BUCUREȘTI 168 p
(82-1-86) — SOFIA 103 p (55 + 50).

A. Ursu (B>
100 m bras (f) : HRIȘCEVA (S) 

Anastasescu (B) 1:24,6, Adelina

A. VASILIU

NORfttt DE ClASIflCABE PE RAMURI DE SPORT
HANDBAL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

îndepli- 
de mai

la Jocu- 
campionatele 

participind 
jumătate +1

locuri
Jocu-

50%

una

înori 
interțări 
cîștigat

ori efec-

Maestru emerit — să 
nească una din cerințele 
jos ;

1. Să fi obținut locul I 
rile Olimpice sau 
mondiale de seniori, 
efectiv la minimum
din jocurile turneului final.

2. Să fi făcut parte din echipa 
clasată de 3 ori în primele 3 
la campionatele mondiale sau 
rile Olimpice participind la 
din jocuri la fiecare ediție.

Maestru — să îndeplinească 
din cerințele de mai jos :

1. Să fi jucat de 30 de 
echipa României în jocuri 
(seniori) din care să fi 
minimum 15 jocuri.

2. Să fi jucat de 50 de
tiv în echipa României în jocuri 
interțări (juniori — tineret — B) 
dintre care minimum 5 jocuri în 
echipa A seniori.

3. Să fi făcut parte din echipa 
care s-a clasat 2 ani consecutiv pe 
locul I în campionatul republican 
categoria A, participind efectiv Ia 
75% din jocurile oficiale de cam
pionat și să fi jucat efectiv de mi
nimum 5 ori în echipa României 
în jocuri interțări (seniori).

4. Să fi făcut parte din echipa
României cîștigătoare a campiona-

VOLEI- - - - - - - - - - -

6e-
20

se-

Maestru emerit —• să înde
plinească una din cerințele de 
mai jos:

1. Să fi obținut locurile I sau II 
la J.O. sau campionatele mondiale 
de seniori, ori locul I la campio
natele europene de seniori — par
ticipind efectiv la minimum 75% 
din numărul jocurilor.

2. Să fi făcut parte din echipa 
clasată de 2 ori în primele 3 locuri 
la J.O., campionatele mondiale sau 
campionate europene, participind e- 
fectiv la 60% din jocurile fiecă
rei ediții.

Maestru — să îndeplinească una 
din cerințele de mai jos :

1. Să fi jucat în echipa de 
niori a României în cel puțin 
de jocuri interțări cîștigate.

2. Să fi jucat în echipa de
niori a României în cel puțin 50% 
din jocurile turneului final al cam
pionatului mondial sau Jocurile O- 
limpice, în care echipa 6-a clasat 
pe unul din primele 3 locuri sau 
la campionatul european în care 
echipa 6-a clasat pe unul din pri
mele 2 locuri.

3. Să fi jucat de 40 ori efectiv 
în echipa României în jocuri inter- 
țări (echipa A, B, tineret, juniori), 
dintre care minimum 5 jocuri în 
echipa A de seniori.

4. Să fi făcut parte din echipele 
care s-au clasat de 2 ori consecu
tiv sau de 3 ori alternativ pe pri
mul loc în campionatul republican 
categoria A, participind în fiecare 
ediție la 75% din numărul jocurilor 
și să fi jucat efectiv în echipa de 
seniori a României 3 jocuri inter
țări cîștigate.

5. Să fi făcut parte din echipa 
României cîștigătoare a campiona
telor mondiale sau europene de ti-

telor mondiale sau europene de 
tineret, participind la minimum ju
mătate + 1 din jocurile turneului 
final.

5. Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a campionatelor mon
diale universitare, participind 
minimum jumătate + 
rile turneului final.

6. Să fi făcut parte 
cîștigătoare a C.C.E., 
efectiv la 75% din jocurile susți
nute de echipa sa în campionatul 
republican și la jumătate ’+ 1 din 
jocurile ediției respective a C.C.E.

Sportiv de clasă internațională — 
să îndeplinească una 
țele de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
României, participind
1 joc în echipa A de seniori sau la
2 jocuri în echipa B sau tineret, 
sau la 4 jocuri în echipa de juniori.

2. Să fi făcut pane din echipa 
care a participat la campionatele 
mondiale universitare, jucînd efec
tiv în minimum 2 jocuri.

3. Să fi făcut parte din echipa 
campioană republicană (seniori) 
jucînd efectiv în 75% din jocurile 
oficiale și să fi participat efectiv 
la minimum 2 jocuri în C.C.E.

Categoria I — să îndeplinească 
una din cerințele de mai jos:

la
1 din jocu-

din echipa 
participind

din oerin-

efectiv la

neret, participind la minimum 75% 
din jocurile turneului final.

6. Să fi făcut parte din echipa 
cîștigătoare a campionatelor mon
diale universitare, participind la 
minimum 75% din jocurile tur
neului final.

7. Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat de 2 ori Cupa cam
pionilor europeni, sau de 3 ori 
Cupa cupelor, participind efectiv la 
60% din jocuri.

Sportiv de clasă internațională — 
să îndeplinească una din cerințele 
de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
României la 2 jocuri în echipa A 
de seniori, 6au la 4 jocuri în e- 
chipa B ori tineret, sau la 5 jocuri 
in echipa de juniori participind e- 
fectiv la minimum 50% din jocuri.

2. Să fi făcut parte din echipa 
care a participat la campionatele 
mondiale universitare, jucînd efec
tiv 60% în minimum 3 jocuri.

3. Să fi făcut parte din echipele 
participante în Cupa campionilor 
europeni sau Cupa cupelor, jucînd 
efectiv 60% la minimum 3 jocuri.

Categoria I — să îndeplinească 
una din cerințele de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe primele 8 locuri ale cam
pionatului 
participind

2. Să fi 
de seniori 
de tineret a României care a cîști
gat 2 jocuri internaționale.

Categoria a Ii-a 
plinească 
mai jos :

I. Să fi 
chină din 
categoria A (seniori-senioare) cla-

republican categoria A, 
la 60% din jocuri, 
făcut parte din echipa 
(senioare), echipa B sau

să înde- 
una din cerințele de

făcut parte dintr-o e- 
campionatul republican

efectiv la un

a Ii-a — să 
din cerințele

echipa 
României, 
joc inter-

îndepli- 
de mai

1. Să fi făcut parte dintr-o echi
pă clasată în primele 6 locuri în 
campionatul republican categoria 
A (seniori), participind efectiv la 
75% din jocurile oficiale.

2. Să fi făcut parte din 
B, tineret sau juniori a 
participind 
țări

Categoria 
nească una 
jos :

1. Să fi făcut parte dintr-o echi
pă din campionatul republican (se
niori), (locul I-XII), participind e- 
fectiv la 30% din jocurile oficiale.

2. Să fi făcut parte dintr-o echi
pă din campionatul republican ca
tegoria B (seniori) care să nu fi 
retrogradat, participind efectiv la 
50% din jocurile oficiale.

3. Să fi făcut parte dintr-o echi
pă care a promovat în categoria B 
(seniori), participind efectiv la 
75% din jocurile oficiale.

4. Să fi făcut parte dintr-o echi
pă clasată în primele trei locuri la 
turneul final al campionatului re
publican de juniori și școlari, par
ticipind efectiv la 75% din jocurile 
oficiale.

Junior — să fi luat parte la mi
nimum 10 jocuri în competițiile 
oficiale de juniori și școlari.

sată pe locurile VI—XII, pârtiei- 
pînd efectiv la 30% din jocurile 
oficiale.

2. Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă din campionatul republican 
categoria B (seniori-senioare) care 
să nu fi retrogradat, participind e- 
fectiv la 50% din jocurile oficiale,

3. Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă care a promovat în campio
natul republican categoria B (se
niori-senioare), participind efectiv 
la 75'/» din jocurile oficiale.

4. Să fi făcut parte dintr-o e- 
chipă clasată în primele 3 locuri 
la turneul final la campionatul re
publican de juniori și școlari, par
ticipind efectiv la 75% din jocu
rile oficiale.

5. Să fi făcut parte din echipa 
campioană de județ, participind la 
75% din jocuri.

6. Să fi făcut parte din echipele 
cîștigătoare ale campionatelor mu
nicipale (din campionatul de califi
care) din următoarele municipii 1 
București, Timișoara, Arad, Brașov, 
Sibiu, Tg. Mureș, Ploiești, Cluj, 
Constanța, Iași, Bacău, Baia Mare, 
participind efectiv în fiecare an la 
75% din jocuri.

7. Să 
clasate 
natele 
piilor : 
primele 2 locuri în campionatele 
universitare ale municipiului Bucu
rești sau pe primele 6 locuri în 
finalele

Junior 
echipele 
nai al 
sistem 
școlarilor, 
50% din jocuri.

fi făcut parte din echipele 
pe primul loc în campio- 

universitare și ale munici- 
Cluj, Iași, Timișoara, pe

campionatelor universitare.
— să fi făcut parte din 
participante la turneul fi- 
campionatului republican 
divizie a juniorilor și 

participind efectiv la
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La 37 ianuarie 1974 a încetat din 
viată, după o grea suferință, Petre 
Gațu, vechi ziarist de sport, redactor 
al ziarului „Sportul" și revistei „Fot
bal", membru al Asociației presei 
sportive române, neobosit scriitor 
cercetător și statistician in problemele 
fotbalului.

Născut in anul 1912 a debutat de 
tinăr ca ziarist, redactor de sport, 
profesiune căreia l-a dăruit Întreaga 
viată.

Timp de 40 de ani, Petre Gațu a 
fost prezent în presa cotidiană româ
nească, slujind evenimentul sportiv 
eu onestitate, competență și precizie 
exemplare.

Presa democrată și comunistă i-au 
oferit acestui ziarist înzestrat un larg 
și fecund teren de dezvoltare și afir
mare. După 23 August 1944, el se a- 
lătură mișcării sportive progresiste 
inițiate și conduse de Partidul Co
munist Român, devine membru al 
Organizației Sportului Popular (O.S.P.) 
și redactor ai ziarului acestei organi
zații, „Sportul popular", astăzi „Spor
tul", în redacția căruia a lucrat cu 
pasiune aproape 30 de ani.

Visul lui de a vedea realizată o re
vistă de fotbal de masă, de mare 
tiraj, s-a îndeplinit odată cu apariția 
în anul 1966 a revistei „Fotbal", Petre 
Gațu fiind unul din fondatorii acestei 
publicații de specialitate, redactor de
votat, harnic și meticulos.

în patru decenii de carieră ziaristi
că, Petre Ga(u a devenit un model 
pentru generațiile mai tinere de zia
riști care au avut de învățat 
probitatea, obiectivitatea, 
pasiunea, perseverența și 
rea acestuia.

Una din trăsăturile cele 
ale gazetarului Petre Gațu 
gostea pentru sport și pentru sportivi, 
pentru fotbaliști, pe care i-a tratat în 
scrisul lui cu deosebită afecțiune. I)e 
aceea, pe lingă ziarist, el a fost și un 
adevărat activist al mișcării sportive, 
al fotbalului, prezența Iui fiind atît 
de familiară și apreciată la Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Ia Federația de fotbal. în clu
buri, printre fotbaliști.

PETRE GAȚU |

«a

MECIURI AMICALE
STEAGUL ROȘU — METALUL 

BUCUREȘTI 5—0 (2-0)

DEBUT ’74

In ultimii ani ai vieții Petre Gațu 
lucrat neostenit și — - -

de la 
priceperea, 

documenta-
mai nobile 
a fost dra-

a 
„Anuarul fotbalului 
devărată istorie în 
fotbalului nostru, în 
ani de existență. Bolnav fiind, el a 
terminat al patrulea volum (1971—1973) 
pe care l-a predat editurii „Stadion" 
Ia începutul acestui an.

Pentru meritele și devotamentul 
dovedite de-a lungul anilor a fost de
corat cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

El a fost, de asemenea, distins cu 
„Diploma și Medalia Jubiliară a Aso
ciației Internaționale a Presei Sporti
ve", cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de existență a A.I.P.S., distincție 
care se acordă in acest an unor zia
riști de sport din întreaga lume, pen
tru îndelungată și valoroasă activitate.

Prin întreaga lui activitate Petre 
Gațu a făcut cinste presei românești 
și mișcării 'sportive din tara noastră.

Amintirea lui va rămine mereu vie 
în inimile tuturor acelora care l-au 
cunoscut și au

a făcut să apară 
românesc", o a- 
date și cifre a 
cei peste 50 de

lucrat Împreună cu el.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICĂ ȘI SPORT

FEDERAȚIA ROMÂNĂ 
DE FOTBAL

ASOCIAȚIA
DE

PRESEI SPORTIVE 
PE LINGĂ 

UNIUNEA ZIARIȘTILOR
ZIARUL „SPORTUL"
REVISTA „FOTBAL"

înhumarea va avea loc la Cimitirul Belu, în ziua de marți 29 Ianua
rie, ora 14,30. Corpul neînsuflețit al defunctului se va afla, din această 
după amiază. Ia capela cimitirului.

RAPID — PROGRESUL 
1—2 (0—1)

Pentru cei 3000 de spectatori care 
au populat ieri dimineață „potcoa
va" Giuleștiului, Progresul Bucu
rești a constituit o plăcută surpriză. 
Echipa antrenată de Viorel Mateia- 
nu a prestat — în pofida terenului 
acoperit, aproape în totalitate, cu 
gheață, și a ceții dense, care a în
greunat vizibilitatea — un fotbal 
cursiv, de bună calitate. Divizionarii 
B 6-au „găsit" mai bine în teren, 
au combinat precis și cu inventivi
tate, s-au arătat ambițioși și sufi
cient de bine pregătiți fizic pentru 
actuala perioadă. Ei au controlat 
jocul și și-au impus ritmul conve
nabil pînă către mijlocul reprizei 
secunde, cînd în echipa lor au fost 
operate mai multe schimbări. Noii 
introduși în formația „bancarilor" 
nu au putut, însă, cu toate efortu
rile și străduințele lor, să mențină 
echilibrul, permițînd rapidiștilor — 
șterși și neinspirați pînă atunci — 
să preia inițiativa. Dar, tabela de 
marcaj indica 2—0 pentru Progre
sul, diferență care nu a mai putut 
fi anulată de feroviari, ci numai 
redusă, prin golul înscris, în minu
tul 65, de Dumitriu II. Ambele go
luri ale învingătorilor au fost, mar
cate de Manele (min. 15 și 55), un 
tinăr înzestrat, cu mari posibilități 
de afirmare. S-au remarcat : Grigo- 
raș. Marin Stelian, Naghi, respectiv 
Grama, Dumitru Ștefan și Manole.

Arbitrul I. LEAHEVICI a favori
zat, în cîteva faze, echipa Rapid. 
RAPID : Roșea — Pop, Grigoraș, 
Angelescu, Manea (Tița) — Bișni
ță (Naghi), Marin Stelian — Pe- 
treann. Dumitriu II, Neagu. Barta
les (Năsturescu). PROGRESUL : 
Giron — Ștefan (Badea), Cozma. 
Grama. Ad. Constantinescu — Du
mitru Ștefan, Morarii (Dragii), Ba- 
tacliu (Ploscaru) — I. Sandu (Drag- 
nea), Țevi (Apostol), Manole. (D. V.)

Partida s-a desfășurat pe sta
dionul Municipal, pe un teren a- 
coperit cu zăpadă. în ciuda a- 
cestui fapt, echipele au evoluat 
destul de bine, mai ales brașo
venii, care au arătat o pregătire 
fizică bună. Ei au dominat mai 
mult creîndu-și numeroase ocazii, 
din care au fructificat cinci. Au 
marcat: Șerbănoiu (min. 2), Pes
carii (min. 41), Iambor (min. 57), 
Ghergheli (Plin. 60 și 90). A ar
bitrat bine N. Iliescu (Brașov),

STEAGUL ROȘU : Purcaru
(Clipa) — Hîrlab (Mateescu II), 
Naghi (Olteanu), Olteanu (Jenei), 
Rusu 
puc), Cadar, Mateescu I (Gher
gheli) 
caru (Fanici) Gyorfi (Iambor).

P. DUMITRESCU, coresp.

tru Tractorul a marcat Trăsnea. 
A arbitrat Tr. Moarcăș (Brașov).

A.S.A.: Nagel — Szdloși, Kiss, 
Ispir, Czako — Varodi (min. 46 
Both), Pîslaru — Fazekaș, Mure
șan, Naghi, Hajnal.

C. GRUIA, coresp. județean

(Naghi)

F. C.

Șerbănoiu (Pa-

Anghel (Zotinca), Pes-

GALAȚI — STEAUA
2—1 (0—0)

întîlnire a anului a sus- 
deosebit interes în rîn- 

de fotbal gălățeni. 
timp rece și a „ce- 
ce a persistat pe 

partidei, în tribu- 
,,Dunărea", au

(Urmare din pag. 1)

în compoziția diferitelor loturi, mal 
ales prin selecționarea șl promova
rea unor tineri talentați, cu certe 
posibilități de progres. Din acest 
punct de vedere, se constată că. 
primul an al ciclului olimpic 1973— 
76 a marcat un spor de calitate, 
de eficiență față de precedenții ani 
post-olimpici 1969, 1965 sau 1961.

Mai mult și mai concret decît în 
trecut, în 1973, conducerea pregăti
rii olimpice, stabilirea inventaru
lui de probleme de natură organi
zatorică și de conținut ale acesteia 
etc, au constituit preocupările cen
trale, acționîndu-se. în acest sens, 
cu mai multă fermitate și operati
vitate. Au fost definite planurile 
de pregătire a fiecăruia dițrtre 
loturile care aspiră să ia parte Ia 
competițiile olimpice, s-a precizat 
componența lor prin nominalizarea 
atît a sportivilor consacrați, cit și 
a unor tineri cu perspectivă; au 
fost fixate obiectivele de pregă
tire și de concurs, intermediare șl 
finale ; a fost alcătuit calendarul 
sportiv intern și internațional; a 
fost stabilit cadrul organizatoric și 
tehnico-material etc.

Multe dintre aceste probleme au 
stat și în trecut în atenția activiș
tilor mișcării noastre sportive, a 
antrenorilor și sportivilor, dar, de 
fiecare dată, DEMARAJUL IN
TR-UN NOU CICLU OLIMPIC SE 
FĂCEA DESTUL DE LENT, DE 
ANEVOIOS. în 1973 startul pre-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL. 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 27 IANUA

RIE 1974
1. Cagliari, — Roma
2. Cesena — Internazlonale
3. Juventus — Lanerossl
4. Lazio — Bologna
5. Milan — Foggia
6. Napoli — Genoa
7. Sampdorla — Fiorentina
R. Verona — Torino
9. Catania — Varese

10. Novara — Brindisi
11. Parma — Ascoll
12. Reggina — Perugia
13. Taranto — Temana 

Fond de premii : 554 098 
Plata premiilor pentru

se va face astfel :
In Capitală începînd de

Ia 27 martie 1974.
In țară de la 5 februarie la 27 mar

tie 1974.

IANUA-

anulat
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lei.
acest

la 1 februarie

concurs

gătirii olimpice a fost mai rapid, 
în special la eșaloanele superioare, 
dar nu în măsură să satisfacă in
tegral, în limitele cerințelor tot mai 
mari ale sportului de performanță 
contemporan.

în ciuda startului mai rapid în 
acțiunea de pregătire olimpică, a 
ariei mai mari a problemelor care 
au stat în atenția organelor și or
ganizațiilor sportive, în pofida u- 
nor rezultate valoroase, înregis
trate în diferite competiții de am
ploare situația nu

' toare.
Aspectul cel mai 

acela că pregătirea 
reia ar trebui să i se substituie 
alte activități și preocupări se- 
«Mindare seu- colaterale, nu a stat 
pesfe tot în centrul atenției și nu 
a constituit o problemă perma
nentă de muncă pentru întregul 
activ, salariat sau obștesc, din li
nele federații, 
pentru educație 
unele cluburi! 
țâ, se constată
C.J.E.F.S. care ar fi trebuit să-și 
întocmească un program de pre
gătire pentru propriii sportivi, con
cretizat și adaptat la specificul și 
posibilitățile locale, numai 23 din
tre ele au executat această sarci
nă. C.J.E.F.S. Botoșani, Buzău, 
Covasna, Gorj, Dîmbovița, Hune
doara, Mehedinți, Olt, Timiș, Vîl- 
cea și Vrancea și clubul bucureș- 
tean Rapid nu și-au întocmit, în 
timpul stabilit, planurile de pre
gătire. Or, dacă nu 
de planuri, este lesne 
și cam despre ce fel 
a putut fi vorba.

Diferitele controale 
decursul anului trecut au scos în 
evidență faptul că multe din pre
vederile programului de pregăti
re olimpică elaborat de C.N.E.F.S. 
nu erau temeinic cunoscute și. 
implicit, însușite de toate clubu
rile sportive și de toate cadrele 
tehnice cărora le revin sarcini în 
această direcție. A nu cunoaște 
principalele probleme legate de o- 
rientarea și de obiectivele pregăti
rii olimpice pune sub semnul în
trebării însuși modul în care a- 
cești activiști ai mișcării sportive 
se ocupă de îndeplinirea impor-

vizînd pregătirea 
se și explică, de 
în 1973 au fost

este tnulțumi-

criticabil este 
olimpică, că-

consilii județene 
fizică și sport, din 
în această privin- 
că din cele 34 de

există astfel 
de presupus 
de pregătire

efectuate în

I

AZI, ÎN SALA DALLES :

„SELECȚIA
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT, Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu Uni
versitatea populară București, 
anunță — în cadrul cursului de 
reciclare — conferința : „PRO
BLEMATICA SELECȚIEI CO- 
FI1LOR ȘI JUNIORILOR PEN-

ÎN SPORT"
TRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
DE PERFORMANȚĂ" susținută 
de prof. VIRGIL MAZILU, cer
cetător principal la Centrul 
cercetări.

Conferința va avea loc în 
la Dalles (B-dul N. Bălcescu 
13), azi 23 ianuarie 1974, orele 
12,30.

Va urma un film artistic.

de

sa-
nr.

ÎNTREPRINDEREA
DE ELEMENTE PNEUMATICE

SI APARATE DE MĂSURĂ
«d

BÎRLAD
unitate non înființată cu profil de mecanică fină, de complexitate 
și tehnicitate ridicate

anunță angajarea de personal în următoarele posturi
® Șef serviciu contabilitate;
• Șef serviciu financiar — prețuri — analize economice
® Șef serviciu planificare-dez voi tare ;
® Șef serviciu organizarea producției — protecția muncii

Economiști.®
Condiții de studii și stagiu conform Legii 12/1970.
înscrierile pentru ocuparea posturilor se fac la biroul personal 

al întreprinderii, ai cărei sediu se află în incinta întreprinderii de 
rulmenți Bîrlad, strada Republicii 320, telefon 12081. 11812.

Se asigură locuință.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA 

5—0 (4—0)
A fost primul meci — din ca

drul actualei perioade de pre
gătire — al timișorenilor, pe par
cursul căruia antrenorii divizio
narei A au rulat toți jucătorii din 
lot. Cele cinci goluri au fost mar
cate de Surdan, Lața, Covalcic (2) 
și Mehedințu. La Politehnica au 
fost folosiți : Gaboraș (Cetona) — 
Mioc, Pîrvu, Pâltlnișan, Arnăutu, 
Maier, Mehedințu, Surdan, Șchiopu, 
I.ața, Covalcic, Floareș, Dașcu, Bo- 
jin, Fiilop.

Ion STAN, corc-sp.

SPORTUL 
D'JNAV

STUDENJESC -
RUSE 2—1 (C—0)

Gheorghieni, pe un 
și un teren acope- 
s-a disputat partida 

dintre echipele

Pregătirea olimpică, centrul activității sportive
tantelor sarcini 
pentru J.O. Așa 
altfel, faptul că
înregistrate, doar la cîteva spor
turi și unele probe, rezultatele do
rite, performanțele stabilite ca o- 
biectiv. Cele mai multe dintre a- 
cestea au avut o slabă valoare 
chiar și pe plan național, ca să nu 
mai vorbim de planul internațio
nal, continental sau mondial. Ase
menea cazuri au fost întîlnite în 
județele Brașov, Dolj, la unele u- 
nitățî de performanță bucureștene 
sau din județele Timiș și Cluj, la 
federațiile de volei, atletism, nata- 
ție și altele. Unitățile medico-spor- . 
tive din județele Prahova, Brașov 
și Cluj nu cunoșteau toți sportivii 
nominalâzoț>i '■drn* județ și, evident, 
nu aveau nici un fel de date sta
bilite în urma unor vizite medicale 
complexe (!) Adăugând și faptul că. 
în 1973. șase consilii județene n-au 
nominalizat nici un sportiv 
Jocurile Olimpice (Alba, 
Năsăud, Ialomița, Sălaj, 
man, Vaslui), iar alte nouă
minalizat cloar 1—2 sportivi (Boto
șani, Buzău, Covasna, Dîmbovița, 
Gorj, Ilfov, Harghita. Mehedinți, 
Vaslui).

Dar despre aceste aspecte și des
pre altele vom vorbi, mai pe larg, 
în numărul nostru de mîine I

Prima 
citat un 
dul amatorilor 
în ciuda unui 
ții londoneze" 
toată durata
nele stadionului 
luat loc aproape 12 000 de spec
tatori !

A fost un meci de bună cali
tate. punctat cu numeroase faze 
de gol. Gălâțenii (în rîndul că
rora au evoluat 4 juniori !), s-au 
întrecut pe sine, reușind o victo
rie neașteptată. în jocul echipei 
lui C. Teașcă s-a resimțit absența 
lui Dumitru și Sarneș, Au înscris : 
Pavel (min. 75), Haret (min. 85) 
pentru F. C. Galați, respectiv Ior
dănescu (min. 51). A arbitrat bine 
Gr. Bîrsan (Galați). Au jucat for
mațiile :

STEAUA: Haidu (Coman) — 
Sătmăreanu, Ciugarin, Iovănescu 
(Smarandache), N. Ionescu — Ion 
Ion 
IV) 
tase,

F.
(Hagioglu) 
Dan Coe, 
(Haret), Pastia (Georgescu) — Pa
vel (Băcescu), Manciu, Manea, 
I, Ionică.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

Sîmbătă, la 
timp friguros 
rit cu zăpadă, 
internațională 
Sportul studențesc și Dunav Ruse.
Oaspeții au început mai bine jo
cul, au dominat și au reușit să 
deschidă scorul, în min. 50, prin 
Parascheov. In continuare, Sportul 
studențesc echilibrează disputa și 
reușește să marcheze două goluri, 
prin O. Ionescu (min. 62) și Ma
nea (min. 79).

V. PAȘCANU, coresp.

Primul telefon — cel de la Istanbul — pnmeie emoții I Să nu 
evităm cuvîntul emoții, pentru că, e cazul să o recunoaștem, sin- 
tem lipsiți, încă, de' detașarea marilor echipe, egre se dezintere

sează de rezultatul unui meci în compania unui sparring-partner, chiar 
dacă acesta este un team condus de Didi, autor al unui recent și cate
goric 5—1 in compania lui F. C, Argeș.

Acest 2—1 de la Istanbul, care nu spune mare lucru, deocamdată, 
încurajează o idee de start. Citind formația de la primul fluier, ne 
dăm seama că antrenorii echipei naționale ou încercat să „lege" trej 
promoții de jucători. Ei au păstrat în formație careul „vechil gărzi' 
(Răducanu — Dinu — Dumitru — Dobrin), au făcut loc cuplului de 
tranziție (Marcu — Troi), pe care îl experimentează de un an, și s-au 
decis pentru un masiv transplant de tinerețe, în care perechea Bălăci— 
Angheiini stabilește un record sui-generis, media ei neatingind 19 ani.

Rezultatul în compania Iui Fenerbahce a vrut parcă să_ ratifice via
bilitatea acestui gest de sinteză, singurul, de altfel, care răspunde unei 
evoluții firești.

Ce am putea cili printre rindurile cronicii de la Istanbul ?
In mod normal, pentru a fi consecvenți cu inconsecvența „tricolori

lor", s-ar cuveni să așteptăm măcar rezultatul celui de al doilea joc, 
amintindu-ne de acel 0—3 de la Lens. Și totuși, cronicarul-lector se 
simte atras de frumusețea bănuită a golului înscris de cel mai bun 
jucător al anului 1973: Dumitru. Dacă ii îngăduiți un moment.de fan
tezie reporterului atent la torentul stenografului cu receptorul în mină, 
să revedem împreună faza. Deci, Dobrin i-a pasat lateral lui Angheiini, 
dind un start simbolic celui care îl înlocuiește pe fundașul ofenșiv Săt
măreanu. Brașoveanul a evitat colea prudenței și a introdus mingea in 
teren, in diagonală, spre Bulacl. Mezinul echipei a simțit, probabil, 
pașii demarcați ai lui Dobrin și i-a pasat, desigur, la picior. In acest 
moment s-a produs surpriza. Dumitru, precaut în general în fața stoperi
lor, s-a simțit dator să sprinteze. Dobrin a renunțat se pare, la clasica lui 
acolada și a împins balonul spre Dumitru. Tn acest moment s-a pro
dus ,,un-doi"-ul dorit de toți antrenorii, șl astfel a fost deschis scorul,

Cerem scuze cititorilor pentru acest telefoto aproximativ, dar, ori
cum. trebuie să admitem că faza confirmă intenția de joc combinativ 
a tuturor participanților. Și astfel, forțind puțin ideea, am putea spune 
că această fază se constituie într-un program de joc cu accent pe 
stilul combinativ.

Ce ne mai spune cronica? Izbește, de la prima vedere, faptul 
că arădeanul Kun a jucat timp de 90 de minute, deși finalul spectacu
los a! meciului cu Finlanda acreditase cuplul Mircea Sandu — Dudu 
Georgescu. Se pare că antrenorii, aflindu-se in fața a două cupluri 
posibile, înclină deocamdată spre cuplul tehnic, în care Dobrin și Kun 
își descoperă unele afinități combinative promițătoare.

Parcurgind, cu ochi statistic, numele jucătorilor înscriși cu majuscule, 
sâ menționăm că „vechea gardă* este reprezentată prin trei oameni din 
patru. Replica tinerilor Angheiini, Bălăci și Kun pare, însă, plină de 
autoritate. O surpriză : anonimatul extremelor. Poate că și acest amă
nunt este o consecință a stilului combinativ adoptat Io Istanbul.

loan CHIRILA

x

A.S. ARMATA TG. MUREȘ VREA SĂ-ȘI FACĂ

pentru
Bistrița 
Teleor- 
au no-

(Tătaru), Cristache (Dumitriu 
— Pantea, Iordănescu, Năs- 
Amarandei (Szabadoș).

C. GALAȚI i Gheorghiu
— Pătrașcu, Căștoian, 
Ion Nicu — Morohai

A.S.A. TG. MUREȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—1 (0—0)

Mureșenii au susținut, duminică 
dimineața, un reușit meci de ve
rificare cu formația locală Trac
torul. Partida a fost deosebit de 
plăcută, urmărită cu interes de 
foarte mulți spectatori, care au a- 
plaudat fazele spectaculoase rea
lizate de cele două echipe. 
Armata s-a dovedit mai 
pregătită, obținînd victoria 
punctele înscrise de Naghi 
55 și 79) și Hajnal (min. 64).

A. S. 
bine 
prin 

(min. 
Pen-

iNTlLNIRE A SUPORTERILOR RAPIDULUI
Marți 29 ianuarie, la orele 18, 

la clubul Uzinelor Grivița Roșie, 
va avea loc o întîlnire a supor
terilor și simpatizanților clubului 
Rapid.

„CUPA STEAUA" LA TEN/S

VALERIA BALAJ ȘI CONSTANTIN POPOVICI
CISTIGATORI AI ULTIMELOR

DOUĂ FINALE

IARNA 0... PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ
Ningea viscolit peste Predeal. Cu 

o zi înainte, miercuri, fusese un soa
re primăvăratie, un cer albastru ca 
marea liniștită, și antrenorul Cata- 
nă se bucurase mult. A. S. Armata 
„promovase" 
mînii la partea 
sale montane și 
favorizat mult 
prafața de joc. 
de la ieșirea din Predeal pe 
mulți călători au văzut din goana 
trenurilor, siluete alergînd, tere
nul acela era greu, necăjind antre
norul. Lotul tîrgmureșan sfida, în
să. potrivnicia naturii, bucurîndu-se 
de reîhtîlriirea cu mingea, mai ales 
că peste trei zile urma să susțină 
la Brașov și primul amical cu Trac
torul.

...Antrenorul R. Catană avea, în
să și bucuriile sale, dincolo de, ne
cazurile pe care i le făcea vremea. 
Pentru că elevii săi lucraseră cu 
sîrguințâ, cu multă ambiție și con
secvență. Și nu fusese deloc un 
program ușor, din moment ce 
de la 13 ianuarie, de cînd au venit 
la Predeal, zilele militarilor tîrgmu- 
reșeni au început mereu la orele 
opt cu un cros de cite două mii de 
metri, „unul din elementele învioră
rii". Nu fusese deloc un program 
ușor și pentru că antrenorii Cata-

de la mijlocul săptă- 
tehnică a perioadei 
vremea bună ar fi 
„schemele" pe su- 
Dar terenul acela 

care

nă și Ordogh și-au alergat mult 
băieții pe drumul spre teleferic sau 
pe pantele în unghi aspru dinspre 
Pîrîul Rece, iar de trei ori pe săp- 
tămînă mai treceau și pe la sala 
de sport, unde urma un „supliment" 
dur. Dar absolut toți jucătorii s-au 
prezentat bine și foarte bine chiar 
dacă „la început, firește, e foarte 
greu !“ A.S. Armata Tg. Mureș e 
convinsă însă — după cum măr
turisea căpitanul său de echipă 
Naghi — că „primăvara va fi cu 
atît mal ușoară și mal frumoasă cu 
cit iarna va fi mai aspră, mai 
grea 1".

...Unul din marile gîndurl ale e- 
chipei este „Cupa României". Cali
ficarea în sferturile de finală ale 
popularei competiții a născut am
biții și speranțe, mulți dintre jucă
tori, optimiști dar și modești, sus- 
ținînd numai că... „echipa poate a- 
junge în finală". Se mizează mult 
pe tinerețea și talentul echipei și pe 
aceste pregătiri serioase de iarnă.

— Echipa noastră poate mai 
mult. Și atacul, dar, mai ales, apă
rarea au obligații mari în sezonul 
<le primăvară. Unitatea ile acțiune 
și încrederea în valoarea echipei, 
nu numai acasă, ne vor duce spre 
partea superioară a clasamentului. 
Acest loc opt nu ne reprezintă e-

xact, cred eu... Căpitanul formației 
Naghi, vorbise cu convingere, da 
ponderat. Maturitatea Sa lăsa să s» 
înțeleagă că toate planurile aceste; 
pot fi împlinite („și chiar depăși 
te ! cum crede Hajnal) numai ș 
numai cu o dăruire totală și serio 
zitate dincolo de pregătiri. Era ș 
concluzia lui Mureșan, cel care c 
zece goluri la activ speră să devin 
golgeterul tării : „Se pot recuper 
cele 5 puncte, dar cinci goluri cit 
mă despart de Bălan 
ră 1 Oblemenco a fost 
exemplu în ultimul 
Mureșan vorbise și el 
„Acolo trebuie să dau mai mult 
goluri, în tur n-am înscris deci 
trei F.

Dacă A. S. Armata Tg. Mureș s ’ 
gîndește foarte mult la replica di 
jocurile din deplasare, înseamnă c 
are planuri mari pentru această prî 
măvară. Pentru că, în retur, mure
șenii vor disputa nouă partide p 
teren propriu, acolo unde nu a 
pierdut decît un punct în tur. Pk 
nuri mari, pe care nimeni nu 1 
declară, dar pe care le intuiești di 
ritmul zilelor petrecute, acolo, î 
cumpăna albă a munților ce strf 
juiesc Predealul.

la această o 
cel mai l»u: 
campionat !“ 
de deplasări

Mircea M. IONESCU

După șapte zile de întreceri
— de la startul cărora, la 
ediția din acest an, au lipsit 
cîțiva dintre jucătorii și jucă
toarele cele mai valoroase — 
duminică s-a 
tiția de tenis 
Steaua". în 
s-au întîlnit 
bului Steaua, 
Aurelia Trifu. Cum se scon
tase, de altfel, Valeria Balaj 
a cîștigat destul de ușor, în 
două seturi : 7—5, 6—2. Ea a 
întîlnit puțină rezistență doar 
în primul set din partea Au
reliei Trifu, în cel de al doi
lea adversara Valeriei Balaj 
lăsînd să se întrevadă că s-a 
împăcat cu ideea înfrângerii.

La altă oră decît cea care 
se anunțase inițial (conform 
programului, finala masculină 
trebuia să înceapă imediat 
după consumarea celei a se
nioarelor), confruntarea dintre 
Constantin Popovici (Steaua) 
și Bebe Almăjan (Dinamo 
București) ar fi putut să ofe
re un joc spectaculos. Dar au 
fost foarte puține momentele 
de tenis de calitate, Almăjan
— care în semifinala de sîm-

încheiat compe- 
dotată cu „Cupa 
finala feminină 
jucătoarele clu- 
Valeria Balaj și

bâtă ne-a arătat că posedă 
procedee tehnice destul de 
bine puse la punct — lăsîn- 
du-6e angrenat în jocul pur 
defensiv al lui Popovici. De 
altfel, aceasta a și fost cau
za pentru care Almăjan a 
pierdut meciul: ocuparea 
poziției de așteptare pe fun
dul terenului, cu foarte rare 
incursiuni la fileu.

în primul set, la scorul de 
3—1, Popovici a fost egalat, 
apoi Almăjan a preluat con
ducerea cu 4—3. Ghemul al 
optulea a fost și cel mai lung 
(s-au jucat 14 mingi), Almă
jan pierzînd de la 40—15. 
Setul i-a revenit cu 6—4 lui 
Popovici, el cîștigîndu-1 cu 
6—2 și pe cel de al doilea. 
Așadar, ediția din acest an a 
„Cupei Steaua" a fost cîștiga
tă de trei jucători ai clubului 
organizator: C. Popovici — 
la seniori, Valeria Balaj —la 
senioare și L. Țiței — la ju
niori. Pe locul III la juniori 
s-a clasat Călin Ionescu, iar 
la seniori Mihai Russu.

Ion GAVRILESCU VALERIA BALAJ

ÎNTRECERILE municipale de atletism
(Urmare din pag. 1)

.iTodare". Dar ceilalți atleți ? Cei 
care nu sînt în lot, cei pentru care 
nu se alcătuiesc planuri de pregă
tire pe mai mulți 
nu-șî ...........
multe 
afara 
trescu 
decît 
Pentru că atîți B-au , 
cadrul campionatului

Revenind la concursul proprlu- 
21s, vom menționa dintre perfor
manțele celei de a doua reuniuni 
pe cea realizată de sprinterul Dorel 
Cristudor, care în finala probei de 
60 m a egalat, cu 6,6 secunde — 
pentru a cîta oară ? — recordul 
național de sală, Cristudor, de la o 
săptămâna La alta mai bun, s-a 
impus eu ușurință în fața Iul T. 
Petrescu și S. Mitrofan și nu este 
departe ziua cînd va obține mult 
doritul 6,5.

Interesantă a fcet proba de sări
tură în lungime, probă cîștigată de 
recordmanul țării, Mihai Zaharia, 
cu 7,54 m. Revelațiile probei — cei 
doi juniori de la Viitorul, Bedros 
Bedrosian (antrenor Sorin loan) și 
Tudorel Vasile (antrenor Nicolae 
Păcuraru), foarte aproape amîndoi 
de recordul de sală al juniorilor 
mari.

Să notăm, în sfîrșit, și ascensiu
nea junioarei II Niculina Ilie 
(S.S.A. — antrenor Dan Vlădescu),

ani, cei care 
planifică concursurile pe 
luni înainte, unde sînt ? In 
lui Corbu, Ciochină, Dumi- 
nu mai sînt în București 
doi săritori de triplusalt ? 

„întrecut" în 
I Capitalei...

aflată la numai 1 cm de record; 
de sală al săritoarelor în înălțim

Iată rezultatele înregistrate î 
cea de-a doua zi a concursului 
SENIORI, BĂRBAȚI : 60 m : Dor 
Cristudor (Steaua) 6,6 — record rr 
publican de sală egalat, Toma P- 
trescu (C.A.U.) 6,8, Sandu Mitrofr 
(Steaua) 6,8 ; lungime : Mihai Z. 
haria (Rapid) 7,54 m, Ștefan Lăz 
rescu (C.A.U.) 7,48 m, Bedros B 
drosian (Viitorul) 7,40 m, Tudor 
Vasile (Viitorul) 7,34 m, Marii 
Scoarță (Rapid) 7,34 p ; FEMEI : t 
mg : Elena Mîrza (Dinamo) 8 
Viorica Viscopoleanu (Steaua) 8/ 
greutate : Mihaela Loghin (C.A.l 
15,20 m, Viorica Brad (Progresv 
15,00 m, Mariana Constantin (E 
namo) 14,51 m ; JUNIORI II, Bz 
IEȚI : 50 mg : E. Alexe (S.S.A.) 7 
M. Bogdan (S.S.A.) 7,4, G. Durr 
trescu (S.S.A.) 7,8 ; înălțime ; A. O 
lobeanu (Liceul 35) 1,85 m, L. D 
lamarina (S.S.A.) 1,80 m, A. Nec 
(Liceul 35) 1,75 m ; iunglmț: 
Costache (S.S.A.) 6,60 m, C. Trosc 
leseu (Viitorul) 6,52 m, F. Păunes< 
(S.S.A.) 6,40 m ; prăjină: I. Co 
stantinescu (Constructorul) 3,59 . 
S. Coman (O.S. Școlar) 3,50 m, 1 Neagu — - - • ■ 
FETE : 
(S.S.A.) 
35) 6,9, 
35) 6,9 
(S.S.A.) 
(S.S.A.) 1,58 m, 
(Steaua) 1,58 m ; 
Balcan (Viitorul) 
Lutea (Viitorul) 
Stoica (S.S.A.) 5,40 m. Elena Iv. 
(C.S. Școlar) 5,40 m, Alice Sam 
(S.S.A.) 5,40 m ; greutate : Gabrie 
Sabău (S.S.A.) 10,78 m, Mariana P 
pescu (Metalul) 10,75 m.

(C. S. Școlar) 3,50 n
50 m: Aurica Nedel
6.6, Carmen Sulger (Lice 
Marinela Dobrescu (Licej

; înălțime
1,66 m,

: Niculina I? v 
Mihaela Bebli

Elena Marines, 
lungime : Natal 

5,52 m, Gabrie 
5,45 m. Mihae

0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ LĂ TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ

IANUARIE LOTO AUTOTURISME 
excursii în U.R.S.S.

SI PREMII IN BANI
PEUTRU PROCURAREA 

BILETELOR

moment.de


Ancheta internațională ă ziarului

Opinii ale unor specialiști de elită
prezenți la „internaționalele" României

c ampionatele internaționale de tenis de masă 
României au prilejuit, 
competițional 1974, 
elită ai „paletei" 
antrenori Și jucători, foști și actuali campioni mon

diali și europeni, cunoscuți pentru capacitatea și experiența lor. 
Ziarul nostru a folosit acest „colocviu" la mesele de joc, pentru 
inițierea^ unei anchete internaționale, solicitînd interlocutorilor 
noștri răspunsuri la următoarele două întrebări :
/ CUM APRECIATI VALOAREA COMPETIȚIEI LA CARE AȚI 
1 FOST PREZENT PRIN PRISMA TRADIȚIONALELOR CON

CURSURI DE ANVERGURĂ ALE SEZONULUI ?

q CUM SE PREFIGUREAZĂ, DUPĂ OPINIA DV., EVOLUȚIA 
TENISULUI DE MASĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL?

Au avut amabilitatea să 
liști ai tenisului de masă :

ale 
la acest început de sezon 

reîntilnirea unor specialiști de 
și mingii de celuloid, tehnicieni.

ne răspundă 10 reputați specia-

(R.
SUN MEI-IN

P. Chineză — fostă campioană 
a lumii)

Pentru sportivii noștri orice 
mare concurs este un prilej 

învățăminte, un util schimb de
1
de 
experiență, o bună ocazie de a lega 
noi prietenii, de a cimenta rela
țiile dintre sportivi. Cu atît mai 
mult ne face plăcere să subliniem 
aceste adevăruri acum, cînd sîn- 
tem oaspeții prietenilor noștri 
dragi din România. împreună cu 
jucătorii români noi am efectuat 
și înaintea campionatelor și în a- 
ceste zile fructuoase antrenamen
te în comun. Cît despre ediția 1974 
a campionatelor internaționale ale 
României, cred că s-a situat, prin 
participare și nivel al jocului, la 
cota celor mal prestigioase com
petiții de anvergură.
9 După părerea mea evoluția 

viitoare a tenisului de masă 
va sta sub semnul pregătirii asi
due, a gîndirli tactice și a voin
ței hotărîtoare. Mult discutata pro
blemă a prizei ca și a diferitelor 
procedee tehnice vor fî rezolvate 
și în continuare în funcție de par
ticularitățile și aptitudinile fiecărui 
jucător.

te la Ploiești au fost de înalt nivel 
și se datoresc în bună parte și gaz
delor, a căor organizare, de altfel, 
a fost ireproșabilă.
O Valoarea tenisului de masă 

internațional s-a ridicat foar
te mult prin participarea tot mai 
intensă a reprezentanților ță
rilor din Asia. De pe această bază 
cîștigată ne putem gîndi cu opti
mism și la evoluția sa viitoare.

ZOIA RUDNOVA
(U.R.S.S. — dublă campioană 

europeană)

XU $1 MIINE

FERENC SIDO
(Ungaria — fost campion mondial)

1 O competiție cu multe capete 
1 de afiș polarizează, fără în
doială, interesul. Și dacă, alături de 
marii jucători prezenți la Ploiești 
s-ar fi aflat și alte prime „palete" 
din țări europene cu tradiție, aș 
fi putut spnue că am asistat la un 
mini-campionat mondial. Și apropo 
de întrecerile pe care le-am urmă
rit. am toată admirația șî stima 
pentru Maria Alexandru care con
tinuă să fie de atîția ani în primele 
rînduri.
9 Este evident că. în prezent, 

centrul de greutate al ping- 
pongului se află din nou în Euro
pa. Datorită echilibrului existent 
va fi foarte interesantă și spectacu
loasă lupta pentru supremația 
mondială. Edificator în acest sens 
mi se pare și faptul că, dacă acum 
cîțiva ani, europenii erau cei care 
căutau cît mai dese contacte eu re
prezentanții școlilor din Asia, acum 
situația s-a inversat. Imano este 
foarte bun, dar inferior, după oni- 
nia mea, lui Ogimura și Tanaka, 
marii campioni de acum două de
cenii. iar actualele jucătoare nipo
ne sînt 
Eguchi,

1 Cred că pentru toți partici- 
. panții europeni la actuala 

ediție _ a „internaționalelor" Româ
niei, jocurile de aici au avut un 
mare rol în pregătirea lor pentru 
„europenele" de la Novi Sad. Am 
avut posibilitatea să vedem multe 
lucruri noi și interesante în jocul 
unora dintre cei mai puternici spor
tivi din lume în actualul sezon. Și, 
fără discuție, evoluînd în compania 
unor asemenea jucători ai un ma
re folos în acumularea experienței 
necesare.
9 Creșterea clasei jucătorilor 

europeni este evidentă. în 
ultimii ani, aceștia se prezintă stră
lucit în întrecerile cu partenerii lor 
din Asia, din punct de vedere teh
nic și tactic. Viitorul tenisului de 
masă: priza toc și folosirea top- 
spinului, a atacurilor alternative 
Pe ambele părți ale mesei.

_ FARKAS PANETH
(România — antrenor emerit)

Am avut satisfacții multiple, 
pe planul organizărji, al ur-

(Suedia

net sub valoarea celebrelor 
Matsuzaki și Yamanaka.

BO PERSSON
— titular al echipei cam

pioane mondiale)
Deși federațiile din Ceho

slovacia, Ungaria, Suedia n-au 
pe

1
trimis primele echipe, totuși, 
lingă cunoscuții jucători aliniat! la 
start, tinerii concurent! înscriși în 
competiție au folosit întrecerile 
la Ploiești ca o bună rampă de lan
sare. Dacă și campionatele interna
ționale ale României vor deveni 
prezențe permanente în calendar 
sînt convins că vor fi onorate 
cei mai buni jucători din lume. 
9 Ultimii 15 ani au adus 

spectaculoasă dezvoltare

de

de

o 
Pe 

planul pregătirii tehnice, fizice și a 
materialelor folosite. Este însă 
imposibil să se păstreze aceiași ritm 

. si în continuare. Cert 
jucătorii defensivi vor 
mai mare dificultate, 
recție productivă fiind 
binat.

este însă că 
fi într-o tot 
singura dî- 
atacul com-

HEINZ HAUPT
(antrenor al echipelor R. D. Germane)

i Apreciez că valoarea compe- 
1 tițieî a crescut mult prin par
ticiparea puternicelor echipe ale 
Japoniei și R.P. Chineze, la care 
am avut ocazia să observăm înalta 
lor tehnică de joc și pe care vom 
căuta s-o fructificăm în pregătirile 
noastre viitoare. Partidele disputa-

/
măririi unor partide de un dina
mism rar, datorită unor jucători 
cu mare prestigiu, cît și prin unele 
rezultate obținute de reprezentanții 
noștri și. în primul rînd, de către 
Maria Alexandru. Campionatele 
internaționale ale României — care 
au constituit și un btin prilej pro
pagandistic pentru acest sport — 
au deschis promițător suita de 
concursuri mari ale sezonului.
9 Tenisul de masă va evolua 

pe o direcție deja angajată, 
aceea a creșterii dinamismului jo
cului, a forței și incisivității lovi
turilor, materialele folosite 
du-se pe linia facilitării

SHIGEO ITO 
(Japonia — fost campion

■ț Campionatele dv. au fost
* foarte importante pentru echi
pele Japoniei, -nefiind cu nimic mai 
prejos decît alte competiții euro
pene și mondiale. Pentru o echi
pă tînără ca a noastră — ați văzut 
că am fost mai mult antrenor de
cît concurent, la echipe nici nu am 
participat — contează mult contac
tul cu tenisul de masă din Eurona. 
9 Sîntem adeseori întrebați da- 

că gabaritul joacă un rol de
terminant, comparîndu- se, după

înscriin- 
acestora.

al lumii)

S-a degajat cu pregnanță, din 
rilor noștri, buna apreciere 
camnionatelor international*

cum ați văzut și dv., suedezii cu 
niponii, de pildă. Cred că determi
nante sînt agilitatea și dexteritatea. 
Jocul i’a *iiza în continuare, pe 
ofensivă,

DUȘAN OSMANAGIC
(antrenorul reprezentativei Iugoslaviei)
1 Sportivii iugoslavi vin întot

deauna cu plăcere în Româ
nia prietenă, gazdele noastre do- 
vedindu-se de fiecare dată ospita
liere și bune organizatoare. Iată 
de pildă aci, Ploieștiul arătîndu-se 
apt chiar de la premieră pentru o 
asemenea mare competiție, cu ni
mic mai prejos decît alte orașe cu
noscute deja pe harta tenisului de 
masă internațional. Ziua a doua a 
concursului mi s-a părut de un ni
vel excelent. Dacă „open-ui" Româ
niei va deveni tradițional, va adu
na cu siguranță cele mai bune „pa
lete" din lume.
Q Viitorul va sta sub semnul 

incertitudinii: amatorism sau 
profesionism. Se pare că ping-pon- 
guî va urma un drum asemănător 
tenisului, vîrfurile din țările Eu
ropei occidentale tinzînd să se 
constituie în grup pentru efectua
rea unor turnee în S.U.A. O ase
menea scindare nu va fi deloc fe
ricită. Ping-pongul este un sport 
tehnic prin excelență și, spre deo
sebire de unele jocuri. — care pun 
pe primul plan calitățile fizice — 
formarea și consacrarea cer mulți 
ani de muncă. Iată de ce e tot mai 
greu de găsit tineri candidați do
tați și aici rezidă principala dife
rență între marea arie de selecție 
de care dispun țările din Asia și 
noi, cei din Europa.

ELLA CONSTANTINESCU 
(România — antrenoare federală)

1 Actuala ediție s-a situat la 
1 . nivelul celor mai bune con
cursuri similare, ca participare, 
ambianță, intensitate de ansamblu 
Și din punct de vedere tehnic. A 
fost un program foarte dens, deci 
un mare număr de concurenti de 
valori apropiate. Reușitei organiza
torice și propagandistice i s-au 
adăugat, spre satisfacția noastră, și 
evoluțiile pozitive ale reprezentan
ților României, ceea ce va constitui, 
cred eu, un impuls atît de necesar 
transformării acestor campionate 
într-o competiție de regularitate.
p Saltul valoric spectaculos al 

ultimelor decenii (care și-a 
subsumat și noi materiale folosite) 
nu va mai fi reeditat în viitorul a- 
propiat, care va sta sub semnul e- 
chilibrului. Capitolul încă larg des
chis va fi, însă, cel al vitezei și 
forței jocului, al efectelor. Aici, în 
domeniul metodelor de pregătire, este 
un teren neexplorat suficient și un
de se va crea viitorul salt. Esen
țiale devin selecția, cantitatea și 
calitatea pregătirii, marii campioni 
netrebuind să se încadreze într-un 
tipar, în această privință ei fiind 
chemați să determine un anumit 
model, dar și el. aplicabil numai 
în funcție de 
cărui sportiv.

LUDVIG _______
(antrenorul lotului cehoslovac)

Mulțumesc gazdelor pentru a- 
cest turneu de mare amploare, 

foarte pretențios de organizat 
și de „stăpînit" și cu atît mai mult 
apr<3ciez reușita. Regret că noi 
n-am putut prezenta prima garni
tură, pentru că Orlovski, Kunz și 
Ovkaric au evoluat în acest timp 
cu echipa lor de club. Sparta Pra- 
ga, în „C.C.E.". Subliniez înscrie
rea masivă în concurs a tinerilor 
jucători români ca un bun prilej 
de experiență.
9 Evoluția va fi determinată de 
"" mingi: confecționate din ce
luloid sau plastic ? Cele din plas
tic — mai grele — vor trece tehni
ca pe planul secund și meciurile 
vor deveni foarte dure. Nu cred 
că femeile vor rezista în această 
conjunctură.

individualitatea fie-

VIHNANOVSKi

IN FINAL
ST. MORITZ, 27 (prin telefon). — 

Pe un timp admirabil, încununat 
după amiază cu o ninsoare abun
dentă, au luat sfîrșit, pe vestita 
pîrtie Olympia-Run din localitate, 
campionatele mondiale de bob pen
tru echipajele de 4 persoane, la 
care au participat 19 formații din 
10 țări.

Lupta pentru victorie a fost foar
te strînsă și după a 3-a manșă a 
dat loc chiar unei dispute extrem 
de dramatice. Liderul Wolfgang 
Zimmerer (R.F.G. I) nu mai con-

ECHIPAJUL LUI PANTURU PE
ducea înaintea ultimei manșe decît 
cu... o sutime de secundă, întrucît 
echipajul elvețianului Hans Can- 
drian a realizat o excelentă cobo
rîre în manșa penultimă. Dar, con- 
centrîndu-și toate forțele în ultima 
coborîre și cu un start uluitor 
(5,06), echipajul R.F.G. I (format 
din pilotul Wolfgang Zimmerer, 
Manfred Shumann, Albert Wurzer 
și frînarul Peter 
obținut victoria 
mondial, pe care 
dată în 1969.

Echipajul pilotului român Ion

Utzschneideij a 
finală și titlul 
l-a mai deținut o

LOTUL DE HOCHEI AL ROMÂNIEI
ÎN TURNEU IN CEHOSLOVACIA

dată cu încheierea întrecerii

LOCUL 13

1

i răspunsurile tuturor interlocuto- 
s privind recent încheiata ediție a 

— campionatelor internaționale ale României. Și această apreciere 
are o pondere evidentă clacă ținem seama, de faptul că toți cei 10 
participant la ancheta noastră au un larg sistem de referințe, ci 
fiind prezenți în decursul ultimelor decenii la nenumărate compe
tiții dc rezonantă internațională, campionate mondiale, europene etc. 

Reușita celor trei zile de întreceri de la Ploiești — subliniată 
unanim — constituie un suport viabil pentru asumarea organizării 
periodice a acestei competiții care s-a dovedit aptă de a atrage 
„palete" de prestigiu șl mii dc spectatori.

Desigur, ne-am așteptat ca. în ceea ce privește prefigurarea 
viitorului pîng-pongului, opiniile să fie diverse, sugerînd direcții 
variate de dezvoltare, multe puncte de reper, idei diferite. Indiscu
tabil că nimeni nu se poate considera deținătorul unor certitudini. 
Ipotezele avansate subliniază însă că tenisul de masă va evolua, în 
continuate. în direcția ofensivei și că. fără a mai asista, poate la un 
alt salt spectaculos, similar anilor anteriori, următoarea perioadă, de 
echilibru, va fi destinată multiplelor căutări, menite să pregătească 
ascensiunea viitoare. Dar tocmai aceste „necunoscute" stimulează 
eforturile, rezolvările șl, in final, determină progresul.
Anchetă realizată de

Anchetă realizată de Paul SLAVESCU și Constantin COMARNISCHI

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
PRETUTINDENI SE SCHIAZĂ...

In localitatea 
turi de iarnă 
campionatele europene de schi rezer
vate juniorilor. Proba de slalom uriaș 
a revenit sportivei Monika Verwein 
(R.F.G.), care a realizat timpul de 
1:17,26. Au urmat în clasament Evi 
Renoth (R.F.G.) — 1:17,47 și Margot 
Eder (R.F-G.) — 1:17,78. La masculin a 
terminat învingător Ingemar Sten- 
mark (Suedia) — 2:38,51 (timp reali
zat în două manșe).

Schiorul italian Giulio Corradi a 
cîștigat proba de slalom special din 
cadrul concursului internațional de la 
Megeve contînd pentru Cupa Europei. 
El a realizat în cele două manșe 
timpul total de 112,02. Pe locurile 
următoare s-au clasat Theo Schneller 
(R.F.G.) — 113,31 și Tomas Ringbrant 
(Suedia) — 113,52.

La Kitzbiihel. în cadrul competiției 
internaționale de schi „Hahnenkamm" 
contînd pentru Cupa Mondială, a avut 
loc o probă masculină de coborîre 
cîștigată de elvețianul Roland Collom- 
bin în 2:03,29. Doi schiori italieni, Giu
liano Besson — 2:03,47 și Stefano 
Anzi — 2:03,47 s-au clasat pe locul 
doi la egalitate. Au urmat în clasa-

cehoslovacă de spor- 
Jasna au continuat

ment Herbert Plank (Italia) — 2:04,36 
și Franz Klammer (Austria) — 2:04,81. 

Concursul internațional de sărituri 
cu schiurile, desfășurat pe trambulina 
de la Spindeeruw-Mlyn (Cehoslova
cia), a revenit schiorului cehoslovac 
Jaroslav Slama, cu 218,3 puncte și să
rituri de 77 m și 75,5 m. Pe locul se
cund s-a clasat Manfred Wolf (R.D. 
Germană) 207,3 puncte, iar locul trei 
a fost ocupat de Rudolf Hohnl (Ceho
slovacia) — 207,2 puncte. „Veteranul" 
Jiri Raska, de nenumărate ori cam
pion al Cehoslovaciei, s-a situat pe 
locul 12, cu un total de 192 puncte.

Proba de slalom uriaș 
concursului internațional 
schiorilor profesioniști) de 
Hill a fost cîștigată de 
Hugo Nindl, care l-a întrecut în fina
lă cu 55 sutimi de secundă pe com
patriotul său Harald Steufer. Pe locul 
trei s-a situat italianul Eberardo 

" Schmalzl.

din cadrul 
(rezervat 
la Buck 

austriacul

ACTIVITATEA nOCHEISTICA
La Paris s-a desfășurat meciul in

ternațional amical de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele Bulgariei și 
Franței. Hocheiștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 6—2 (2—1, 1—0,

O 
în grupa A a diviziei de hochei, 
atenția se îndreaptă spre pregăti
rile echipei naționale, care va par
ticipa, între 20 și 31 martie, la 
întrecerile grupei B a Campiona
tului mondial, programată în ora
șul iugoslav Ljubljana.

Australia
AUCKLAND, 27 (Agerpres). — Pe sta

dionul orașului Christchurch (Noua 
Zeelandă) au continuat întrecerile de 
atletism din cadrul Jocurilor sportive 
ale Commonwealthului. Proba feminină 
de aruncare a greutății a revenit cana- 
diencel Jane Haist, cu 16,12 m. în pre
liminariile probei de 5 000 m. cele mai 
bune timpuri au fost obținute de Ki-

zi- 
ia- 

scurt 
Ceho-

Lotul se va reuni în cursul 
lei de astăzi, urmînd ca pe 31 
nuarie să plece, pentru un 
stagiu de antrenament, în 
slovacia, unde va susține și două
partide da verificare cu formații 
din liga secundă a campionatului 
cehoslovac.

Panțuru, compus din debutanți 
(Marcel Furdui, Horia Ilieșu și frî
narul Marian Huzum) s-a rodat 
cu fiecare nouă manșă, dar nu are 
încă experiența marilor concursuri. 
După ultimele două manșe de du
minică, boherii români au mai pro
gresat cu două locuri în clasament, 
terminînd competiția pe poziția a 
13-a, la doar două sutimi de se
cundă de echipajul francez pilotat 
de Gerard Christaud.

Rezultate tehnice finale: 1.
R.F.G. I (Zimmerer) 4:49,72 ; 2. El
veția II (Candriăn) 4:50,12; 3. Aus
tria I (Dellekartb.) 4’51,71 ; 4. Ita
lia1 II (Alvera) 4:52,40 : 5. R.F.G II 
(Floth) 4:52,55 ; 6. Elveția X (Stad
ler) 4:53.17: ...13. România (Pan
țuru) 4:57,66.

Următoarea mare competiție in
ternațională de bob se va desfă
șura în Italia, la Cervinia: cam
pionatele europene de bob 2 pen
tru tineret, în zilele de 9 și 10 fe
bruarie.

WIJK MN ZEE
runda a C-a a turneului fe-In -------- _ -

minin din cadrul Festivalului in
ternațional de șah de la Wijk Aan 
Zee (Olanda), campioana României, 
Alexandra Nicolau, a remizat 
partida susținută în compania o- 
landezei Timmer. Nicolau condu
ce în clasament avînd 5 puncte, 
fiind urmată de Timmer (Olanda), 
Ivanka (Ungaria) cu cite 41/2 P, 
Karakas (Ungaria) 31/, p- Rodica 
Reicher (România) ocupă locul 8 
cu 2*/2. După 10 runde în turneul 
maeștrilor, Popov (Bulgaria)^ se 
menține lider cu 7 p. Ciocâltea 
(România) și Kurajița (Iugoslavia) 
urmează în clasament cu cîte* 6l/2 
puncte. în runda a 10-a, Ciocâltea 
I-a învins pe bulgarul Popov.

în turneul marilor maeștri, ameri
canul Browne are 3 p și este urmat 
de iugoslavul Pianinei, cu 6*/2. 
Ghițescu se află Pe locul 13 
cu 3 p. în runda a 10-a, Ghițescu 
a remizat cu olandezul Sosonko.

SCHI

ATLETISM

BOX 
TENIS

CICLISM 
RUGBY

PATINAJ 
AUTISTIC 
ATLETISM

PLANORISM
SCHI

PATINAJ 
VITEZA 
SĂNIUȚE 
HALTERE
SCHI

VOLEI

Sydney, 
probe alpine, la

Barcelona — Dinamo

lideră a Jocurilor de la Christchurch

KORCINOI ARE AVANTAJ ÎN MECIUL
CU MEKING

NEW YORK, 27 (Agerpres). — 
La Augusta a continuat meciul 
din cadrul sferturilor de finală ale 
turneului de șah al candidaților 
la titlul mondial. în cea de-a 6-a 
partidă, Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Costa Meking (Brazilia) au că
zut de acord asupra remizei la 
mutarea a 18-a. Partida a durat 
2 ore și 40 minute. Meking a ju
cat cu albele. Scorul meciului este 
în prezent de 31/,—2'/2 puncte în 
favoarea lui Korcinoi.

meto (Kenya) — 13:42.6. Foster (Anglia) 
13:45,6 și Fitzsimons (Australia) 13:46,2. 
Pentru finală s-au calificat, de aseme
nea. celebrii atleți Ben Jipcho (Kenya) 
și Dave Bedford (Anglia). Proba de 
decatlon a fost cîștigată de Mike Bull 
(Irlanda de Nord) cu 7 417 puncte.

Rezultate înregistrate în concursul de 
natație : 800 m feminin liber : Javni 
Parkhouse (Noua Zeeiandă) 8:58,49 ; 200 
m masculin liber : Stephen Badger 
(Australia) 1:56,72 ; ștafeta 4x100 m liber 
feminin : Canada 3:57,14.

La ciclism, m proba de 1 000 m cu 
start de pe loc, cel mai bun rezultat : 
1:11.85 a fost obținut de australianul 
Dlck Paris.

După două zile de întreceri. In clasa
mentul pe medalii pe primul loc se află 
Australia (7—6—8), urmată de Canada 
(7—5—3) și Kenya (3—1—2).

AGENDA SĂPTĂMÎNl!
Meciul Joe Frazier — Cassius Clay. 1a New 
Turnee ..indoor" la Richmond (WCT), 

more (USLTA) șt Washington (c. feminin).
Campionate mondiale, la -----
Cupa Europei (feminin), 

bach (Austria).
C.C.E. : Hispano France 

București.
Campionate europene, la

York. 
Balti-

Saal-

Campionate eurooene, la Zagreb.
Concurs internațional (sărituri în înălțime) la 

Vilnius.
Cupa Europei (masculin), probe alpine la Avo- 

riaz (Franța).
„Cursa de 6 zile“ de la Anvers.
„Turneul celor 5 națiuni" : Scoția — Anglia ; ir

landa — Țara Galilor.
Campionatele europene (feminin), la Alma Ata 

(U.R.S.S.).
Campionatele europene, la Kufstein (Austria).

„Marele Premiu" al Berlinului (R.D.G.)
Campionatele mondiale de probe alpine, la St. 

Moritz.
Campionatele internaționale de sală ale R. D. 

Germane, Ia Berlin.

CAMPIONATE... Campionate... CAMPIONATE...
TELEX

Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S. a obținut prima victorie în că- 
cirul turneului pe care-1 întreprinde, 
în prezent, in Brazilia. In cel de-al pa
trulea meci susținut în compania repre
zentativei Braziliei, baschetbalist» so
vietici au terminat învingători ’ cu sco
rul de 65—64 (30—26).
fi
Turneul internațional masculin de tenis 
de la Philadelphia a programat semi
finalele probei de simplu. Arthur Ashe 
l-a învins cu 6—4, 7—6. 6—1 pe Tony 
Roche, iar Roci Laver a cîștigat CU 6—4, 
1—6, 6—4, 6—0 partida susținută cu Jan 
Kodes.
n
La Boblingen a luat sfîrșit turneul in
ternațional masculin de handbal, orga
nizat de federația vest-germană de spe
cialitate. în ultimul joc, echipa Iu
goslaviei. campioană olimnică. a dispus 
cu scorul de 21—15 (10—9) de echipa 
Norvegiei. R. F. Germania a cîștigat cu 
scorul de 20—15 (12—9) meciul cu Ce
hoslovacia. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Iugoslaviei cu 4 p, urmată de 
R.F. Germania — 4 p, Cehoslovacia — 
4 p și Norvegia 0 p.
SH
Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Portland (Oregon). George 
Woods a corectat cea mai bună per
formanță mondială de sală care-i apar
ținea la aruncarea greutății. Ei a rea
lizat 21.30 m. Vechea performanță era 

trecut 
Woods:

de. 21.27 m și o obținuse anul 
în februarie. Iată aruncările lui 
20,65 ; 21,25 ; 21,21 și 21,30 m.
Bl
Turneul internațional de sah de 
rense s-a încheiat cu victoria 
maestru iugoslav Liubomir Liuboievici, 
care a totalizat 9’/2 P din 11 posibile.
SI
Boxerii americani de categoria 
Cassius Clay și Joe Frazier, au 
la New York în vederea meciului 
care-1 vor susține astă noapte la „Ma
dison Square Garden4*. Frazier a ve
nit de la Philadelphia unde își are 
domiciliul, iar Clay de la Deer Lake, o 
stațiune montană unde s-a pregătit în 
ultimul timp.
n 
In 
în
a
2.18 m.

la O- 
marelui

grea 
sosit 

pe

concursul de atletism de la New York, 
sala Madison Square Garden, stones 
terminat învingător la înălțime cu

Ln Mission Viejo, în semifinalele tur
neului internațional feminin de tenis, a- 
mericana Billie Jean King a învins-o 
cu scorul de 3—6. 6—3. '7—5 pe com
patrioata sa Nancy Gunther. în finală, 
ftillie Jean King o va întîlni pe Chris 
Evert (S.U.A.), învingătoare cu 6—2. 
5—7, 6—2 în fata australiencei Kerry 
Melville.

Concursul internațional de călărie din 
Berlinul occidental a debutat eu o probă 
de obstacole, în care victoria a revenit 
campionului mondial David Broome 
(Anglia). învingătorul a parcurs traseul 
în lungime de 430 m. cu 23 obstacole, 
în 59 sec.

In stațiunea de sporturi de iarnă cehoslovacă Jasna se desfășoară cam
pionatele europene de schi pentru juniori. Proba de coborîre a fost do
minată de trei tineri austrieci (de la st. la dr.) : Hans Partscher (locul 2), 

și Friedrich Mayer (3) 
Telefoto : C.T.K. —

Bartl Gensblchler (1)
AGERPRES

3—1), prin golurile înscrise de Mihai
lov (3). Dimov (2) și Atanasov. Punc
tele echipei gazdă au fost realizate 
de Galland și Bibier.

într-unul din derbyurile campiona
tului unional de hochei pe gheață, 
echipa Aripile Sovietelor Moscova a 
învins cu scorul de 7—3 formația

Ț.S.K.A. Moscova. în 
victorii, echipa Aripile 
un avans de șapte puncte în clasa
ment, fiind virtuală cîștigătoare a ac
tualei ediții a competiției. Intr-un alt 
joc, Torpedo Gorki a cîștigat, cu sco
rul de 3—2, partida susținută pe teren 
propriu cu formația Dinamo Riga.

urma acestei 
Sovietelor are

Telefoto : A- P. —
AGERPRES

CALMĂ

Nu mai puțin de 8 
jucători in careul 
Herthei! In tricouri 

„ vărgate jucătorii de 
la Hertha, în cele de 
culoare închisă, cei 
de la Bayern. Fază 
din meciul Bayern 
Miinchen — Hertha 
3—1, desfășurat sîm

bătă.

ITALIA: ETAPĂ
ÎN FINALUL TURULUI

BOLOGNA, 27 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). Cu toate că 
ultima etapă a turului a consem
nat trei victorii în deplasare, ea 
poate fi considerată calmă, cu re
zultate normale. Campioana primei 
părți a campionatului este așa cum 
era și de așteptat formația Lazio, 
care a dispus cu un scor categoric 
de Bologna (4—0).

Iată rezultatele si autorii goluri
lor : Cagliari — Roma 1—1 (Orazi 
pentru Roma, respectiv Gori din 
11 m). Meciul a avut loc sîmbătă : 
Cesena — Internaziohale 6—1 
(Mazzola) ; Juventus — Lanerossi 
Vicenza 0—0 : I^azin — Bologna 
4—0 (Garlashelli. D'Amico. China
glia II) ; Milan — Foggia 1—0 (fea- 
badini) ; Napoli — Genoa 1—0 
(Cane) ; Sampdoria — Fiorentina

1—2 (Caso și Saltutti. pentru Fio
rentina, respectiv Improta din 11 
m) ; Verona — Torino 0—1 (Gra
ziani).

In clasament conduce Lazio cu 
23 p, urmată de 
și Fiorentina cu cite 20 
18 p. Inter 17 p, 
logna, Foggia și 
15 p.

In clasamentul 
s-au produs modificări. întrucît în 
ultimele etape fruntașii n-au mai 
înscris prea multe goluri : Bonin- 
segna (Inter) 11 g, Riva (Cagliari) 
10 g, Cuccureddu (Juventus) și Chi- 
naglia (Lazio) 9 g, Chiarugi (Mi
lan) 8 g. Clerici- (Napoli) 7 g etc.

De menționat că în meciul de 
sîmbătă dintre Cagliari și Roma. în 
echipa locală nu a evoluat Riva 
(greu accidentat), care se pare că 
va lipsi din formație cîteva luni.

Juventus. Napoli
Milan

Bo
cite

p,
Torino 16 p, 
Cagliari cu

gol ge teri lor nu

-CESARE TRENTINI

C. M. ÎN
BRAZILIENII FARA GERSON

echipei Braziliei, Ma- 
anunțat că va trebui 
cel puțin trei jucători 
actuala ediție a tur- 
Este vorba de TOS- 
și GERSON. Ultimul, 
34 de ani, a suferit

Antrenorul 
rio Zagalo, a 
să renunțe la 
cunoscuți, la 
neului final.
TAO, PELE 
în vîrstă de
anul trecut o fractură la picior și 
a fost mult timp indisponibil. Ger
son, care activează la Fluminense, 
a anunțat că va juca la acest club 
pînă în luna mai, cînd va abando
na activitatea competițională. Ma
rio Zagalo a declarat că în afară 
de programul de pregătire fixat 
este foarte posibil ca numărul me
ciurilor dinaintea turneului final 
juca și cu reprezentativa statului 
Zair

92 DE ORE TELEVIZATE

Televiziunea vest-germană a a- 
nunțat că va transmite în direct 
jumătate din meciurile ce vor avea 
loc în turneul final al C.M. Aceasta 
însemnează un număr de 83 de

R. F. GERMANIA : DIN NCU 
SCHIMBARE DE LIDER

După desfășurarea jocurilor din 
cea de a 21-a etapă a campionatu
lui vest-german, pe primul loc în 
clasament se află Bayern Miinchen 

Borussia 
P. Și 

28 p.

cu 29 p. urmată de 
Monchengladbach cu 28 
Eintracht Frankfurt, cu

Rezultate mai importante înre
gistrate în etapa a 21-a: VfB. Stutt
gart — Eintracht Frankfurt 
Bayem Miinchen — Hertha 
V.f.L. Bochum — Hanovra, 
Schalke 04 — Kickers 2—1 
Hamburg — Werder Bremen 3- 
Borussia Monchengladbach — S.V. 
Wuppertal 7—1.

După cum se vede, datorită în- 
frîngerii suferite de Eintracht 
Frankfurt, Bayern Miinchen a re
devenit lider. Lupta pasionantă 
pentru primul loc dintre „trio“-ul 
Bayern, Eintracht și Borussia, ră- 
mîne deschisă...

3—1 ;
3—1 ;
3-1 ; 

; S.V.
■0;

ACTUALITATE [fTO

ore, la care se mai adaugă 9 ore i&»s..ignăSS®3ore, la care se mai adaugă 9 
dinaintea turneului, cînd 
transmise cîteva seriale, 
zînd prezentarea finalistelor, 
toria C M. de fotbal etc.

ore 
vor fi 

cuprin- 
is-

RAIM74

ROBERTO PORTA FACE APEL

LA „STRĂINI"

Antrenorii echipei Uruguay-ului, 
Roberto Porta (principal) și Luis 
Ubina (secund) au anunțat că în 
lotul național vor fi incluși o se
rie de jucători „bătrîni", mulți 
dintre ei prezenți și la C.M. din 
1966. Există însă unele dificultăți: 
mulți joacă acum în alte țări și 
chemarea lor în lot nu este atît de 
simplă. Pe de altă parte, jucătorii 
mai vechi nu au mai evoluat îm
preună de foarte mult timp. Iată 
cîțiva jucători la care s-a făcut 
apel și se află acum în străinătate: 
Mazurkiewicz, Ancheta, Forlan, 
Rocha (Brazilia), Anloni (Argenti
na), Esparrago (Spania). In afară 
do aceștia, din lot vor mai face 
parte și alțî jucători cu „vechi 
state de servicii": Masnîk, Pavoni,

Cubila, Morena, Milar și Cardaccio.
Recuperarea acestor fotbaliști 

pentru selecționata Uruguayului nu 
este privită cu ochi buni de jucă
torii rămași acasă, care au ame
nințat conducerea tehnică cu un 
boicot general. Atacanțiî 
Corbo și Morena conduc 
acțiune de protest. Corbo, 
și Milar, de asemenea 
ce activează în țară, sînt 
rați în prezent cei mal buni fot
baliști urugftayeni din ultimii zece 
ani. Fernando Morena a încheiat 
recentul campionat cu un activ 
de goluri record, fiind vedeta cu
noscutei formații Penarol din 
Montevideo. Excelenta formă a 
celor trei jucători este considerată 
principala rațiune a acțiunii de 
protest îndreptată împotriva jucă
torilor uruguayeni, care activează, 
în prezent, în străinătate.

Pregătirile uruguayenilor vor 
începe la 15 februarie, prin efectu
area unui turneu lung în America 
de Nord, Japonia și Hong Kong.

Romeo 
această 
Moren a 
jucător 
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