
PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

Ieri a avut loc în Capitală plena
ra Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, care a a- 
nalizat stadiul de îndeplinire a 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 cu privire Ia dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului. activitatea desfășurată în a- 
nul 1973 în vederea pregătirii lo
turilor sportive pentru Jocurile 
Olimpice din 1976, precum și mă
surile necesare îmbunătățirii acti
vității fotbalistice.

La lucrări a luat parte tovarășul 
Gheorghe Pană» membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent secretar al C.C. al 
P. C. R. _

Au participat membri al Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, reprezentanți al con
ducerii instituțiilor șl organizațiilor 
centrale cu atribuții în domeniul 
sportului, președinți ai consiliilor 
județene pentru educație fizică și 
sport, ai federațiilor Și cluburilor 
sportive, cadre didactice de specia
litate, antrenori și sportivi frun
tași, ziariști, alți invitați.

Au luat cuvîntul tovarășii: Du
mitru Ivan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport Constanță, Con
stantin Popescu, directorul Școlii 
sportive nr. 2 București. Liviu Der- 
han, președintele CJEFS Arad, 
Mihai Grigoraș, prim-vicepreședinte 
al CJEFS Bacău, Traian Pop. pre
ședintele Federației române de na-

tație, Dan Grecu, maestru al spor
tului, Gheorghe Berceanu, maestru 
emerit al sportului, Viorel Moraru. 
antrenor emerit, Emanuel Valeriu, 
redactor la Televiziune, Tudor Va
sile, prim-vicepreședinte al CMEFS 
București, Rodica Șiclovan, secre
tar general al F.R. Volei, colonel 
Maximilian Pândele, președintele 
clubului sportiv „Steaua", colonel 
Valeriu Buzea, membru în Biroul 
Executiv al CNEFS, Alexandru Sze- 
keres, președintele CJEFS Harghi
ta, Ion Corneanu. antrenor emerit. 
Virginia Ioan, maestră emerită a 
sportului, Jean Zamfir, secretar ge
neral al F. R,. Caiac-canoe, Augus
tin Brîndușe, prim-vicepreședinte 
al CJEF’S Dolj, Constantin Teașcă, 
antrenor, Mircea Liicescu, maestru 
emerit al sportului, Ion Șiclovan, 
rectorul I.E.F.S., Mircea Angelescu. 
președintele F. R. Fotbal,

Vorbitorii au analizat în spirit 
critic șl autocritic activitatea de
pusă pentru traducerea în viață a 
sarcinilor reieșite din Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973, modul cum se 
îndeplinește planul de măsuri ela
borat. de CNEFS pe baza Hotărîrii 
partidului, și s-au făcut propuneri 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor prevăzute pentru dez
voltarea în continuare a activității 
sportive ’de masă și de performan
ță, pentru buna pregătire a sporti
vilor români în vederea Jocurilor 
Olimpice din 1976, pentru îmbu-

nătățirea activității fotbalistice ‘din 
țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil
CNEFS, 
direcții 
mișcării

Plenara a hotărît să 
Consiliul Național următorii 
varăși: Teodor David, prim-vice- 
președinte al CJEFS Bihor, Viorel 
Jianu. prim-vicepreședinte al 
CJEFS Hunedoara, Călăiță Mer- 
chea, prim-vicepreședinte al CJEFS 
Vaslui, Ion Silaghi. prim-vicepre
ședinte al CJEFS Sălaj, Rodiea Și- 
clovan, secretar general al F.R. Vo
lei și Traian Todoran, prim-vice
președinte al CJEFS Sibiu.

An fost aleși în Biroul Executiv 
al CNEFS tovarășii: Mircea Ange- 
lescu, președintele F.R. Fotbal si 
Valentin Constandache, activist al 
CNEFS.

A ’fost adoptată „Hotărirea ple
narei CNEFS și a Comitetului O- 
lifnpic Român cu privire la prin
cipalele măsuri și acțiuni pe anul 
1974 în vederea îndeplinirii pre
vederilor programului de pregă
tire pentru Jocurile Olimpice 1976".

In încheierea lucrărilor plenarei 
C.N.E.F.S. a luat ...................
Gheorghe Pană.

Intr-o atmosferă 
ziasm participanții 
doptot textul unei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Drăgănescu, 
care a arătat 
ale activității 
sportive.

președintele 
principalele 
viitoare a

coopteze in 
to-

cuvîntul tovarășul

de puternic entu- 
Io plenară au a- 

telegrame adresate

„CUPA TINERETULUI"; NUMEROȘI CONCURENȚI
LA STARTURILE ETAPEI DE MASĂ

„Cupa tineretului" sftrnește ambiții sportive, cum se vede și în această imagine care-i reprezintă pe tinerii 
patinatori gata să se avînte pe gheață...

VALEA VIȘEULUI. Intr-un în
depărtat colț al țării, în județul 
Maramureș, s-a încheiat etapa pe 
școală a „Cupei tineretului" la schi, 
săhiuș și șah. Dintee cei peste 120 
de pionieri și uteciști, o bună com
portare au avut îndeosebi, cîștigă- 
torii t N. Frasin, luiia Buiciuc, V. 
Herbil și Cristina I ogoș, la săniuțe, 
Irina Lupșaniuc, V. Firișccc, V. 
Clubica, V. Matesciuc, I, Iurcuț la 
schi.

„Cupa tineretului" a aproape 
Adăugind participările masive 
ia liceul agricol, Liceul economic 
si Liceul nr. 1, de le. asociația spor
tivă Voința (secretar U.T.C. — C. 
Popșoarâ) și de la Școala generală 
nr. 5, putem face un prim bilanț al 
..Cupei tineretului" la nivelul ora
șului nostru: 3 009 de participant 
la tenis de 
minifotbal

Vasile ARDELEANU

ora vizitei noas- 
tenis de masă de

350. 
de

în-

masă, cros, șah, popice, 
și minibaschet.

G. DONCIU
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SPORTIVII ROMANI DORNICI Handbaliștii noștri

DE 0 EVOLUȚIE SUPERIOARĂ din nou învingători:

IN PUPA 1MIANA“ IA RIATIANIn „UUrA I UIMRM LA Dl A1 LUn
ROMANIA -BULGARIA 28-21

La start, 
din R.D.G., 
și Bulgaria
Pregătiri

campionatelor 
de la Minsk

concurenți
Cehoslovacia

in vederea 
mondiale

in frumoa-
va

Simbătă și duminică, 
sa stațiune Poiana Brașov, se 
desfășura primul concurs interna
țional de biatlon din sezonul ac
tual. întrecerea se anunță deose
bit de interesantă prin faptul 
la startul ei vor fi prezenți 
dintre specialiștii genului din 
publica Democrată Germană, 
hoslovacia și România. Bulgaria 
va fi reprezentată de o formație 
de tineret. Concursul, dotat cu ..Cu
pa Poiana", constituie un ultim 
test al echipelor ce vor fi alcătuite 
pentru campionatele mondiale 
la Minsk (Uniunea Sovietică) 
24 februarie — 3 martie. 
. Sportivii oaspeți au sosit, de 
teva zile, la locul întrecerii și 
antrenează de zor pe pîrtiile 
poligonul de concurs. Atmosfera 
de muncă intensă este susținută 
de ambianța excepțională pe care 
o oferă Poiana Brașov, acoperită 
de un strat bun de zăpadă și inun
dată de un soare primăvăratic, 
care face ca efortul să pară mult 
mai neînsemnat față de ceea ce 
este în realitate. în poligon, ba
loanele și țintele se sfărîmăla fie
care foc de armă. La antrenamen
te precizia este cu mult mai ma
re, iar antrenorii au mult de fur
că cu înlocuirea țijitelor. „Lunca 
Iui Bălan", locul de desfășurare a 
„ostilităților", răsună de pocnetul 
armelor, de comenzile și 
rile antrenorilor.

Antrenori și sportivi, 
parte, sînt atenți la tot 
tîmplă în jur. Sportivii 
urmăresc în mod sepcial 
Fontana,

că 
uni i 
Re- 
Ce-

de 
din

cî-
se '
Și

îndemnu

Gheorghe Voicu — unul dintre pro
tagoniștii întrecerilor de biatlon de 

la sfirșitul acestei săptămâni 
Foto : S. BAKCSY

PLOIEȘTI, 31 (prin telefon). Cea 
de-a doua partidă dintre repre
zentativele masculine de handbal 
ale României și Bulgariei, dispu
tată joi seara, în sala^ Victoria din 
Ploiești, s-a încheiat cu o nouă 
victorie a sportivilor noștri: 28— 
21 (15—12). Mult mai disputată de- 
cît întîlnlrea de marți seara, din 
sala Floreasca (cînd handbaliștii 
români au ciștigat cu 29—18), par
tida a oferit celor peste 1 500 de 
spectatori multe momente de 
handbal frumos, o dîrzâ dispută 
pentru balon.

Echipa României a cîștigat fiind
că este evident mai valoroasă. 
Plusul de măiestrie se manifestă 
îndeosebi în atac, unde se contea
ză foarte mult pe inteligența, in
tuiția și fantezia lui Cristian Gațu. 
pe forța de șut a lui Birtalan, 
Gunesch, Kicsid. în apărare, tri
colorii manifestă însă serioase 
carențe, ținînd atît de organizarea 
jocului, cit și de lipsa de atenție 
din multe momente ale disputei.

Partida a fost echilibrată multă 
vreme și pentru faptul că antre
norii emeriți Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase au rulat mulți jucă
tori, încercînd să-î supună testu
lui oficial și pe cei care fac par
te din așa-zisa „grupă a rezer
velor".

Handbaliștii bulgari au 
mult în acest meci pentru a 
mita înfrîngerea și au reușit 
special datorită combativității 
pună uneori echipa gazdă in 
tuații dificile. Ei au condus 
min. 15 cu 5—4, dar au fost obli
gați apoi să accepte — totuși — o 
firească departajare.

Au marcat: Birtalan 5, Gunesch 
5. Gațu 4, Dan Marin 4, Boia 3, 
Kicsid 
găniță 
tuvski
Nacev 
Blajev

Au arbitrat
Miodrag Stanoevici

lup'iif,
11- 
in 
să 
si-
i.i

3, Cosma 2, Stef 1 și Dră-
1
5,

3,
1

pentru România. M:
Anghelov 4. Alaciov 

Asparuhov 2, Genev 2 i 
pentru Bulgaria.

Milan Valcici
(Iugoslavia).

și

Hristcche NADîl

Ieri, in C. C. E. la baschet feminin,Politehnica-Daugava 42-75

CARACAL. La
tre, întrecerile de ___  _
la Școala generală nr. 5 (prof. C. 
Ganea) erau în. toi. Cele trei mese 
se dovedeau prea puține față ■ de 
solicitările celor 60 de băieți și fete 
înscriși în concurs. Au cucerit titlul 
de campioni ai asociației Dan Po
pescu, Gigi Năstase, Anișoara Stân
cii și Cornelia Geaba. întrecerile 
..Cupei tineretului" la această 
scoală s-au desfășurat la schi, sâ
ni uș și patinaj, dar în program au 
fost incluse și disciplinele popice, 
minibaschet, minifotbal și cros. O 
notă bună profesorului Gabriel 
Varga, de Ia Școala generală nr. 3, 
inițiatorul unor lecții de învățarea 
șahului și popicelor, al unor acțiuni 
de drumeție organizate saptămînal. 
Un fapt grăitor asupra pozițiilor 
cîștigate de sport Ia Școala gene
rală nr. 3 este numărul mare de 
elevi participant! la întrecerile din

GAEȘTI.
întrecerile organizate în cadrul eta
pei pe asociații au atins o partici
pare record de 2 000 de tineri și 
tinere, care au luat startul la săniu
țe, tenis de masă și șah. Dintre eei 
120 de elevi care au aspirat. Ia câș
tigarea titlului de campion pe liceu 
la tenis de masă, s-au impus în 
cele din urmă Marilena Moise si 
Marian Georgescu. La o distanță 
de 5 km au făcut deplasarea, spre 
dealul comunei Dragodana, peste 
600 de elevi și pionieri de la școlile 
generale nr. 1. 2, 3 și 6, care s-au 
întrecut în cadrul concursului de 
săniuș. La șah si tenis de masă 
s-au mai întrecut, în. același timp, 
și peste 1 000 
țiile sportive

Sîmbătă duminică,

de tineri din. asocia- 
Frigero și Chimia.

Nicolae DICA

DROBETA
Zilele trecute s-au desfășurat în

TUKNU SEVERIN.

IN SALA VICTORIA DIN PLOIEȘTI

ETAPA INAUGURALĂ
A DIVIZIEI A LA SCRIMĂ

Echipele eșalonului fruntaș al scri
mei noastre încep sîmbătă întrece
rea, intr-o nouă ediție a campionatu
lui diviziei A. Etapa inaugurală are 
ca loc de desfășurare sala Victoria 
din Ploiești, deci un cadru corespun
zător la care sperăm să se asocieze 
o aparatură pusă la punct și un ar
bitraj ireproșabil așa incit elita tră
gătorilor noștri să pornească sub 
cele mai bune auspicii pe drumul 
spre titlurile naționale pe echipe. A- 
cest drum — spre deosebire de anii 
treeuți — va fi mai scurt deoarece 
noul regulament al campionatului 
prevede trei etape (in loc de patru), 
programate astfel : 2—3 februarie 
(Ploiești). 23—24 martie (Cluj) și 26— 
27 octombrie (București).

într-adevăr, la ultimele ediții ale 
campionatului, cea de a IV-a etapă 
nu mai aducea decit modificări mi
nime, neesențial,e în clasamentele 
respective. dominate invariabil de 
echipele clubului Steaua. De altfel, și 
in întrecerea care începe mîine, 
mâțule campioane pornesc cu 
mai mari șanse la titluri chiar dacă 
și ele trec printr-o perioadă de pri
meniri- Echipa de scb!* 
plu, mai păstrează din 
tori doar pe Culcea și 
de tinerii Marin. Mustață. Oancea. și 
clujeanul Pop, tecent transferat la 
clubul bucureștean. Tocmai pentru 
«.cest motiv, antrenorul Politehnicii 
ijșt ss l1’-' Pufnei — speră să intre-

for
ce! e

sabie, de exenr 
vechii trăgă- 
Nilcă, alături

rupă șirul.-, de victorii al sabrerilor 
steliști, echipa sa beneficiind de a- 
portul experimentaților Irimiciuc și 
Popescu cărora li se adaugă alți tră
gători bine rodați in prima divizie, 
ca Țirdea, Zăinescu ș. a. Dar, in 
afară de sabie, Steaua se așteaptă la 
o puternică replică și la spadă, din 
partea Medicinii Tg. Mureș, care are 
o garnitură foarte omogenă in frun
te cu binecunoscutul Pongraț.

Sint de urmărit, totodată, în acest 
nou campionat, echipele feminine de 
floretă ale Progresului și I.E.F.S.-ului, 
cele de floretă băieți ale I.E.F.S.-ului 
și Politehnicii Timișoara, sabrerii. 
Tractorului ca și reîntoarcerea pe 
prima scenă a spadasinilor de la 
I.E.F.S. Ajungind la noile promovate, 
trebuie să menționăm în primul rind 
cvartetul floretistelor de la Școala 
sportivă nr. 1 București, cea mai 
ținără formație ce a evoluat vreodată 
în divizia A (medie de virstă : 13’/»
ani '). De fapt, tinerețea caracteri
zează și pe celelalte promovate : for
mația de floretă băieți a Școlii spor
tive din Oradea și cea de sabie a 
Petrolului Ploiești. Reprezentanți ai 
„noului val“ se intîlnesc în aproape 
toate echipele participante, ceea ce 
dovedește preocuparea antrenorilor 
de a forma necontenit cadre noi 
pentru scrima noastră.

a.

Sebastian BQNIFAC1U

municipiul nostru numeroase 
treceri contînd. pentru fazele ne 
asociații ale „Cupei tineretului". In 
sălile complexului sportiv ,.l Mai” 
Si ale cluburilor Voința si Dro- 
beta peste 600 de tineri din asocia
țiile sportive Stadiul Traian, Liceul 
pedagogic. Școala profesională auto, 
Școlile generale nr. 6, 8 și 3 s-au

Cristian 
luliana 
Clauiliu 
învingă- 
s-au do-

întrecut la tenis de masă. 
Urecheatu, Ion Murgan, 
Băltăreții, Mureș Rotea și 
Dragomir s-au detașat în 
tori. Cei mai buni la șah 
'edit a fi Gheorghe Căruntu, Con
stantin Pert. Sabin Vijulie și Eca- 
terina Badea.

fieeare în 
ce se îri- 
oaspeți îl 
pe Victor 

care a realizat în con
cursurile anterioare și in compa
nia unor reputați biatloniști din 
Europa. cîteva rezij.it? to. dempp de 
laudă, ca’re l-au plasat printre pro
tagoniștii competiției ..Cupa Roia-, 
na" și. de ce nu, printre cei ai vii
toarelor campionate mondiale..

Antrenorii Constantin Tir on și
Marcel Stupar u sînt permanent in 
apropierea elevilor lor. Schiurile și 
armele sînt verificate cu mare a- 
tenție. Dorința fiecăruia este ca 
biatlonișfif români să înregistreze 
rezultate cit mai bune, în așa fel 
îneît să poată alcătui, pentru cam
pionatele mondiale, o echipă cit 
mai redutabilă, care să îndreptă
țească speranțele iubitorilor spor
tului din țara noastră pentru o e- 

Pentru aceasta, 
și sportivii nu 
un efort.

Paul IOVAN

voluție superioară, 
atît antrenorii cit 
au precupețit nici

ri

Entuziasmul numerosului public 
și puterea de luptă a baschetba
listelor de la Politehnica nu au 
putut răsturna raportul valoric 
în meciul disputat ieri seară, în 
sala Floreasca; în compania cele
brei echipe sovietice Daugava 
T.T.T. Riga, eîștigătoareg. a 13 din 
cele 15 ediții ale C.C.E. Intr-ade
văr, în partida desfășurată in 
prima manșă a etapei a doua a 
sferturilor de finală ale C.C.E,, 
campioana U.R.S.S, a demonstrat 
cu prisosință înalta sa valoare și 
a învins, la capătul unei partide 
care nu i-a creat în nici un mo
ment dificultăți, cu scorul de 75 — 
42 (46—18). Returul va avbă' loc. 
joia viitoare, la Riga.

Referitor la jocul practicat de 
oaspete, vom sublinia în primul 
rind impresionanta pregătire fi
zică (sub toate aspectele). înde- 
mîharea deosebită în niînuirea 
mingii, precizia aruncărilor la coș 
și rapiditatea acțiunilor. în plus, 
în scurta perioadă cit a fost fo
losită, Uliana Semenova (2,10 
a arătat că valoarea ei constă 
numai în talia neobișnuită, ci 
în tehnica adecvată postului 
care acționează (aruncă la fel
sigur și cu mina stingă și cu cea 
dreaptă, recuperează puținele mingi 
pe care le ratează, utilizează 
cu succes „capacele", fără a faul
ta). în general, campioanele Eu-

rfi) 
nu

Și 
in 
de

Mircea FOCȘAN

VALEA STRIMBĂ. Unul dintre 
cele mai reușite și atractive con
cursuri din această iarnă a fost cel 
de duminică, la startul căruia s-au 
prezentat peste 700 de concurenți 
și mai mult de 2 000 de spectatori ! 
La săniuțe și schi, fond au partici
pat concurenți din Gheorghieni, 
Valea Strimbă, Lazărea, Suseni și 
Chirleni.

(Continuare în pag. a t-a)

PE PÎRTIA DE BOB DE LA SINAIA
ÎNTRECERILE CONTINUĂ

la unu" 
Gabriela 
(1,82 m)

„Unu 
intre 
Ciocan 
ft Uliana Seme
nova. Convinse 
că mingea va re
veni coechipierei 
lor, baschetba
listele de la Dau
gava T.T.T. Tliga 
s-au și indreptat, 
pentru 
atac, spre 
formației 
reștene.

contra- 
coșul 
bucu-

Foto :
F. BOMOȘAN

sînt demne re- 
so- 

ievarhia

SINAIA. 31 (prin telefon), — Miercuri 
și joi dimineața a avut loc in localitate 
cea de a IV-a reuniune ' de bob a sezo
nului : „Cupa Bucegi*‘. Vremea însorită, 
dar geroasă, și pîrtia în continuare ex
celentă au oferit celor 17 echipaje din 
București, Brașov și Sinaia condiții op
time de concurs. O remarcă specială me
rită echiveiul Ștefan Chițu — Ion Bîrsan 
de la C.S.O. Sinaia. Deși a£Lați la începu
turile carierei sportive in boo (Chițu este 
un redutabil motOciclist) ei au făcut pro
grese de-a dreptul surprinzătoare. După 
ce s-au clasat pe locul 2 la „Cupa Uni- 
rii“ și ..Cupa UCECOM-. acum, la acea-

stă Ultimă dispută, ei au adăugat pal
maresului lor și o medalie de aur. lată 
de altfel clasamentul final al acestei 
<-upe: î. șt. Chițu — I. Birsan (C.S.O. 
Sinaia) 76.2 sec.; 2. N. Stavarache — I. 
Popa (TEFS Buc.) 76.6: 3—4. V. Stoian 
— V. Juncu și E. Bogdan — V. papado- 
pol (C.S.O. Sinaia) 76.9; 5. C. Vulpe — 
M. Stoica (Voința Sinaia) 77,0.

La încheierea competiției de bob au 
avut' loc. pe aceeași pîrtie, lansări CU 
-ăniuțele. Duminică, la sinaia va avea 
loc un concurs de sanie,

Gh. IRIMINOIU

ropei au arătat că 
prezentante ale baschetului 
vieMc, net superior în 
mondială, dovadă fiind faptul că 
la „europene" și la „mondiale" 
selecționata țării obține de obicei 
victoriile la diferențe de 20—30 
de puncte.

Politehnica, cu Anca D«netrescu 
pe tușă (accidentată) șl cu Suzana 
Szabados nerefecută 
de cafe a suferit 
lizată, de altfel, 
nute, în final) a 
stat în putință . _
față — cit de cit onorabil — 
lebrelor lor partenere de joc.

Au înscris Semenova 
Skapane, Saleniece cite 
dele 9, Bogdanovica 8, 
Pane 5, Grundmane 2, 
pentru Daugava, respectiv Ciocan 
14, Taflan 12. Savu 10, Pruncu 4, 
Poștaru 2.

Au arbitrat bine VI. Gancev 
(Bulgaria) și S. Kaisebier (R.D.G.).

MÎINE, ÎN CAPITALĂ

CAMPIONATELE
după gripa 

(ieri a fost uti- 
doar cîteva mi- 
făcut tot ce l-a 
pentru a face 

ce-

14, Ose,
10, Hen- 
Bikse 6, 
Lupova 1

INTERNAȚIONALE
DE JUDO (tineret)

ALE ROMÂNIEI

DUPA PRIMUL TEST AL LOTULUI 
REPREZENTATIV DE 101 BAL PE ’74 

ÎN IIJUMIII DIN IURCIA,
,-7

APĂRAREA A EVOLUAT
CU UN MAI BUN IIAMMMINI 

DLCÎT ATACUL
Marți, La ora 17,15, cind arbitrul 

Pazarri Fehmi fluiera sfirșitul me
ciului dintre, lotul nostru reprezenta
tiv și Altay Izmir, tricolorii își in- 
cheiau scurtul turneu, de 7 zile, e- 
fectuat în Turcia, pentru antrena
mente și două jocuri amicale.

Acum, la revenirea în țară, cîteva 
constatări pe marginea evoluției d< 
pe modemul stadion ,,Ataturk" din 
Izmir (80 000 de locuri — dintre care 
55 000 in picioare —■ și un gazon ex
celent) se impun a fi făcute, mai 
ales că ora tîrzie la care am primit 
după meci, legătura telefonică cu 
Bucureștiul nu ne-a dat această po
sibilitate. a unei relatări mai ample.

Partida cu Altay s-a disputat in
tr-un complex de împrejurări de 
care trebuie să se țină seamă. E vor
ba de începutul de sezon, cînd jucă
torii s-au prezentat la lot după o 
perioadă doar de pregătire fizică, 
fără antrenamente specifice, mai e- 
les pe posturi. Apoi, datorită amină - 
rii cu o zi a primei partide, meciv’ 
de la Izmir s-a disputat doar la. 48 
de ore distanță, iar deplasarea de 
luni (pe ruta Istanbul—Izmir) a în- 
swat, ds La djfttrxun hotel

Fază <i>n meciul 
cu Fenerb.ahce. An- 
ghelini ciștiga due
lul cu Mustafa, res- 
pingfnd atacul gaz
delor. Sameș (nr. 3) 
și Râducanu urmă
resc faza cu atenție. 
Foto : Huse y in KIR- 

GALT — Is
tanbul

D STANCULESCU

celălalt, aproape 
ore, prelungire impusă de intir-

• piuă la intrarea in
zierea cu care a decolat avionul din 
cauza ceții. In plus, prima partidă, 
susținută cu un partener de talia lui 
Fenerbahce, pretendentă La titlul de 
campioană a Turciei, lăsase evidente 
urme de oboseală, mai ales că unii 
dintre fotbaliștii noștri nu prea de
monstraseră că au venit bine pregă
tiți de la echipele de club.

La Izmir, lotul a intilnit o echipă 
fără Individualități de valoarea unui 
llmaz, Zyia sau Cemil, component! 
ai primei reprezentative, care a făcut 
egal, în deplasare, cu Italia și Elve
ția, și a învins-o pe aceasta-din 
urmă, nu d» mult, cu 2—0, la Izmir. 
Dar Altay »-a arătat mai

idee de joc mai colectiv, cu 
fizic. Partida

cu o 
fotbaliști bine clădiți 
a avut. în pyima repriză un ritm sa
tisfăcător, dar mai lent decît cel din 
primul meci- Dar, după pauză, și mai 
ales după ce gazdele au luat condu
cerea. in min. 56, jocul s-a incins. 
Din acel moment, fotbaliștii români 
au imprimat întîlnîrii un tempo sus
ținut, au dominat cîteva minute, pe
rioadă în care Kun a șutat in bară 
(min. 59) și a înscris golul egalizate-. 
(min. 63). 
iui prin jocul prestat, 
(s-au remarcat în mod 
Kun, Sameș, Dumitru 
ta urma unei răceli, 
prea bine înainte de meci), selecțid- 

au arătat că aveau reeurse

attăgînd atenția publicu- 
Mobilizîndu-sc 
deosebit Dinu, 

— deși acesta, 
nu se simțea

suficiente. Desigur, scorul — fără a 
fi, totuși, neglijat — contează mai 
puțin, dar el putea fi favorabil lo
tului, insă o suită de decizii ale ar
bitrului local, stîrnind nedumerire, au 
avut influență, mai ales prin anula
rea celor două goluri de care am a- 
mintit 
joc a 
prinse 
cepem 
rării, compartimentul cu cel mai 
randament. Dinu a reconfirmat 
sa, experiența și vitalitatea ce le 
seda, fiind- in postul de libero,

și în cronică. Cel de-al doilea 
confirmat unele aspecte des- 
și din prima partidă. Să în- 
prin a evidenția jocul apă- 

bun 
cla- 
po- 
una

Constantin Al|XE

Mîine dimineață și după amiază; 
în sala Floreasca din Capitală, vor 
avea loc întrecerile campionatelor 
internaționale de judo (tineret) ale 
României. Aflată la a 4-a ediție, 
competiția organizată de federația 
de specialitate a țării noastre se 
bucură de bune aprecieri peste ho
tare. Așa se explică faptul că de 
la o ediție la alta au participat la 
aceste întreceri loturi tot mai va
loroase. De astă dată, printre con- 
curenți se află patru din cei cinci 
campioni europeni : sovieticii Alek
sei Spirov (cat. semimijlocie), Va
sili Griff (cat. semigrea) și Gheor- 
ghi Hotavai (cat. grea) și mijlociul 
din lotul R.D, Germane, Hans- 
Georg Zepnik.

Ieri au sosit majoritatea Ioturi
lor participante. Dimineața, au 
venit sportivii bulgari. Antrenorul 
Nădiu Rangev a deplasat cîte doi 
judoka la aproape toate categoriile. 
Iată, de altfel, lotul Bulgariei : 
cat. ușoară — Veselin Korkelanoy și 
Krasimir Vardinov, cat. semimijlo
cie — Blamen Polazov și Penju 
Penev, cat. mijlocie — Gheorghi 
Radev, oat. semigrea — Asen Ho- 
redjiev, cat. grea — Jescv Glieor- 
ghiev și Valentin Videnov. Apoi, 
la prinz, au sosit și sportivii so
vietici. In afara celor trei campioni 
europeni — pe care i-am mențio
nat — au făcut, deplasarea ușorul 
Anatoli Sinkovski, mijlociul Ivan 
Milotov și semigreul Vaieri Jilo- 
diev. Cei .șase judoka sovietici sînt 
însoțiți de antrenorii Nikolai Lu- 
kieian și Vasili Paidulin.

După amiază, la aeroportul Oto- 
peni a sosit lotul Italiei care a de
plasat trei sportivi : G. Motani, 
E. Dauria (cat. ușoară) și G, Da- 
minelli (cat. grea).

în sfîrșit, după o întirziere de 
patru ore, aseară au sosit și con- 
curenții _ din R. F. Germania : 
Peter Walter (cat. ușoară), Micha
el Ecker (cat. semimijlocie), Fredi 
Weiss (cat, mijlocie), Gun
ter Neureuterner (cat. semigrea), 
și Kurt Eulberg (cat. grea).

Astăzi sînt așteptați judoka din 
R. D. Germană. Iată lotul anunțat: 
cat. ușoară — Torsten 
smart și Udo Jost, cut. 
mijlocie — Bernt K.mme'rîsser și 
Gerd Konetzka, cat. mijlocie — 
Hans-Georg Zepnik și Betlej Vet- 
sche, cat, semigrea — Peter Hahq 
și Ingolf Heinemami, ga.t grea — 

SșhaȚpșr jț

Reis- 
semi-

rezij.it
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CEI CE NE VEGHEAZĂ PAȘII PE MUNTE La handbal feminin

A. A A.

S-AU INTILNIT IN „RALIUL SALVAMONT"
DUBLA VICTORIE

A ȘC. SP. constanta

IN INTILNIREA
Cabana Padina din masivul Bucegl a 

fost, recent, locul de Întîlnire al forma
țiilor Salvamont din țară pentru exame
nul teoretic șl practic pe care îl consti
tuie Raliul Salvamont, ajuns anul acesta 
la a in-a ediție. Au luat parte 11 echipe 
din 9 centre (Baia Mane, Borșț, Brașov, 
cu trei formații. Bușteni. Caransebeș. 
Curtea de Argeș. Cîmpulung Muscel, pi
tești și .sinaia). Echipa din Sibiu a fost 
nevoită să renunțe la acest test avînd de 
rezolvat o intervenție rapidă în munții 
Făgărașului unde’ o echipă de alplniști 
din Turda fusese luată de o avalanșă 
Pe muchea Podragulul.

Raliul a pus în fața part.lr-lparțllor un 
complex de probleme complicate și dure, 
starturile s-au dat la intervale de 15 mi
nute din fața cabanei Padina unde echi
pajele primeau harta pentru a se de
plasa în punctul indicat ca loc al acci
dentului. După acordarea primului aju
tor și după ce răspundeau la problemele 
medicale teoretice, echipele erau supuse 
unUi examen de îndcmlnane consHnd 
dintr-o ooborîre cu ^accidentatul" pe o 
pantă înzăpezită. Echipele din Brașov au 
arătat, atol) o deosebită măiestrie efec- 
tuînd proba repede și corect. în conti
nuare. echipele au trebuit să realizeze șl 
o escaladă, iar, apoi, o coborîre cu „ac
cidentatul1' pa Una din stinclle verticale 
aflate în fața poienii Colț!.

La proba de cățărare, Salvamont Sinaia 
s-a dovedit cea mal omogenă ți rapidă 
echipă. Obținînd. însă, notă mică la exa
menul de teorie alpină, ea a pierdut 
prilejul de a termina în fruntea clasa
mentului care se prezintă astfel :

1. Brașov I 152 p, 2. Brașov II 151 P, 
3. Sinaia 150 p, 4. Brașov HI 149 p, 5. 
Cîmpulung Muscel 118 p, 6. Bușteni 107 p.

In general, echipele au primit califi
cativul „foarte bine", în schimb, arbitra
jul manifesttnd concesii față de unele 
incorectitudini ale echipelor din Brașov, 
a fost calificat doar ca „satisfăcător". 
Tn ceea ce privește pregătirea fizică, ea 
a avut carențe la marea majoritate a 
echipelor, singura excepție în sens pozi
tiv fiind Salvamontul Sinaia. Echipamen
tul și dotarea cu ■materiale sînt corespun
zătoare la unele formați (Baia Mare, 
Brașov, Bocșa, Sinaia) dar absolut nesa- 
tisfăcătoare la echipa din Bușteni care, 
după cum so știe, are în grija sa cea 
măi grea zonă din Bucegl, abruptul pra
hovean. Membrii săi, oameni care au 
avut Intervenții dintre cele mai dificile, 
sînt înzestrați cu echipament și mate
riale care ar putea pune în pericol chiar 
viața lor în acțiunile de pe munte. Alte 
centre ca Pitești, Curtea de Argeș, ca
ransebeș șl chiar Cîmpulung Muscel au 
n.evdle stringentă de echipament și ma
teriale tehnico adecvate. Am recomanda 
acestor centre să trimită la cursurile 
școlii naționale de alpinism elemente ti
nere cate învâțînd tehnica escaladelor 
pe stinci ar putea mări arta de pătrun-

I

Echipa Salvamont din Borșa în aplicație
cler» șl intervenție a echipelor respective 
chiar și pe trasee alpine grele.

înainte a încheia considerăm nece
sar să menționăm preocuparea existentă 
in rîndul salvamontiștilor din aproape 
toate centrele de a-și realiza, cu mijloace 
proptianumite materiale, cu acest pri
lej am remarcat modelele de tărgi con
struite de centrele din Baia Mare și 
Bor șa, care — cu mici modiîicărl — pot 
face fată solicitărilor în coiidițhi> tere
nului din zona unde acționează aceste 
formații.

îndrăgostiți de drumeția montană și 
devotați misiunii lor umanitare de a ve
ghea pașii turiștilor, de a interveni în 
cazul cînd aceștia se află în impas, sal- 
vamontiștii ne-.au dat, încă o dată, sen
timentul că sînt oameni de nădejde care 
— nici chiar în condițiile unei dotări 
mai puțin corespunzătoare — nu pregetă 
să răspundă la solicitări.

EMILIAN CRISTEA
maestru emerit al sportului

„DEGEABA NI S-A PROMIS"

l,Vă scriem această scrisoare pen
tru a vă face cunoscute condițiile 
ce sînt create sportivilor brăileni 
iubitori ai judoului. Sîntem secția 
rie judo a C.S. Progresul Brăila, 
afiliată federației de specialitate 
din anul 1970. Pînă în anul 1971. 
atita timp cît conducerea clubului 
a avut nevoie de localul de antre
nament de pe str. Mihail Sebastian 
28, ni s-a promis marea cu sarea. 
Iii anul 1971 am participat la pri
mul nostru concurs oficial și am 
și avut doi sportivi calificați în fi
nalele probei. Odată, însă, cu re
partizarea sălii clubului Progresul, 
au început zilele negre pentru ju- 
doul brăilean. La început ni s-au 
acordat 6 ore de antrenament pe 
săptămînă, situație în care ne gă
sim și azi (in comparație cu 14— 
16 ore repartizate secției de lupte 
și școlii sportive) pentru ca după 
puțin timp venind intr-o sîmbătă 
la antrenament să auzim spunîndu- 
ni-se : ,,Judo, afară !“• Ea insisten
țele noastre repetate, verbale și 
scrise, tov. prof. Stăncescu (vice
președintele clubului) ne-a răspuns:

..Pe mine nimeni nu mă întreabă 
de judo". Am creat posibilitatea 
participării unui sportiv la campio
natul național individual al juni
orilor (fază zonală — 1973) dar 
cînd acest sportiv, calificîndu-se în 
finală a fost trimis de C.J.E.F.S. 
Brăila la conducerea clubului pen
tru a fi sprijinit material să par
ticipe Ia finala probei, tovarășul 
vicepreședinte Stăncescu i-a pus o 
întrebare foarte ciudată : „Cine ți-a 
permis să participi la campionat 
In localul de antrenament există 
două anexe care cu oarecare bună
voință pot fi transformate oricînd 
în săli de recuperare sau vestiare. 
Atît chimonourile cît și o parte din 
materialele ajutătoare ni le pro
curăm singuri. De fiecare dată cînd 
am fost solicitați pentru anumite 
manifestări sportive, demonstrații, 
am răspuns cu promptitudine, fă- 
cînd totul pentru popularizarea a- 
cestei discipline sportive în jude
țul nostru".

SECȚIA JUDO
A C.S. PROGRESUL BRĂILA

I

„PE LA HUNEDOARA NU VENIȚI ?’*

CU M.R.K. SKOPLJE
(IUGOSLAVIA)

Oaspetele evoluează astăzi 
compania echipei Progresul București

CONSTANȚA (prin telefon). For
mația de handbal feminin M.R.K. 
Skoplje (Iugoslavia) a susținut 
două partide în compania echipei 
Școlii sportive din localitate, a că
rei invitată a fost. în ambele în
tîlniri victoria a revenit gazdelor: in 
prima cu 18—16 (10—10), iar în cea 
de-a doua cu 25—15 (14—7). la- 
risa Cazacu, Iievantița Androma
che (Șc. sp. Constanța) și respectiv 
Svetlana Kost ici și Draglca Gospo- 
rova s-au dovedit a fi cede mai 
eficace jucătoare.

G. TAMAȘ, ooresp.
★

Sosite în cursul dimineții de astăzi 
în Capitală, handbalistele iugoslave 
au perfectat o întîlnire amicală cu 
formația bucureșteană Progresul. 
După cum am fost anunțați, parti
da se va desfășura astăzi, începînd 
de la ora 17,30, în sala din parcul 
clubului Progresul.

în

Nr. 7670

IOANA TINTORESCU (atletism)

S-a născut la 2? marți» 1937, la București, unde, oa elevă, face primii 
pași în atletism. A fost componentă a clubului bucureștean Rapid, de-a 
lungul întregii sale cariere de sportivă legitimată. Este absolventă a I.E.F.S. 
Căsătorită cu antrenorul Mihai Tintorescu.

A fost în repetate rtnduri campioană republicană (junioare șl senioare) 
și campioană balcanică. A deținut următoarele recorduri republicane : Ju
nioare : 100 m : 12,4—1954 șl 13,2—1955; 200 m: 25.8 și 25.5—1954. 25,2—1955: 
400 m: 59,5—1955; senioare: 100 m; 12,2—1955. 12,0—1957 și 1958, 11,8—1959 și 
1383 de două ori : 200 m: 24,9—1957, 1958, 1959, 1960, 24,4—1960, 24,2—1964 de 
două ori. 23,5—1965; 100 mg — 14,7—1969. Acestora li se adaugă alte nume
roase recorduri realizate în cadrul diferitelor probe de ștafetă.

Campioană balcanică, îndtviduMâ, la : 100 m — it,4 și 200 m — 25,1 în 
1957, 100 m — 12,0 și 200 m — 24.9 în 1959. 200 m — 24.4 în 1964 și 200 m 
— 24.3 tn im.

A debutat în atletism cu prilejul unei compe
tiții de... cros, organizată la Palatul Pionierilor 
din Capitală. Profesorii prezenți la întrecerea res
pectivă au remarcat imediat ușurința în alergare 
și îndemînarea acelei fete blonde, înăltuțe și au 
chemat-o, apoi, la antrenamentele atleților. După 
cîteva săptamîni de pregătire, Ioana Luță a re
dus distanța alergărilor, în concursuri, de la cele 
cîteva sute de metri ale crosurilor, la cîteva zeci 
de metri ale curselor de sprint N-a trebuit să 
treacă însă multă vreme pentru ca tînăra atletă 
să se impună, cu tot mai multă fermitate, în în
trecerile alergătoarelor de viteză, îmbunătățin- 
du-și, an de an, rezultatele pe care le-a dus pî- 
nă la valoarea recordurilor republicane de juni
oare și de senioare, a recordurilor balcanice.

De-a lungul anilor, Ioana Luță-Tintorescu a par
ticipat la nenumărate competiții interne și inter
naționale, a cîștigat zeci de titluri de campioană 
a țării, a fost campioană balcanică, a obținut nu
meroase victorii în întîlniri și în meciuri inter
naționale, fiind, o bună bucată de timp, una din
tre cele mai bune sprintere ale țării și chiar de 
pe continent, grație acelui record de 23,5 s pe 
200 m, de la Timișoara, din 1965, care i-a asigu
rat locul patru în bilanțul european (locul șase in 
statistica mondială). Locul patru este cel mai bun 
deținut vreodată de o alergătoare de viteză din 
țara noastră.

Pentru întreaga sa activitate sportivă. Ioana 
Tintorescu a fost distinsă recent cu titlul de ma
estru emerit al sportului.

Primul campionat republican de scrimă pentru copiiSUCCES DE PARTICIPARE ȘI UN ÎNCEPUT
Peste 100 de finaliști, în' două 

probe, floretă băieți și fete la 
mul campionat republican de 
mă pentru copii. O participare 
a depășit și cele mai optimiste 
viziuni ale specialiștilor

MULȚI FLORETIȘTI 
DE PERSPECTIVĂ!

La proba în care, după C.M.
Ia Montreal (unde România a cu
cerit medalia de aur), am înregis
trat treptat un regres, schimbul de 
mîine, cel al anilor 1980 și în con
tinuare, promite să fie extrem de 
viguros. Avem în rîndul copiilor 
elemente de certă valoare, pe care 
maeștri iscusiți le-au descoperit 
din sute și sute de copii. Tot ei 
au obligația de a le aduce în prim 
pian. Bogdan Nicolau ar fi unul 
dintre cei care la J.O. din 1980 s-ar

pri- 
scri- 
care 
pre-

de

sare ne-a amintit-o pe... Olga 
Szabo, în anii ei de început, prin 
1954... Aceeași inteligență, aceeași 
viteză de execuție, predilecție pen
tru parade-riposte. Prezența încă 
din 1974 a Laurenției Vlădescu în 
divizia A, cu echipa Școlii sportive 
nr. 1 din București din care face 
parte va favoriza maturizarea aces
tei sportive. O sportivă lansată de 
prof. Elena Bejan, după un foarte 
riguros program de instruire, care 
a însemnat mai bine de 
muncă sîrguineioasă!

Promoția ..Vlădescu" 
însă și alte floretiste cu 
de afirmare ; Luminița Popa, Cris
tina Șintilaru, Eva Silbermann, Fe
licia Truț, Jeuica Băbaru, Liliana 
Siculiță, Daniela Rău. Cristina Te
nte?, precum și Ileana Manca, o 
fetiță din satul Colacu, comuna

doi ani de

cuprinde 
posibilități

*

IOAN COSTEA (fotbal)
■- * r «b

L

s-« născut la Blaj, în anul 1914. A început să joace fotbal, ca Junior» 
la România — Victoria Cluj, în 1929. După un. an a trecut la C.F.R. Cluj, 
echipă in atacul căreia a apărut pînă în 1935, cînd s-a transferat la Rapid 
București. A făcut parte din vestitul (,11“ al feroviarilor care a cîștigat de 
șase ori consecutiv „Cupa României", între anii 1938 șl 1942, avîndu-i co
echipieri pe Vintilă, Rafinsky, Rășinarii. BaratKy, Auer, Bogdan, Roșculeț 
șl încă mulți alți jucători de mare valoare al fotbalului nostru din de
ceniul al patrulea.

în 1948 a devenit antrenor. Mal tatii la Locomotiva Filaret, apoi, din 
1952. la Rapid București, unde activează și în prezent, fiind coordonatorul 
centrului de copti șl juniori al clubului giuleștean.

Ioan Costea a impresionat 
formidabilă putere de luptă, 
dăruire exemplare. Face parte 
al acelor tehnicieni ai fotbalului nostru care și-au 
făcut un crez din căutarea, instruirea și promo
varea în eșaloanele superioare a unor jucători- 
valori. N-a jucat niciodată în echipa națională. 
Se mîngîie însă cu gîndul că a făcut-o în mod... 
indirect, prin talentele plămădite în pepiniera 
Rapidului, de-a lungul anilor : Dan Coe, Dumitru, 
Dumitriu II, Neagu, FI. Marin eto. A contribuit

ca jucător printr-o 
prin seriozitate și 
din grupul restrîns

substanțial la crearea unei ’„școli gluleștene” de 
fotbal, caracterizată printr-o tehnicitate deosebită 
a reprezentanților ei.

Recent, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la 
înființarea clubului Rapid, Ioan Costea a fost dis
tins cu înaltul titlu de antrenor emerit. Este o 
răsplată binemeritată pentru cei aproape 35 de 
ani de activitate, ca jucător și antrenor (22 ani 
numai la juniori) înz cadrul clubului de lingă 
Podul Grant.

SÎMBĂTĂ SEARA, LA DINAMO

■v

Astfel ne întreba cititorul 
nostru Angliei POPESCU, 
din Hunedoara. scriu
această scrisoare — ni se 
adresa dlnsul — în nomele 
mai multor spectatori și 
suporteri al echipei Cor- 
vlnul Hunedoara, totodată 
și cititori pasionați ai zia
rului „Sportul". Credem 
noi că s-ar fi putut scrie 
și despre fotbalul hunedo- 
rean. Nu știm care este 
situația de nu vă faceți

multe de scris și de pu
blicat, aflînd și din ce 
cauză nu se progresează 
nici eu fotbalul nict cu 
alte competiții sportive de 
masă".
zile ca scrisoarea dv. să

prezența șl în această ce
tate a oțelului să scrieți 
reportaje și cronici. Vă 
rugăm insistent treceți și 
pe la Hunedoara șl pe la 
acest club despre care sînt

Chiar înainte cu cîteva ----
fi ajuns la redacție, un redactor al ziarului nostru s-a 
aflat în județul Hunedoara șl. în curînd, un ciclu de 
materiale pe baza celor constatate acolo va vedea 
lumina tiparului. Să știți, iasă, că nu se vor referi 
In exclusivitate la Cor vinul 'Hunedoara și la fotbal...

DE CE NU Șl „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE ROMÂNIEI ?

„Rîndurile de maî jos ml-au fost 
inspirate de competiția desfășurată 
în Sala sporturilor din Ploiești, 
Campionatele internaționale de te
nis de masă ale României. în ulti
mii ani — nu spun o noutate — 
sportivii români se afirmă în toate 
competițiile internaționale la care 
participă nume sonore, r—=-J 
comportări excelente. Nu e 
puțin adevărat că pentru a ține 
mereu legătura cu figurile proemi
nente ale diferitelor ramuri spor
tive și federațiile noastre de spe
cialitate au depus eforturi și în 
mare parte au reușit să organizeze 
și la noi în țară diferite competiții 
cu caracter internațional. Nu voi 
arăta toate acestea, dar voi subli
nia, cu multă mîhnire, că tocmai 
ramura sportivă cu cele mai mari 
succese, mă refer la tenis, a fost 
pur și simplu lăsată în „paragină ... 
Din 1970 și pînă în prezent totul a 
intrat într-o supărătoare, agonie, 
România neexistind decît în scrip
tele Cupei Davis în ceea ce pri
vește organizarea de competiții.

O GRAVA ABATERE

reușind 
mai

Nici campionatele naționale nu se 
bucură de o soartă mai bună, căci 
atîț Țiriac. cît mai ales Năstase 
nu ne onorează cu prezența și cu 
jocul lor strălucit... In sfîrșit, fără 
s-o mai prelungesc mult, iată ca
re-! întrebarea ce-o pun în numele 
mai multor iubitori ai tenisului : 
pe cînd și campionatele internațio
nale ale României care — de ce 
nu ? — să figureze și pe lista 
F.I.L.T.?"

Anton SCUTARU, str. Th. VSscăU- 
țeanu nr. 26, Iași

întrebîndu-ne în finalul scrisorii 
noastre dacă nu cumva v-ați pus 
„intr-o situație ridicolă*', vă răs
pundem că nu, drept pentru care, 
odată cu publicarea rîndurilor dum
neavoastră, vom trimite întrebarea 
dv. privind „internaționalele” de 
tenis federației de resort, singura 
capabilă să cunoască posibilitățile 
lansării unei 
petiții.

asemenea mari eoni-

0 INTERESANTĂ GALĂ DE BOX
Consecvent, clubul Dinamo din 

București continuă organizarea unor 
interesante și atractive gale de 
box. Sîmbătă seara, cu începere 
de la ora 18, în sala din șos. Ște
fan cel Mare va avea loc o nouă 
reuniune pugilistică cu participa
rea unora dintre cei mai buni 
boxeri din cluburile și asociațiile 
sportive din Capitală.

Organizatorii au alcătuit un pro
gram interesant care, în afara 
unor meciuri de juniori, cuprinde 

partide în care se vor con-

Crunta pugiliști cu vechi state între 
corzile ringului.

Printre cei ce vor putea fi urmă
riți sîmbătă seara se află Constan
tin Ștefa-novici (finalist al campio
natelor naționale), Dumitru Doro
banții. Gheorghe Pușcaș (fost cam
pion republican). Constantin Stan- 
ciu, Dinu Tudor ș.a.

Meciul vedetă al reuniunii se va 
Gheorghe Pușcașdisputa 

(Voința) 
talul) și 
întîlnirii

I

între
și Constantin Stanciu (Me- 
va constitui o revanșă a 
anterioare, cînd metalur

gistul a obținut victoria prin k.o.

Trei dintre cele 6 finaliste au fost reprezentante ale Școlii sportive nr. I 
din București. Iată-le, radiind de bucurie, după ultimul asalt... De la 
stingă : Laurenția Vlădescu, prof. Elena Bejan, Luminița Popa și Cristina 
Șintilaru... Foto ; Anton ULMAMEI
putea număra printre titularii e- 
chipei de floretă a țării noastre.
Un antrenor de... spadă (C. Cio- 
cîrlie) și altul de sabie (Gh. Alexe) 
au meritul de a 
menea element.

fi lansat un ase- 
5

Lîngă ei, alții care ar putea a- 
duce la 12 numărul floretiștilor de 
mare perspectivă. în primul rînd 
finalișțiî probei : Roca, Teslaru, 
Mocanii. Oancea și Vîleu. Apoi • 
Lorinczi, Chiculiță. Popescu, frații 
Spirit și Florin Păunescu și Furtu
nă. Copii inteligenți, cu o bună 
constituție fizică, cu multă fante
zie, cu o mare ambiție.

Sigur, mulți tehnicieni sînt în
clinați să creadă că o parte dintre 
cei 12 ar putea opta — cu timpul 
— pentru o altă probă, că s-ar spe
cializa în spadă sau sabie. Chiar 
și într-o asemenea situație, lotul 
celor 12 nu s-ar descompleta ; în 
locul celor orientați, eventual, către 
alte probe s-ar putea ridica alții, 
care vin din urmă, foarte decis : 
Nicolae Iile, Doru Matei sau Adrian

■ Tican...
FLORETISTELE CU NIMIC 

MAI PREJOS...
Aproape aceleași observații și în 

cazul foarte tinerelor floretiste. Un 
Iot compact de sportive, acum în 
jurul a 13—14 ani, forțează porțile 
consacrării. O avem în vedere. în 
primul rînd, pe campioană, Lau
renția Vlădescu. Maniera în care 
ea s-a detașat de celelalte adver-

■----------------------

Flăcări, descoperire a prof. Ioan 
Oroș, care, de fapt, nu este antre
nor de scrimă! Eleva Ileana Ma
nea (13 ani) reprezintă un talenî 
căreia federația ar trebui să-i a- 
corde toată atenția.
EXPERIENȚA A MERITAT TOATE 
EFORTURILE, TN CIUDA UNOR 

NEAJUNSURI
Primul campionat republican de 

copii trebuie integrat la rubrica 
„acțiuni reușite”. Peste 200 de scri- 
meri (numai 50 la sută, conform re
gulamentului, au venit la Bucu
rești) într-un concurs, două duzini 
de „copii-teribili", mulți alții pe 
care viitoarele competiții promit 
să-i evidențieze, iată elemente 
care ne oferă un prilej de satis
facție. Reiese de aici că mulți an
trenori muncesc bine.

Sigur, s-ar fi putut faee și mai 
mult. De pildă, ar fi fost de ’dorit 
ca secțiile unor cluburi bucureștene 
să prezinte mai multe floretiste 
(I.E.F.S. — doar una. C.S.S.
C.P.M.B., Steaua — NICI UNA) și 
la fel cele din țară. Lipsă de in
teres ? Comoditate? Obligații uitate? 
Poate, cîte ceva din fiecare...

Ar fi fost, de asemenea, firesc 
ca o asemenea competiție, rezervată 
„cravatelor roșii” să se fi bucurat 
de prezența reprezentantelor clubu
lui „Cutezătorii” și de atenția Con
siliului Național al Organizației Pi
onierilor.

Tiberiu STAMA

„CUPA TINERETULUI77
(Urmare din pag. I)

Cîștigătorii : S. Fulop (Șc. gen. 2 
Gheorghieni), M. Boite (Lie. Gheor- 
ghieni), A. Gheorghe (Gheorghieni), 
Dora Bencze (Șc. gen. 2 Gheor- 
ghieni), Iuliana Boite (Șc. gen. 2 
Gheorghieni). Hilde Fiilop (Șc. gen. 
1 Gheorghieni) și Maria Tătar (Co
operativa Lacul roșu) — la sanie ; 
C. Bernath (Valea Strîmbă), I. Kiss 
(Valea Strîmbă), Z. Farkaș (Lie. 
Gheorghieni), Iudita Balint (Valea 
Strîmbă), Agneta Csigi (Lie. Gheor
ghieni) și Cătălina Gaal (Coopera
tiva Lacul Roșu) — la schi fond ; 
T. Selejan (Șc. genl 1 Gheorghieni), 
I. Maxim (Șc. gen. 2 Gheorghieni), 
V. Urețchi (Șc. 
ghieni) și Maria 
Gheorghieni) —

PETROȘANI. în majoritatea aso
ciațiilor sportive ale municipiului 
au continuat întrecerile etapei de 
masă ale Cupei tineretului la șah 
și tenis de masă. Paralel au avut 
loc concursuri de patinaj, schi și 
sanie. La sfîrșitul săptămînii trecu
te, s-a încheiat faza municipală, 
lată cîștigătorii (șah): Sabin Trif 
și Elena Vîleu ; (tenis de masă) : 
Valentin Tolomea și Mircea Cobori.

în localitățile Vulcan și Petrila, 
la concursul de săniuțe, pe primul 
loc s-au situat Mihai Popescu și 
Maria Mazga. în această săptămînă 
se vor încheia întrecerile — faza 
pe localitate — și la Lupeni.

comercială Gheor-
Vagyos (Șc. gen. 1 
la cobori re.

G. MALNAȘI

A. SLABTI

HANDBAL. „Cupa Banatul" Ia hand
bal masculin, competiție care se desfă
șoară la Timișoara, este urmărită eu 
mult interes de un numeros public. De 
menționat că echipele de elevi ale Li
ceului nr. 4 șl Școlii sportive opun o 
rezistență dîrză echipelor de seniori Po
litehnica Timișoara. Timișul Lugoj, Ști
ința Lovita șl Banatul Timișoara. lata 
rezultatele ultimelor partide disputate in 
sala Olimpia : Liceul nr. 4 — Timișul 
Lugoj 24—17 (11—9), Banatul — știința
Lovrin 18—19 (11—9). Politehnica — Școa
la sportivă 22—13 (9-M), Liceul nr. 4 — 
Timișul Lugoj 16—16 (5—8). știința Lo
vrin — Banatul 15—16 <9—81.

HOCHEI. Pe patinoarul din Galați 
g-.au desfășurat cîteva întîlnh'i amicale 
ale unor echipe de juniori. într-o dublă 
confruntare s-au întîlnit Dunărea Galați 
și Școala sportivă Miercurea Ciuc. î n 
primul joc victoria a revenit cu 7—5 gă- 
lățenilof. oaspeții adjudecindu-și partida 
revanșă cu scorul de 9—6. Echipa liceu
lui din Miercurea Ciuc a învins în două 
partide formația Școlii sportive din Ga
lați : 6—0 și 11—0. CT. Siriopol)

JUDO Un impresionant număr — 
940 — de juniori (mari și mici) din clu
burile și asociațiile sportive bucureștene 
și-au disputat zilele trecute titlurile ele 
campioni ai Capitalei. Cele mai bune 
comportări le-au avut juniorii de ia 
Olimpia și Școala sportivă Energia, care 
au cucerit 8 din cele 10 titluri de cam
pioni. Iată cîștigătorii: JUNIORI MARI: 
cat. ușoară : Gheorghe Sburlea (Olim
pia), cat. semimijlocie Gheorghe Barbu 
(Olimpia), cat. mijlocie: Gheorghe Sto- 
ian (Olimpia), cat. semigrea : Toader 
Petru (IJE.F.S.), cat. grea: Gheorghe 
Brăileanu (Șc. sp. Energia); JUNIORI 
MICI: cat. ușoară : V. Costescu (Olim
pia), cat. semimijlocie : A. Nendelcea 
(Flacăra Roșie), cat. mijlocie : M. Fră- 
tioă (Șc. sp. Energia), cat. semigrea : C. 
Mazurkievici (Șc. sp. Energia), cat. grea: 
T. Cîrjan (Olimpia).

VOLEI.
culin), miercuri s-a disputat la 
meciul dintre formația locală 
Delta șl Blcctra București. La 
unei partide viu disputate, care _ . 
2 ore și 15 minute, gazdele au terminat 
învingătoare cu 3—2 (10—15, 15—8 16—18, 
15—11, 15—12).

In cadrul diviziei B imas- 
Tulcea 
C.S.M. 

capătul 
a durat

»

NASAUD. Pe pîrtia Piatra Lusca 
— amenajată prin munca voluntară 
a tinerilor muncitori și a elevilor 
din localitate — a. avut loc, cu cîte
va zile în urmă, etapa orășenească 
a Cupei tineretului la schi. La star
tul întrecerii 
1.000 elevi și 
sportive din 
și Năsăud.

La slalom 
rian Tudoran și Rodica ______ ,
iar la fond — loan Roman și din 
nou, Rodica Sereciue.

au fost prezenți peste 
membri ai asociațiilor 
Beclean, Singeorz-Băi

uriaș_ au cîștigat Ma- 
i Sereciuc.

I. TOMA

REZULTATE DIN DIVIZIA B
VOLEI

tCe părere are conduce
rea Federației Române de 
Lupte. C.N.E.F.S. și ziarul 
de specialitate despre a- 
ceastă gravă abatere al că. 
iei făptaș este antrenorul 
<ie lupte greoo-vomane 
Radu ton care, sub ocroti
rea nașului său Murcșan 
ion. își permite să semneze 
două state de plată pentru 
o activitate superficială, 
expioatînd munca unul o- 
nest antrenor voluntar, res
pectiv Voaideș loan 7* 
ne întreabă într-o scrisoare 
Todiriță COTEȚ, din strada 
Brazilor nr. 66 B. Brașov, 
alăturfnd scrisorii sale și 
șn exemplar al ziarului 
brașovean „Steagul roșu“ 
din 23 ianuarie 1914.

Intr-adevăr, în pagina a 
4- a a acestui ziar, organ al 
comitetului de partid, al 
eotnitetului sindkșșțuhij șl

al Consiliului oamenilor 
muncii din întreprinderea 
brașovean^ de autocami
oane, este publicat La ru
brica „Din secții și de la 
oameni adunate" articolul 
intitulat „Am vrea să 
știm". în cadrul căruia 
este relatat abuzul antre
norului de lupte greeo-ro- 
niane Radu Ion de la 
bul Steagul roșu, prin 
acesta a încuiat ușa 
de lupte pentru a
grupa de juniori antrenată 
de Voaideș loan să-și exe
cute programul, cităm din 
acest articol : „Antrenorul 
Radu ion — salariat al clu
bului eu o normă șl jumă
tate — abuzînd. acționează 
în mod vădit în i 
desființării activității 
trenorulul voluntar 
deș 
flcă

du
ca re 
sălii 
opri

scopul
I an-

Voai- 
Ioan. care își sacri- 
tițnpul liber, lucrtnd

sala de sport după orele 
pentru a sprijini mișca

rea sportivă din țara noa
stră. Ne întrebăm : nu-1 
oare o manevră al cărei 
scop e acapararea juniori
lor antrenați de tov. Voai
deș 7 Ne punem această 
întrebare deoarece țov. vo
aideș a mal cedat anul 
trecut tov. Radu o grupă 
de 20 juniori avansați”,

Evident că o asemenea 
stare de lucruri sesizată, 
total în afara normelor de 
etică și echitate care gu
vernează viața noastră, tre
buie să-și găsească o a- 
naliză corespunzătoare și 
rezolvare efectivă tn cadrul 
clubului Steagul roșu. în 
ceea ce ne privește, vom 
urmări măsurile pe care Ie 
va lua conducerea clubului 
brașovean,

în
19

Duminică a început turul al trei
lea în divizia secundă de volei. în 
prima etapă a acestui tur s-au în
registrat rezultate considerate nor
male, dar nu putem trece cu vede
rea și cîteva victorii prețioase obți
nute în deplasare de Voința M. 
Ciuc (la Craiova, care se menține, 
în continuare, în apropierea lideru
lui), Voința Zalău (3—1 la Oradea, 
cu Voința), Relonul Săvinești (3—1 
la Pitești, cu C.S.U.), Petrolul Plo
iești (3—0 la Caransebeș cu Ex
ploratorul. succes care le consoli
dează ploieștenilor poziția de lideri). 
C.S.M. Suceava (3—2 la Iași, cu Po
litehnica). In rest, victorii comode 
ale gazdelor, dintre care C..S.M. 
Delta Tulcea, Spartac București și 
Voința Brașov, par de neînvins 
pe teren propriu. (P., PEANA).

Iată rezultatele înregistrate :
FEMININ : Știința Bacău—Confec

ția București 3—0. 
Drapelul roșu Sibiu 
tatea lași—Țomistex Constanța 
Flacăra roșie București—C.P.B. 3—1. 
Voința Brașoy— l.G.C.M Brasov 

Voința Craiova—Voința M.
1—3, Voința ' Oradea— Voința 

1—3, Viitorul Buc.—Progresul 
3—1. _ Spartac Buc.—Universita- 

Galați—Ceah-

Medicina București 3—0, Explorato
rul Caransebeș—Petrolul Ploiești 
0—3, Aurora Bacău—Unirea Trico
lor Brăila 3—2, C.S.U. Pitești—Re- 
Ionul Săvinești 1—3, Politehnica 
Iași—C.S.M. Suceava 2—3, Electra 
București—Locomotiva București 3—0 
C.S.U. Brașov—Voința Alba Iuliâ 
3—2, Electroputere Craiova—Corvi
nui Hunedoara 3—2. Alumina Ora
dea—Silvania Șimleul Silvaniei 3—1.

(Rezultatele ne-au fost comunicate 
de corespondenții t I. Iancu. I. Fe- 
țeanu, T. Tudose, D. Daniel, C. Ba
rca, P. Lorincz. I. Jura. T. Siriopol, 
l*. Coinșa, N. Magda, C. Gruia, Șt.I’. Coinșa, 
Gurgui).

BASCHET

Dacia Pitești—
3—2, Universi-

3—0.

3—0.
Ciuc
Zalău
Buc.
tea Buc. 3—0, C.S.U.
iăul P. Neamț 3—1, Corvinui Deva— 
Constructorul Arad 3—0.

MASCULIN : C.Ș.M. Delta T ulcea -

Sîmbătă 
întrecerile 
rile primei 
rezultatele

MASCULIN : I.E.F.S. II—Universi
tatea București 87—64 : Voința Bucu
rești—Progresul București 94—45 
(47—25), — victorie categorică a bas- 
chetbaliștilor de la Voința care au 
avut în permanență inițiativa. Cele 
mai multe puncte : Kiss 36, Bradu 
19, pentru Voința, respectiv Constan
tin 10, Spînu 9; A.S.A. Bacău—Vo
ința Tulcea 103—59 (55—28) ; Crisu! 
Oradea— Voința Zalău 74—51 (33— 
27) ; Mine Energie— P.T.T. 69—62 
(28—26) : C.S.U. Brașov -U.M. Timi- 

77—48 (31—24) j Universitatea

și duminică s-au 
diviziei B, prin 
etape a returului 
înregistrate :

I.E.F.S.

reluat 
meciu- 
3. Tată

a

Craiova—Constructorul Arad
(34—25) ; Știința Mediaș—Olimpia Si
biu 98—82 (55—48) ; Politehnica Iași— 
C.S.M. Iași 113—75 (50—39) ; A. S. 
Armata—Arhitectura 64—63 (28—31) 
— după o partidă disputată, cu spec
taculoase răsturnări de scor, jucă
torii de la A. S. Armata au obținut 
o victorie la limită. Cele mai multe 
puncte ; Mathe 16, Batiu 14 pentru 
A.S. Armata, respectiv Ficiu 16, 
Lungulescu 15 ; Medicina Tg. Mures 
—Mureșul Tg. Mureș 101—90 (44— 
46) — derbyul local, de un bun ni
vel tehnic, a pasionat datorită evo
luției scorului. Cu un plus de matu
ritate, baschetbaliștii de la Medicina 
au realizat un succes meritat. Cele 
mai .multe puncte : Czedula 26. Ben
cze 25 pentru Medicina, respectiv 
Bare 23 și Năsăudeanu 21.

FEMININ : Metalul Salonta—Știin
ța Mediaș 90—71 (48—33) ; Progre
sul Buc.—P.T.T. 93—35 (47—17) ;
Țomistex Constanța—Sănătatea Plo
iești 71—47 (34—23) ; Arhitectura— 
Medicina 85—36 (38—19) ; I.E.F.S. II 
—Universitatea Buc. 52—22 (20—9) : 
Institutul pedagogic Tg. Mureș— 
Știința Sf. Gheorghe 50—32 (19—21).-

(Rezultatele ne-au fost comunicate 
de' corespondenții noștri : 
cek, I. lancu, 
Șt. Gurgui, Z 
Diaconescu, C.
Stere, Dumitru

x.

IN PERIOADA Î4.L—24.11.1974
TOATE DRUMURILE DUC LA MAGAZINELE COMERȚULUI DE 

STAT UNDE, ÎN CADRUL TIRGULUI DE IARNA,

va puteți procura, cu o reducere de 
paltoane, demiuri, jachete, rochii și

prețuri de 
. fuste din 

meabile, scurte, canadiene, tricotaje, ciorapi si 
adulți, câciulițe, fulare, eșarfe, basmale,

pînâ la 30» 
stofă, imper- 
sosete pentru 

. cizme și ghete cu 
fețe din p.v.c., căptușite cu tricot, stofe pentru palton și stofe 
groase fantezi.

E. Suranyi. C.
Rișuoveaiiu.

Albu. €. Butea, 
Diaeonesvu).

Toka- 
Gruia. 
Bănici 

N.
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0 LACRIMA PENTRU O CRONICĂ

LA ORDINEA ZILEI

NOUA GENERAȚIE 
ȘI EXAMENELE EI

Reîmprospătarea forțelor lotului 
reprezentativ, operație care și-a 
consumat prima etapă prin turneul 
de două jocuri în Turcia, aduce 
— cu multă acuitate — în centrul 
atenției, noua generație. E un mo
ment important pentru reușita sa 
sub raportul celei mai înalte în
cercări — prezența în echipa na
țională, cantitativ și calitativ. Zi
lele căutărilor trebuie să fie do
minate nu numai de un total spi
rit de obiectivitate dar și de uti
lizarea tuturor forțelor — destul 
de sărace, ce e drept — de a ve
rifica. de a urmări, de a lua in 
evidență PE TOȚI JUCĂTORII 
RECOMANDAT! DE TALENTUL, 
ȘI DE PERSPECTIVA DE A URCA 
ȘI MAI MULT. Categoria tinerelor 
talente, denumită foarte larg, foar
te aproximativ, așa, trebuie să-și 
spună cuvîntul cu ambiție și curaj 
in acest sezon cînd privirile și a- 
tenția sâ întorc spre ea.

Tinăra generație... Ne întîlnim 
cu grupuri foarte diverse de ju
cători care intră, cum spuneam, 
sub noțiunea, greu de limitat, ex
primată de cele două cuvinte. Re
prezentativa poate asimila, rapid, 
un jucător cu care se află la pri
ma intilnire ; îl poate refuza — 
in schimb — pe un altul aflat la 
a nu știm cita tentativă ; și, se 
poate să ne mirăm — în fine — 
că altul dintre fotbaliștii care me
ritau de mult să intre între se
lecționați a fost descoperit așa de 
tîrziu. Că este așa, ne-am con
vins, odată în plus, printr-un mic 
sondaj pe care l-am făcut într-o 
zi la Băile Herculane, printre an
trenorii și jucătorii Universității 
Craiova și ai lui C.S.M. Reșița. 
Le-am cerut conducătorilor tehnici 
și celor mai exprimentați dintre 
fotbaliștii pe care i-am întîlnit să 
ne indice care sînt, după opinia 
tor. primii trei jucători ai tinerei 
generații. Am specificat să nu fie 
printre cei care au jucat, fie și 
numai un meci, în echipa națio
nală. Iată rezultatele rapidei noas
tre investigații. ANTRENORUL 
ION REINHARDT : 1. Bălăci, 2. 
Năstase. 3. Mulțescu. ANTRENO
RUL CONSTANTIN CERNÂIANU: 
1. Bălăci, 2. Mulțescu, 3. Anghe
lini. OBLEMENCO : 1. Bălăci, 2. 
Mulțescu. 3. Anghelini. BOC : 1. 
Marin Olfeanu, 2. Bălăci, 3. Aele- 
nei. VOINEA : I. Bălăci, 2. Jivan, 
3. Ion Ion.

Observați că numele juniorului

care a sprintat puternic în sezo
nul de toamnă, al lui Bălăci, e 
cel mai des pomenit. Juniorul 
craiovean prezintă toate caracteris
ticile „cazurilor precoce" și turneul 
din Turcia n-a micșorat speranțele 
puse în el. Dar, iată, aflăm și 
nume care n-lau apărut pe lista 
renovatului lot. Nu facem impu
tări. într-o listă de 17 jucători, a- 
colo unde. în mod obligatoriu, 
trebuiau să. se afle și cîțiva dintre 
internaționalii cu experiență, nu 
se pot epuiza inspirațiile oferite 
de o întreagă generație. Dar că 
rulajul acesta al verificărilor tre
buie continuat, trebuie extins, ăsta 
ne-o sugerează și mica anchetă de 
la Băile Herculane. Ne-o demon
strează, dacă vreți, și cazul Kuti 
II; un nume uitat aproape, de e- 
chipa națională. Sau ne-o sugerea
ză și situația lui Mircea Sandu 
sau a lui Dudu Georgescu ale că
ror reîntilniri cu totul se impuneau 
și ele. Din nefericire, cunoaștem 
atitea cazuri în care „omul nr. 2“ 
n-a intrat pe marea scenă, îneît 
totdeauna trebuie să te întrebi, ca 
selecționer, dacă ai făcut totul 
spre a te convinge că jucătorul X 
e cu adevărat terminat pentru lot 
sau că jucătorul Y nu mai merită 
să fie revăzut Să ne mai amintim 
de Năsturescu, rămas eterna um
bră a lui Pircălab, do Nlcușor do
minat dc Constantin sau de 
grupul strălucitor de halfi — de la 
un moment dat — ai fotbalului 
nostru (Bone, Onisie, Călinoiu, 
Băcuț I, Serfozli, Bodo) care au 
ajuns cu rîndul în echipa națio
nală ? Condiția rămîne ca verdic
tele să fie bine chibzuite, ca for
mula reprezentativei — pentru me
ciurile oficiale — să nu devină, 
ca odinioară, schimbătoare precum 
vînt.ul. Stabilitatea unsprezecelui 
național a rămas legea progresului 
tuturor selecționatelor. Cercetind 
viața oricărei selecționate, ne vom 
convinge că victoriile în serie n-au 
venit decît prin stabilitatea for
mulei : și în cazul primei mari 
performere a fotbalului — selec
ționata Uruguayului — și în al ce
lor care au urmat, Italia, Unga
ria, Brazilia, R.F. Germania etc. 
Temeinica și obiectiva trecere în 
revistă a forțelor — prin calea 
jocurilor de verificare — rămîne 
însă condiția certitudinii că for
mula reprezentativei e in adevăr... 
reprezentativă.

Effimie IONESCU

A fOSI ALCĂTUITĂ 0 SflfCȚIOIWIĂ UT TINfRH
PENTRU TURNEUL DL LA VIAREGGIO

După primul teși al lotului
(Urmare din pag. 1)

din piesele de bază. Satneș a arătat 
că poate fi ai doilea fundaș central, 
la Izmir jucînd mai bine și dînd spe
ranțe că pe viitor sincronizarea lui 
cu Dinu se va realiza pe deplin. 
Anghelini a fost o adevărată revelație, 
iar Nistor — util, fără însă să im
presioneze. Jocul lui trebuie să ca
pete vigoarea compartimentului din 
care face parte. La mijlocul terenu
lui, la fel, randamentul a fost co
respunzător (cu anumite excepții, 
cînd jucătorii lui Altay combinau ne
jenați de nimeni), pentru că echipa 
noastră dispune de un mijlocaș de

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
La serviciul de legitimări al 

F.R.F. au fost depuse pînă acum 
următoarele cereri de transfer: 
Firățeauu (Autobuzul Buc.) pentru 
Sportul studențesc, Popa Simion 
(Delta Tulcea) și Donici (F. C. 
Galați) — pentru „U“ Cluj, Hani? 
(Metalul Drobeta Tr. Severin) — 
pentru C.S.M. Reșița, Mihăilescu 

4 (Progresul Brăila) pentru S. C. Ba
cău. Soloca (U. M. Timișoara) — 
pentru Politehnica Timișoara. Aso
ciația sportivă T. M. București, 
care îl împrumutase pînă la 1 fe
bruarie a.c. pe Gojgaru, i-a acor
dat acestuia dezlegare definitivă 
pentru Chimia Rm. Vilcea.

valoare — Dumitru, care în primul 
meci a entuziasmat un stadion în
treg. în repriza secundă cu Altay, 
el a cedat teren, dar, cum spuneam, 
a avut circumstanțe antenuante. 
Lingă el, Bălăci, ambițios, a alergat 
enorm, acoperind o mare suprafață 
de teren. Fără îndoială, jocul lui 
necesită îmbunătățiri, mai ales în pe
rioadele cînd adversarul atacă, după 
cum cel de-al treilea mijlocaș — 
Broșovschi — trebuie să adauge for
ței sale, tehnicității și șutului pu
ternic o dinamică mai mare în teren. 
Am mai spus și o repetăm : atacul 
a fost mai deficitar, deși la Izmir 
a marcat o ușoară revenire spre po
tențialul așteptat. Troi, inexplicabil, 
a fost prea reținut, iar Marcu. ca și 
altădată, a absentat lungi perioade 
de timp din joc. Ei trebuie să în
țeleagă că viteza pe care o au se 
cere a fi valorificată la maximum, 
pentru a transpune în viață noua 
idee de joc, mai ales că c princi
pala tor calitate, care, de altfel, i-a 
și impus selecției. Hun a arătat că 
e cîștigul cel mai prețios pentru tot

UJPESTI DOZSA VA
Multipla campioană a Ungariei, 

Ujpesti Dozsa, calificată în sfertu
rile de finală ale actualei ediții a 
C.C.E., va susține săptămînă vii
toare — mai precis miercuri, 6 
februarie — o partidă amicală la 
Oradea, în compania echipei F.C.

La cea de-a XXVI-a ediție a 
Turneului internațional de .la Via- 
reggio va participa și o selecționa
tă de tineret (pînă în 21 de ani) 
din țara noastră. în vederea de
plasării la Viareggio, antrenorul 
Cornel Drăgușin a convocat pentru 
luni, la sediul federației, următorii 
jucători : Lăzăreanu („U‘‘ Cluj) și 
Mihalache (Jiul) — portari ; Ptiri- 
ina, Schepp (U.T.A.), Naghi (Stea
gul roșu), Nițu (Jiul), Matei („U“ 
Cluj), Constantinescu („U“ Craio
va) și Lucuță (Dinamo) — fundași; 
Stoica (C.S.U. Galați). Bișniță (Ra
pid) și Iovănescu (Steaua) — mijlo
cași ; Crișan (Minerul Baia Mare), 
Batacliu (Progresul București), Nc- 
delcu (Gloria Buzău), Trandafilon 
(U.T.A.) și Stâncescu („U“ Craiovă) 
— atacanți.

Programul de pregătire a acestei

selecționate cuprinde, în afara an
trenamentelor zilnice, și patru 
jocuri (marți 5 februarie cu Flacă
ra roșie, miercuri cu Abatorul, joi 
cu Ș.N.O. la Oltenița și duminică 
10 februarie cu prima echipă a Pe
trolului, la Ploiești).

Plecarea la Viareggio va avea loc 
marți 12 februarie, urmînd ca peste 
două zile această selecționată să 
întîlnească în cadrul grupei B, în 
primul meci, formația Napoli.

DUMINICA

DOUĂ MECIURI

DE ATRACȚIE

A murit nea Petricâ Gațu ! Aș cere permisiunea să 
nu scriu azi un articol vesel, bine dispus, să las 
de-o parte meciul de box, toate meciurile, toți Ali-ii, 
toți Frazier-ii, toți caii de duminică, toate rezultatele 
de luni. Fiindcă luni — deschizînd minunatul ziar 
de luni, niciodată ziarele de sport nu-s mai fru
moase ca lunea dimineața — am citit, tremurind, 
necrologul acestui cronicar de fotbal și eu cred că 
există o clipă în viața unei telecronici cînd ea tre
buie să nu discute rezultatele unei zile de luni, să 
uite de orice imagini sportive și să se gîndească la 
cei fără de care ziua de luni, în ziarul de sport, n-ar 
mai fi frumoasă. Trebuie să tăcem o lacrimă pen
tru cei care scriem despre sport, 
măcar o dată, cînd dispare dintre 
noi unul de-ai noștri.

Am dat mina cu nea Petricâ 
Gațu o singură dată în viața mea, 
anul trecut, în biroul redactorului 
nostru șef. care așa mi l-a și prezen
tat : „Cred că-l cunoști pe nea 
Petricâ Gațu".,. — și am strîns 
mina uscată a unui bărbat uscat, 
venit parcă dintr-o scorbură de co
pac, mulat chiar, acolo, în scorbura 
aceea, luînd parcă și ’culoarea 
lemnului negru și putrezit. Mărtu
risesc că am simțit un tremur și 
nu am putut rosti nici măcar con
venționalul, :

— „N-am avut pînă azi o noarea..."
Eram intimidat, ca și cum aș fi dat mina cu He

mingway. Nu exagerez, o spun cu toată furia și cer 
toată îngăduința pentru cit exagerez, dar omul o 
merită. Căci trebuie să se termine cu ideea că doar 
scriitorii sînt mori și nemuritori în sport, în cronicile 
lor sportive, între două romane și două poeme bătute 
in marmură. Mai există și profesioniștii cronicari de 
fotbal, niciodată romancieri, dar „mari" in domeniul 
lor — cit romancierii în literatura lor. Moi există și 
ziariștii de fotbal, oameni care stau toată ziua pe 
stadion, mai toată noaptea în tipografie, avînd in 
fața ochilor doar corner-ul acela, doar penalty-ul 
acela ratat sau neacordat. Ziariștii de fotbal — nu 
de teatru, nu de cinema, oameni superiori care te 
învață curri să vezi un meci, cum să-l judeci, ce să-ți 
placă și ce nu, precum cronicarii de cărți și de mu
zică. Cu nimic mai prejos — deși atîția cronicari de

PE AGENDA ACTIVITĂȚII
INTERNAȚIONALE

• Comisia de delegări U.E.F.A. l-a 
desemnat pe arbitrul Gheorgho Li- 
mona să conducă, Ia 5 martie, meciul 
F.C. K6In — Tottenham din sfertu
rile de finală ale Cupei U.E.F.A.

• Echipa A.S. Armata Tg. Mureș 
va întreprinde, după cum am mai a- 
nunțat, un turneu în Albania. Intre 
10 și 20 februarie fotbaliștii mure
șeni vor susține patru partide, avînd 
ea adversare formațiile 17 Nand o ri, 
Vllaznia. Partizan și Dinamo.

• Chimia Rîmnieu Vilcea a invitat 
formația Trinec (Cehoslovacia) să e- 
fectueze un turneu de trei jocuri în 
țara noastră, în perioada 15—25 fe
bruarie. Pe bază de reciprocitate, 
Chimia Rîmnieu Vilcea va evolua. în
tre 25 februarie și 5 martie, in Ceho
slovacia.

DOUĂ PARTIDE INTERNAȚIONALE
PENTRU F.C. ARGEȘ

F.C. Argeș a plecat ieri în Bulga
ria, unde va întilni sîmbătă, intr-un 
meci amical, echipa Etâr Tîrnovo, 
clasată pe tocul 3 în campionatul pri
mei divizii.

Miercuri 6 februarie, argeșenii vor 
inaugura sezonul internațional la Pi
tești. unde vor primi vizita formației 
PAOK Salonic, cîștigătoarea ultimei 
ediții a „Cupei Greciei".reprezentativ
in ceea ce privește linia din față. 
A înscris în ambele meciuri cite un 
gol, realizînd, de fiecare dată, faze 
cu un conținut tehnic și eficiență 
excelente. Kun are nerv, explozie in 
preajma careului și se cere mai mult 
jucat. Desigur, e nevoie și de timp. 
Lui Dobrin ii vine destul de greu 
in rolul de virf retras, care să pen

să țină 
mai

duleze intre atac și apărare, 
pasul eu ritmul impus de cei .. .. 
tineri. El rămîne același virtuos, dar 
care nu se poate dispensa de o 
pregătire la nivelul cerințelor. Rădu- 
eanu a avut intervenții bune, dar 
a fost neatent la golul lui Ugiir. 
Despre ceilalți, nu se pot spune lu
cruri deosebite, pentru că turneul atit 
de scurt nu a permis o rulare a celor 
17 jucători (de altfel, Jivan și FI. 
Marin nu au fost folosiți de loc).

Desigur, nu e momentul să. emi
tem concluzii cu caracter definitiv, 
dar cele două partide le-au oferit 
antrenorilor V. Stănescu și R. Cosmoc 
posibilitatea unor prime ..
Iar alte aspecte legate de evoluțiile 
tricolorilor ne fac să mai revenim.

constatări.

EVOLUA LA ORADEA
Bihor. Oaspeții au anunțat că vor 

garnitură, 
cunoscuții

deplasa cea mai bună 
din care nu vor lipsi _____
internaționali Bene, Zambo, Faze- 
kaș, frații Dunai și Szentmihaly.

L GHIȘA, coresp. județean

fotbal iși blestemă meseria, socptind-o de nimic, mi
noră și tristă, abandonînd-o peniku 'pamflete și catrene 
cu catran, sperind că astfel vor' face ca trenul... Dar 
ce are meseria asta ca s-o uiți -și s-o părăsești, tri- 
vializînd-o ? •

De la 10 ani — de cînd am lluat „Gazeta sportu
rilor" în mînă — de cînd fugeaițn luni dimineața din 
Mecet pină la Hala Traian, din» debit în debit, câr
tind ziarul de sport, nea Petrhcă Gațu a fost «omul 
care m-a învățat ce e aia fotbal, atrm trebuie să 
judeci un joc, și aș spune că obscur, tainic, dptn- 
nia-sa m-a făcut să visez la c deveni simplu <ro- 
nicar de fotbal, așa cum aiți băieți din jurul 'meu 

se duceau cu gîn.dul la a reveni 
Sadoveanu sau Humphrey Pjbgart, 
Eu am vrut să fiu ca Petre. Gațu. 
Să știl> tot otita fotbal ca eJ, să 
am cultura și sobrietatea fiii in 
scris, lipsa lui de patimă «afișată, 
fișele și pasiunea secretă pentru 
jocul acesta care a ajuns rsă în- 
neburBască mulțimile. II citeam 
cu ochi mari și sufletul pIZ'n. Gațu 
nu trivializa fotbalul, Grațu nu-l 
trăda. Gațu a fost timp de 40 de 
ani — o viață de oitn, — un me
seriaș ascet al cronicii noastre 
de tuni.

După aceea, ou apărut olte vi
sări, alți nodi lungi pe șesurile 
mele. Dar rrvelancofip după Petre 

Gațu, după omul care duminfcă noapte scrie ce-a 
văzut după-amiază din „16 în 16*, la vestiare și pe 
tușă, nostalgia aceea puerilă pentru o zonă Io care 
orgoliul meu de om matur nu-mi mai permitea acce
sul, dorul după o .masă de lerpn, redacțională, pe 
colțul căreia să scrii cam a șutat Baratki, toate aces
tea mi-au râma» pe viață și de aceea luni, vcrzîndu-i 
chipul îndoliat prinlre rezuftote, printre saoruri și 
titluri care anursțau același și același joc obsedant 
al omului, mi-a- dat o lacrimă îndelungă pe obraz 
și-am murmurat ceva ce nu poate fi deconspi-at.

...Va veni oare o zi cînd fotbaliștii și spectatorii,
înainte de a începe un meci, vor postea un minut de
tăcere pentru cronicarii lor, în clipa cînd aceștia au 
plecat spre alte terenuri ? Va veni pare ziua cînd se
va înțelege ce minunat e să fii un bun cronicar de
sport ?

I

BELPHEGOR

Mulțescu

se gîndesc încă

Mulțescu ji Roznai pun la asaltul de primăvară"
Foto ; Mircea BATRÎNU

la echipa națională

— Care e cauza acestei decă
deri ?

Dintre meciurile anunțate pentru 
sfirșitul acestei sâptâmîni, două se 
detașează prin interesul și atracția 
pe care le suscită. în Giulesti, Rapid 
va intilni 'echipa Dinamo, de Ia ora 
11, avind in deschidere partida de 
tineret dintre formațiile celor două 
cluburi.

Steaua se va deplasa la Rm. Vil
cea. unde va întilni pe deținătoarea 
..Cupei României", Chimia, lidera se
riei a II-a a Diviziei B.

O zi oarecare, la Călimănești. Ju
cătorii Jiului urcă înălțimile din 
jurul Coziei. Lipsește Mulțescu. E 
bolnav. O gripă nesuferită. Asta, 
după ce la începutul anului a fost 
internat pentru o amigdalită acu
tă. Vorbește, însă, Roznai despre 
el : „Chiar dacă e suferind acum, 
Gigi tot nu pierde timpul. Lucrea
ză la sală, numai forță. Spune că 
îi trebuie mai. multă forță !‘‘ Vrînd. 
neVrind. ne amintim că Mulțescu- 
Roznai a reprezentat în turul cam
pionatului treept un cuplu în vo
gă. Ajunsese și la poeți te echipei 
naționale. Roznai chiar jucase un 
amical cu Akademik Sofia. Mul
țescu n-a Cunoscut, atunci, în toam
na lui '72, bucuria asta pentru că 
fiind bolnav a rămas doar pe banca 
de rezerve a naționalei... Roznai ve
nise în prima divizie hotărît să 
facă, parcă, furori, conducînd du
pă primul său tur de Divizia A 
grupul golgeterilor. Astăzi. dună 
cele 17 etape ale noului campio
nat Roznai se află pe undeva prin 
subsolul clasamentului golgeterilor, 
cu numai 3 puncte la activ !

— Au fost maț multe cauze. In 
primul rînd, organismul meu a fost, 
obosit, din motive care m-au pri
vit pe mine și pe alții. Apoi a in
tervenit o tracasare, o obsesie a 
ratării. Pentru că am început cam
pionatul sub asemenea împreju
rări. In primul meci, cu Universi
tatea Craiova am driblat la un 
moment dat tot ce mi-a ieșit în 
cale și portarul, dar am tras pe 
lingă poartă. după aceea am ra
tat, enorm, cel puțin 20 de 
sigure in acest tur.

goluri

expe- 
în „A“

— Crezi, cumva, că prin 
riența pe care ai dobîndit-o 
au fost avantajați și adversarii, a- 
cum nemaifiind un necunoscut, ca

și Roznai

la debut, ci un atacant/ băgat 
seamă, ținut din scurt

— Dacă ești bine pregătit
să te cunoască o sută de adver
sari și tot nu au ce-ți face. în ca
zul meu, v-am spus, au fost alte 
cauze șl s-au adunat odată toate, 
și m-au apăsat, m-au dezechilibrat, 
risipinâu-mi visele. Sper că nu se 
va mai intîmpla așa. N-am să mai 
caut numai goluri ultra spectaculoa
se. am să mă mulțumesc și cu „goluri 
mici", goluri să fie. Pentru că da- 

■■ că azt eu eram gulgeter, figuram 
măcar în lotul de tineret... Sper ca 
piimăvara aceasta — în care 
să meargă foarte bine — să 
monstreze că nu am fost un 
tcor. Mai sper ca împreună 
Mulțescu. să facem un cuplu de 
temut. El a mers și in turul aces
ta, a fost unul dintre cei mai buni 
jucători ai campionatului, adversa
rii au spus-o. nu eu, și trebui” să 
pun și eu umărul serios, să ajun
gem iarăși la porțile naționalei.

...Cu un fular bine sirius în
tul gîtului, cu o căciuli ța trasa 
peste frunte, Mulțescu apare, to
tuși. sus, pe platou, pentru cîteva 
sprinturi. E cam necăjit, are soția 
bolnavă, e internată la Cluj, dar e 
o fire înțeleaptă și nu se Iasă 
pradă scepticismului : ..Toate trec, 
și trebuie să vină și bucuriile! 
Credeți că m-a mulțumit prea 
mult anul trecut?!". încercăm și 
o explicație a dispariției cuplului 
din Valea Jiului, și Mulțescu e sin
cer : „în returul campionatului tre
cut patru luni nu ne-a ieșit nimic. 
Cind prindeam eu o formă bună, 
nu prindea Roznai ; cind prindea 
el, eram eu in impas. A fost și o 
mare problemă de psihologie in 
toată povestea asta a noastră... A- 
cum insă !...“

— Acum însă...
— Nu-i bine să spui vorbe mari, 
mai bine să lași timpul să o fa-

că. Oricum, sînt lucruri care se re
comandă singure. Și, în primul 
ritul, ambițiile noastre. Roznai, de 
exemplu, s-a maturizat foarte 
mult, dacă vreți turul slab l-a a- 
jutat intr-un fel. Și mai e o cer
titudine. înainte, eram numai eu 
și Roznai in față. Acum, in ulti
mul sezon, au apărut adesea și Li- 
bardi, și Stocker, în atac, ceea ce 
a contat foarte mult pentru echi
pă, și, mai ales, va conta pentru 
relansarea noastră. In campionatul 
trecut eu am înscris opt goluri. A- 
cum, numai într-un tur am mar
cat nouă goluri, și, logic, am iluzii 
mari. Pentru că să știți, doi oa
meni care au ajuns odată în lotul

național nu vor renunța la un vis 
atit de frumos !...

...Sigur că nu vor renunța, mai 
ales cînd Mulțescu și Roznai au 
fiecare cite 22 de ani 1...

Mircea M. IONESCU
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LOTO-PRONOSPORT
LOZ ÎN PLIC

LA UN SFERT DE VEAC

NĂSTASEPE URMELE LUI

Șl
număr mare de tineri pe piftiile și 
pe patinoarele naturale, amenaja
te în județul Suceava. Iată în fo
tografia alăturată o imagine de la

parte și ae- 
foarte mult 
către mem- 
înființat a- 

a ajuns anul
din Bîrlad, 
de antrena-

se școli din localitate. 113 școlari 
au absolvit cu succese examenele 
respective, primind brevetele și e- 
cusoanele de arbitri la baschet, 
fotbal și handbal.

Beneficiind de zăpadă și de._ ge
rul care a înghețat „tun" toate 
lacurile, elevii și elevele din bazi
nul Domelor participă — săptămî-

Ion VLAD, coresp.
PE ZĂPADA

Tinerii tenismani 
membri ai centrului 
ment din localitate, și-au disputat 
trofeul „Vacanța de iarnă". La 
startul întrecerilor s-au prezentat 
copii între 9 și 16 ani, care și-au 
pus în gînd să meargă pe urmele 
lui Năstase. Partidele au avut loc 
in sala sporturilor, pe parcursul a 
mai multe zile. Micii jucători au 
oferit meciuri atractive, cu multe 
faze... fierbinți, iar în cîteva con
fruntări favoriții au gustat din a- 
mărăciuneâ înfrîngerii. Cele patru 
finale au dat cîștig de cauză ur
mătorilor : Grigore Sîrbn (cat. 9—10 
ani). Gh. Dedin (cat. 11—12 ani), 
Const. Sava (cat. 13—14 ani) și A- 
drian Trandafir (cat. 15—16 ani).

Laurențiu SOLOMON, coresp.

în marea familie a sporturilor 
există o anumită categorie cu ca
racter tehnico-aplicativ. Din rîndul 
acestor discipline face 
romodelismul, sport 
îndrăgit la Buzău de 
brii clubului Chimia, 
cum 25 de ani, clubul 
trecut în vîrful piramidei, buzoie- 
nii cucerind opt titluri de campioni 
naționali la seniori și juniori. Ve
teranul acestei unități de perfor
manță, maestrul sportului Valerian 
Constantinescu, selecționat în repe-

PE GHEAȚA

tate rînduri în reprezentativa țării, 
a devenit campion european la 
proba de machete 5 Njs., acest 
succes venind să răsplătească în
delungata sa activitate sportivă.

în prezent, clubul are peste 65 
de membri legitimați, majoritatea 
elevi în școlile generale ale muni
cipiului. Cu o conștiinciozitate dem
nă de laudă, toți își pregătesc ae- 
tomodelele pentru viitoarele con
fruntări. în cei peste 25 de ani de 
activitate, clubul a pregătit nume
roși tineri care au devenit ulte
rior apreciați piloți, ingineri, fizi
cieni. De altfel, deviza fiecărui 
membru al clubului este : „Nici un 
rachetomodelist sub nota 8 în car
netul de elev".

Dumitru SOARE, coresp.
MICII VINÂTORI DE MUNTE
Centrul de schi din localitatea 

Ctmpeni, județul Alba, a organizat 
— în colaborare cu Comitetul oră
șenesc U.T.C. și Casa pionierilor — 
un concurs de schi, dotat cu „Cu
pa micilor vînători de munte". 
Cursele desfășurate pe pîrtia Ci- 
tera din Cîmpeni s-au bucurat de 
o largă participare, ele fiind mult 
gustate de publicul spectator. Iată 
cîțiva dintre cîștigători! celor mai 
mici categorii de vîrstă: Mihaela 
Berindei. Elena Bucea, Lucian Ona- 
că și Nîcolae Luca.

M. BERINDEI, activist sportiv

« In orașul Bălan a avut loc 
un reușit concurs de schi, la 
care au luat startul 56 de con- 
curenți din mai multe școli ale 
județului Harghita. învingătorii : 
Eniko Sons și Lajos Bojte (la 
categoria 6—10 ani), Maria Seni- 
sey și Csaba Chcmelea (la ca
tegoria 11—14 ani) toți din ora
șul Bălan.

Dr. B. SEMSEY

PESTE 100 DE ELEVI ARBITRI
i

schi rezer- 
participanți.

' -

spartul unei probe de 
v<ată celor mai miciDin inițiativa Comitetului orășe

nesc pentru educație fizică și sport- 
Brad s-au organizat cursuri de ar
bitri, frecventate de elevi la diver-

nă de săptămînă — la întreceri de 
schi, săniuțe și patinaj, programa
te în cadrul „Cupei Tineretului". 
Organizate ireproșabil, aceste con
cursuri atrag de fiecare dată un

Text și foto : C. 
coresp, jud,

ALEXA

Rachetomodeliștii de la Chimia

TELESCAUN IN MASIVUL
PARING

Buzău efectuează o nouă... lansare
Foto: C. STOICESCU — Buzău

cutată, în condiții dificile, de către 
colectivul lotului Petrila al T.C.M.M.

Nicu SBUCHEA, coresp.

• S-a încheiat campionatul 
individual de șah al municipiu
lui Lugoj, competiție tradiționa
lă, la care au luat parte 42 de 
jucători. Concursul s-a desfășu
rat în două etape, la turneul 
final participînd 12 șahiști. Pri
mul loc a fost cucerit de vete
ranul șahului lugojean — Con
stantin Raina.

Gavril IGNEA. coresp.

Spre bucuria nenumăraților ad
miratori ai muntelui au fost termi
nate lucrările telescaunului din 
masivul Paring. Prin darea în fo
losință a acestui mijloc de locomo
ție montan, minerii din Valea Jiu
lui vor putea parcurge în orele de 
răgaz, împreună cu familiile și 
prietenii lor, drumul pînă în cen
trul acestui masiv muntos într-un 
timp foarte scurt: circa 24 de mi
nute. Telescaunul are o viteză de 
1,5 m pe secundă și urcă la o di
ferență de nivel de peste 600 m.

Această construcție a fost exe-

• Sala Casei de cultură din 
Caransebeș a găzduit concursul 
de șah dotat cu trofeul „Cupa 
Carașului". în fața meselor de 
șah au fost prezenți jucători 
din Reșița, Oțelul Roșu, Oravi- 
ța, Bozovici și Caransebeș. La 
seniori au acumulat cele mai 
multe puncte Ecaterina Botoș 
(C.S.M. Reșița) și Radu Coroie- 
ru (Constructorul Caransebeș), 
iar pe echipe trofeul a revenit 
Clubului sportiv muncitoresc 
Reșița.

D. GLAVAN, coresp. jud.
....... ... .... in-. 1 ?■»»y»-r.T— —

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport manifestînd o preocupare 
deosebâtă pentru mai buna servire 
a participanților la toate sistemele, 
continuă să creeze noi avantaje, 
care să le sporească șansele de cîș
tig.

Astfel, la Loz în plic, sistemul 
cel mai popular și la îndemîna tu
turor, atribuie în continuare pre
mii suplimentare în autoturisme, 
butelii de aragaz și bani ia seriile 
speciale aflate în vînzare. Acesta 
este și motivul ce determină 
zilnic, mulți participanți din 
treaga țară să intre 
numeroase premii.

Dintre primii mari 
acest sistem amintim 
Constantinescu Lucia 
Stancu Mihalache diu 
ca Ion din Poenari, jud. Ilfov, O- 
laru Constantin din Botoșani, Bur- 
cea Ion din Roata de Jos, jud. Il
fov, Nițu Alexandru din Ovidiu, 
jud. Constanța, Luntraru Iosif din 
comuna Bycu, jud. Ialomița, Ma
rin Vaier din comuna Tătărăștii 
de Jos, jud. Teleorman, Duce 
Gheorghe din Vulcan, jud. Hune
doara, Moșu Ioan din Dobrești, 
jud. Bihor, Miliaru Ion din Reșița, 
Șerban Ion din Movila, jud. Ialo
mița, cite un autoturism „DACIA 
1300" fiecare.

Tragerea Loto de astăzi va fi te
levizată în direct din studioul de 
televiziune in jurul orei 19,10.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 25

IANUARIE 13H
Extragerea I : Categ. 1 : 1 variantă 

25% a 61383 lei și 4 variante 10% a 
24 535 lei ; categ. 2 : 3,«0 a 21 672 lei ; 
categ. 3 : 12,05 a 6 475 lei ; categ. 4 : 
33.00 a 2 302 lei; categ. 5; 102,95 a 758 
Iei; categ. 8 : 202,30 a 386 lei.

Extragerea a n-a : Categ. A : 1,10 va
riante a 94 719 Iei ; categ. B : 2 varian
te 25%. a 8 682 lei șl 13 variante 10% a 
3 473 lei; Categ. C: .10,75 a 5 81.5 ICI ; 
categ. D; 30,45 a 2 053 lei; categ. E: 176 6 i 
a 354 lei : categ. F ; 269.70 a 232 lei : 
categ. X : 2 423.70 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 (25%) a fost 
obținut de CECHERU-CUs sEKGiu. din 
Brăila, iar premiul de categoria A (100%) 
de FERENC URBAN din Reghin, 
la alegere, poate opta pentru’ un 
turism „Dacia 1300“ și diferența in 
merar sau suma integrală.

Rubrică redactată de 
LOTO-FRONOSPORT

ca 
în- 

în posesia a

cîștigători la 
doar cîțiva : 
din Craiova, 
Brașov, Stoi-

care, âuto- nu-



TURNEE DE TENTS

în turul 2 Iu Richmond
NĂSTASE PATTISON

KARPOV MAI ARE NEVOIE

C.E. DE PATINAJ ARTISTIC

DE O SINGURA VICTORIE!
Cîștigind 
meciului

cea de-a șasea partidă. 
pe care-1 susține cu

de la Richmond 
pentru circuitul 
cu disputarea 1 

din primul tur. 
Ifie Năstase l-a

6—1 pe america- 
urmează să-l în- 
următor pe rho-

Turneul de tenis 
(Virginia), contînd 
WCT. a continuat 
ultimelor partide 
Jucătorul român 
întrecut cu 6—0, 
nul Pat Dupre și 
tîlnească în turul 
desianul Andrew Pattison, învingă
tor cu 6—2. 6—2 în partida susți
nută cu Jim McManus (S.U.A.). 
Alte .rezultate: Pilici (Iugoslavia)
— Carmichael (Australia) 6—1,6—2: 
Pohmann (R.F. Germania) — Cra
mer (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) — 
Maud (R.S.A.) 6—1 
(Australia) 
lia) 6—3,
— Mottram 
6—3.

•4, 6—3 ; Ruffels
— Alexander (Austra- 

6—4 ; Drysdale (R.S.A.) 
(Anglia) 6—4, 4—6,

★
internațional feminin 
la Washington, cam-

în turneul 
de tenis de 
pioana americană Billie Jean King 
a învins-o cu 6—0. 4—6, 6—3 pe 
australiana Kerry Harris. Alte re
zultate : Kerrv Melville (Australia) 
— Sharon Walsh (S.U.A.) 6—2. 
fi—4 ; Francoise Durr (Franța) — 
Betty Stove (Olanda) 6—4. 6—4 ; 
Mona Schallau (S.U.A.) — Martina

Navratilova
2—6, 6—0 
(S.U.A.) — 
6—3, 6—4.

(Cehoslovacia) 6—3, 
; Kathy; Kuykendall 
Laura Dupont (S.U.A.)

★
înregistrate în primulRezultate 

tur al turneului internațional mas
culin de tenis de la Dayton (Ohio) t 
Crealy (Australia) — Cox (Anglia) 
6—1, 6—4 ; Stockton (S.U.A.) — 
Case (Australia) 7—6. 6—3 ; Rami
rez (Mexic) — Masters (Australia) 
6—3, 6—1.

★
La Oslo, în cadrul Campionate

lor internaționale „indoor" de tenis 
ale Norvegiei, suedezul B'jdrn Borg
1- a învins cu 6—2, 6—3 pe polone
zul Wojtech Fibak, iar austriacul 
Peter Pokorny a dispus cu 6—4, 
6—4 de suedezul Rolf Nordberg. 
Alte rezultate: Niedzwieckj (Polo
nia) — Kary (Austria) 6—3, 7—5 : 
Moore (R.S.A.) — Andersson (Sue
dia) 6—4, 6—4 ; Farrell (Anglia) — 
Bemasconi (Franța) 6—1, 2—0 (a- 
bandon).

în proba de simplu femei, jucă- 
toarea română ludit Dibar-Gohn a 
pierdut în trei seturi : 2—6. 6—3,
2— 6 partida susținută cu Sue 
Mappin (Anglia).

i

I

I

IN CUPA CUPELOR LA BASCHET

baschet 
meciurile 
grupelor

tn „Cupa Cupelor" la 
masculin s-au disputat, 
tur ale etapei a U-a a 
sferturilor de finală.

în grupa B, formația
Estudiantes Madrid a întîlnit, pe 
teren propriu, echipa cehoslovacă 
Zbrojovka Brno. pe care a învins-o 
cu scorul de 74—72 (351—38). Par
tida a fost echilibrată, victoria gaz
delor fiind decisă în ultimul mi
nut.

Cele 146 de puncte ale jocului 
au fost 
puncte). 
Beltran 
cia (5) 
pentru Estudiantes, și Pospîsil (24 
puncte). Bobrovski (15), Brabanek 
(13). Beranek (12), Sramek (4), 
Petr (2) și Balastik (2) — pentru 
Zbrojovka Bmo.

spaniolă

înscrise de Sagi-Vela (20 
Taylor (15), Martinez (14). 
(6). Cambronero (6), Gar- 
Peraita (4). Lopez (4) —

După cum se știe, din 
grupă mai face parte și 
Steaua București, care, în 
etapă, a cîștigat cu scorul 
de 162—160 puncte întîlnirea sus
ținuta cu Zbrojovka Brno.

Baschetbaliștii de la Steaua ur
mează să întîlnească, într-un meci 
decisiv 
finalele 
diantes 
disputa 
rești, iar jocul retur va avea loc 
o săptămină mai tîrziu. la Madrid.

La Torino, în cadrul grupei A, 
echipa locală Sacla a întrecut cu 
scorul de 75—59 (41—32) formația 
Ț.S.K.A. Sofia. De la gazde, cei 
mai buni jucători au fost Caglieris 
și Beneveli, care au înscris 20 și, 
respectiv, 14 puncte. Coșgeterul for
mației bulgare a fost Peicev, auto
rul a 25 de puncte.

această 
echipa 
prima 

general

pentru calificarea în semi- 
competiției, formația Estu- 
Madrid. Partida tur se va 
Ia 20 februarie, la Bucu-

JAN HOFFMANN ESTE NOUL CAMPION
Și totuși Irina Rodnina a stabilit un nou record

ZAGREB, 31 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Cronica zilei a treia trebuie 
înceapă cu referiri ia precedentele 
două. Scriem, deci, mai întîi despre 
prima probă încheiată, cea a pere
chilor. Subiect cu deosebire inte
resant, mai ales că am fost mar
torii unor mutații importante în 
ierarhia acestei discipline. Zagre
bul pare să fi deschis im capitol 
nou care începe cu o adevărată 
surpriză. Desigur, nu este vorba de 
o înnoire în fruntea coloanei. Aci, 
poziția deținută de Irina Rodnina 
și Aleksandr Zaițev rămîne și mai 
mult consolidată: 11 note de 0 în 
evoluția lor de miercuri seara ’ Re
cordul precedent (12 de 6 la Koln) 
rămîne în picioare, dar un altul 
este stabilit, Rodnina fiind prima 
patinatoare de perechi care pri
mește a șasea medalie de aur a 
„europenelor" ! O performanță care 
vorbește de la sine.

înnoirea vine pe locurile urmă
toare ale podiumului. Poate nu 
atît de senzațională în aparență, 
fiindcă al doilea cuplu din R. D. 
Germană, al tinerilor Romy Ker
mer — Rolf Osterreich. urcă o 
singură treaptă, avînd locul trei 
după „programul scurt11 din pre
cedenta seară, cînd a fost, intr- 
adevăr. admirabil. Dar se aștepta, 
în final, asaltul' coechipierilor lor, 
campionii țării, Manuela Gross și 
Uwe Kagelmann, ca și al cehii 
de-al treilea cuplu sovietic, Nadej- 
da Gorșkova — Evgheni Șevalov- 
ski (noii elevi ai lui Stanislav Juk). 
Gross și Kagelmann au .patinat ex
cepțional ultima seară. In con
trast. Kermer și Osterreich au pă
rut nelnspifați. în pragul celui de 
al doilea minut (1:59 pe cronome- 
trul stadionului). Romy Kermer 
cade. Credeam a fî decizie. Cu pu 
țin înainte, secunzii 
în clasament, soții 
seră desincronîzări ... __ ...
un dublu-Axel ratat Cine avea sa 
cîștige de pe urma nereușitei lor? 
A urmat „jocul notelor" pe fișele 
de arbitraj și coloanele compute
rului. Mai întîi neoficial, apoi o- 
ficial si salutat cu aplauze apare

tri

să
1.
9

rezultatul în nume și cifre: 
RODNINA — ZAIȚEV (U.R.S.S.)
— 142,69, 2. Kermer — Osterreich 
(R.D.G.) 27 — 137,67, 3. Smirnova
— Ulanov (U.R.S.S.) — 30 — 137,35, 
4. Gross — Kagelmann (R.D.G.) 33
— 136,73, 5. Gorșkova — Șevalov- 
ski (U.R.S.S.) 36 — 135.83, 6 Kunz- 
le — Kunzle (Elveția) 54 — 131,75 
etc. , .

Ara așteptat mult. în ore tîrzii, 
promisa conferință de presă a lau- 
reaților Fiindcă așteptarea se pre
lungea, am' îndrăznit să devansăm 
pe colegii noștri, intrînd în anti
camera cabinetului medical, unde 
se făcea controlul antidoping. în
vingătorii și învinșii erau cu toții

de epuizare. Să mai vedemrunde.
și la mondiale, Ia Miinchen...

Iar Aleksei Ulanov :
— Nu termin aci. Nu voi termina 

decît în ziua cînd voi fî convins, 
eu însumi, că nu mai pot redeveni 
campion mondial. Dacă n-o mal 
merit ev. o merită Ludmila. Vă rog 
să mă credeți.,.

Bineînțeles, nu: voi reda ce s-a 
discutat apoi la conferința de pre
să. cea. oficială. Interviurile prea 
regizate nu reușesc niciodată.

întreaga dimineață de joi a fost 
consacrată figurilor obligatorii la 
individual feminin, vernisaj în ulti- 

a campionatelor. După

a . .
Lev Polugaevski la Moscova, tînă- 
rul mare maestru sovietic Anatoli 
Karpov și-a mărit șansele de ca
lificare în semifinalele turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah. Karpov, care a obținut pînă 
acum două victorii, mai trebuie să 
cîștige o singură partidă pentru 
a-și asigura calificarea. în partida 
a 6-a, s-a jucat, pentru a treia 
oară în acest meci, apărarea sici
liana. Polugaevski (cu piesele ne
gre), acceptînd un sacrificiu de 
pion oferit de Karpov la mutarea

a 17-a, a avut inițiativa, dar, la 
jumătatea partidei, a intrat intr-o 
acută criză de timp, care i-a fost 
în cele din urmă fatală. Avînd 
doar zece minute timp de gîndire 
pentru 12 mutări, Polugaevski nu 
a reușit să pareze un atac puternic 
lansat de Karpov pe flancul rege
lui și, Ia mutarea a 40-a, a cedat, 

(★'
La Palma de Mallorca, a 5-a 

partidă dintre Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Unga
ria) s-a încheiat remiză, 6corul 
fiind favorabil cu 3—2 marelui 
maestru sovietic.

de pină atunci 
Ulanov, avuse- 
in evoluție și

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.5.F. iugosuvu ZESTREA BELGRADULUI R.P. CHINEZĂ

AL NATAȚIEI AUSTRALIENE

JAN HOFFMANN

Revelația concursului de înot al 
Jocurilor Commonwealth-ului este 
tînăra australiancă Sonya Gray, 
care se anunță o demnă succesoa
re a campioanei olimpice Shane 
Gould. Noul „copil minune" al na- 
tației australiene, Sonya Gray, în 
vîrstă de numai 14 ani, a cîștigat 
și proba de 200 m liber, realizînd 
a doua performanță mondială a 
tuturor timpurilor cu 2:04,3. De 
altfel, Shane Gould, care asistă la 
întrecerile de la Christchurch (Noua 
Zeelandă), a declarat : „Recordul 
meu mondial va fi doborît în cu- 
rînd de Sonya, al cărei talent este

incontestabil". în proba de 100 m 
liber, tînăra înotătoare, . care este 
de statură potrivită (1,65 m, la o 
greutate de 52 kg), a fost cronome
trată cu timpul de 58.8.

O nouă performanță deosebită s-a 
înregistrat în întrecerile finale de 
natație. în proba feminină de 100 m 

a 
un nou record mondial, cu 
(v.r. 1:05 — Ulrike Richter 
D. Germană). în clasa- 
pe medalii (aur, argint, 

conduce Australia (19—17—

spate, canadianca Wendy Cook 
stabilit 
1:04,78 
din R.
meritul 
bronz) 
20), urmată de Canada (17—11—10), 
Anglia (9—16—17) etc.

MECIUL FOREMAN - NORTON LA CARACAS

pe 
cu 
de 
De 
un 
lui

un scurt dialog. ..în 
cu Irina Rodnina : 

continui pină la

ani lucrat azi, îmi dă 
că da. Sonja Henie 
trei olimpiade ?

diferența
— Ulanov, și

cele trei figuri, conduce 
toarea elvețiană Karin Iten

Specialiștii centrului de consulta
re a opiniei publice din Iugoslavia 
au făcut un sondaj privind prefe
rințele sportive ale locuitorilor Bel- 
gradului. A reieșit, în primul rind, 
că 32% din populația capitalei țârii 
vecine se ocupă în mod activ de 
sport. Un procent enorm — 85 la 
sută — îl alcătuiesc cei ce urmă
resc competițiile sportive de orice 
tel desfășurate la Belgrad, bucu- 
rtndți-se sau suferind la victoriile 
și insuccesele echipelor sau spoi- 
tivilor preferați. Dacă luăm incon
siderate că Belgradul, împreună 
cu cartierele sale noi, numără un 
milion și jumătate de locuitori, 
este ușor de închipuit ce ambianță 
domnește în oraș în preajma ma
rilor întilniri de fotbal, baschet, 
handbal sau polo pe apă, la reu
niunile de box .sau de lupte.

An de an. însă, drumurile stră
bătute de pasionații sportului își 
modifică direcțiile și distanțele. 
Dacă. în urmă cu cinci ani, fotba
lul era asociat cu stadioanele Juna 
sau Karamburma. acum itinerarul 
lor trece și prin Vinița, unde stră
lucesc. reflectoarele instalației de 
nixiturnă ale stadionului clubului 
„Steaua roșie", cu o capacitate de 
100.000 de spectatori. Iubitorii de 
baschet au schimbat și ei ruta, de 
la Ka’emegdan la stadionul „Pto- 
nir", în centrul sportiv Vraciar.

. Se poate «spune că Belgradul tră
iește o epocă de dinamică amplifi
care a bazei materiale sportive. în' 
cursul anului 1972 au fost inaugu
rate bazinele acopferite și descope-

Ia Banița, Dorcioî și Ko- TIPĂRITURI SPORTIVE
Abia s-au stins ecourile' ‘ ' ■ '

rite de
șutaiak. . ___  __ . . .
campionatului mondial de natație i\i MI||\4AD DCPADR 
că bazinele amintite au fost puse IXIUIVI/AIV IAC.VVr\U

reuniți și iată 
exclusivitate",

— $pune-ne, 
Innsbruck ?

— Așa cum 
curaj. Poate 
n-a mers la

— Care este 
veclțiul partener 
nou — Zaițev ?

— Am mai multă încredere 
Sașa. Ani reușit în doi ani ceea 
nu făcusem cu Aleksei în șase.

— -Ai fj continuat cu Ulanov 
acum, dacă nu intervenea despăr
țirea 7

— Nn cred. Ar fi fost foarte 
greu.

Uwe Kagelmanr este un adevărat 
sportiv. El declară :

— Romy și Rolf au fost excep
ționali. Ti felicit din toată inima. 
Ne-au bătut în prima seară, apoi 
n-am reușit să refacem tot handi
capat. tnii pare rău pentru Manue
la. A lucrat exceptional, și-mi era 
frică să nu cadă in 'iiiUrnele se^

dintre 
cel

în 
ce

Și

patina- 
cu 16 

— 71,97 p, urmată de cehoslovaca 
Liana Drahova 25—70,10 și engle
zoaica Maria Mc Lean 26—70,44. 
Campioana europeană Christine Er- 
rath (R. D. Germană) este de abia 

patra, cu 38,5—69,04. dar mai 
sînt cele două manșe de „libere11 
de sîmbâtă.

Tîrziu, în noapte, s-a încheiat 
întrecerea băieților. Pentru prima 
oară medaliat cu aur — JAN 
HOFFMANN (R.D. Germană).. Ar
gintul revine sovieticului Serghei 
Volkov, iar bronzul englezului 
John Curry. Mîine seară (n.r. as- 
tăzi) are Ioc „finala" perechilor de 
dansatori.

Campionul țării noastre, Gyorgy 
Fazekaș, a trebuit să se.retragă din 
concurs in urma unui accident su
ferit la unul din ultimele antrena
mente. Medicii au constatat, o întin
dere nTusdăta£ă,zloprinduMlde-ta- mai 
concura.

NEW YORK. 31 (Agerpres). — La 
25 martie, campionul mondial de 
box la categoria ’ grea, americanul 
de culoare George Foreman își va 
apăra pentru prima oară (într-un 
meci recunoscut oficial) titlul 
care l-a cîștigat învingîndu-1, 
un,- an în urmă, în mai puțin 
cinci minute, pe Joe Frazier, 
atunci. Foreman a mai disputat 
sigur meci, la Tokio, împotriva
Joe King Roman, dar întîlnirea n-a 
fost recunoscută de asociația mon
dială a boxului profesionist. De 
data aceasta, Foreman va întîlni 
un șalanger valoros, recunoscut de 
farurile internaționale — Ken Nor
ton. învingătorul lui Cassius Clay.

Meciul nu se va disputa în 
S.U.A., ci la Caracas, capitala Ve- 
nezuelei, și va fi organizat de un 
impresar din Peru, Alex Valdez. în

legătură cu aceasta, Foreman a de
clarat că nu este un lucru anonna: 
ca întîlnirea să se dispute înti®> 
altă țară decît S.U.A. ,JEu dețin 
titlul mondial și nu acela de cam
pion al S.U.A." — a precizat cam
pionul. întrebat car-e este după pă
rerea sa cel mai bun boxer de ca
tegoria grea, Foreman a răspuns : 
„Nu există cel mai bun boxer, ci 
im campion mondial 
boxeri foarte buni; 
Frazier, Quarry".

La rindul său, Ken xcvtvou a ue- 
c.larat : „Sper să fac un meci bun. 
Pentru mine problema principală 
va fi să evit loviturile foarte pu
ternice ale Iui Foreman".

și mai mulți 
Claj’, Norton.

Norton a de-

KESTUTIS ȘAPKA

R.S. CEHOSLOVACĂ

popMinm iiJPifion
Luptele greco-romane au vechi 

tradiții în Cehoslovacia. I-a multe 
ediții ale J.O., C.M. și C.E., luptă
torii cehoslovaci au reușit șă cu
cerească numeroase medalii. La 
campionatele mondiale din 1963. de 
pildă, J. Svec a obținut medalia 
de argint, iar mai recent, la J.O. 
din 1972. V. Macha a devenit cam
pion olimpic la categoria 74 kg. 
Succesul de la Munchen — prima 
medalie de aur la Olimpiadă, la 
]Upte _ a făcut ca această ramură 
a'atleticii grele să devină deosebit 
de populară. Sportul luptelor riva
lizează acum cu atletismul sau 
chiar cu handbalul, în orice caz se 
află, ca popularitate, în rîndurile 
tineretului, imediat după fotbal, 
hochei, box și patinaj. în 1 fabrici, 
scoli profesionale, mai ales, lupte
le au acum o priză serioasă. S-au 
creat noi secții de performanță, s-a 
reorganizat sistemul competițional, 
oferind tinerilor numeroase posi
bilități de a participa la întreceri. 
Există o perfectă colaborare între 
federația de lupte — al cărei se
cretar general este sportivul amin
tit la început, fostul vicecampicn 
al lumii Svec — șî cluburi. în ul
timul timp, multe elemente filiere 
au ajuns la " 
ceea ce pune

t

R.F. Germania candidează 
la organizarea C:E. 

de atletism in 1978

2,23 MIA ÎNĂLȚIME!

de atle-

maturitate tehnică, 
___ _______  pe selecționeri în 
încurcătură. Pentru alcătuirea lotu
lui național de juniori, de pildă, 
candidează, aproape la fiecare ca
tegorie de greutate, cîte â—6 spor
tivi. Viitoarele competiții interna
ționale vor cerne însă acest lot 
numeros și vor rămîne în arenă 
numai cei mai buni, cej ce vor re
prezenta Cehoslovacia la J.O. de 
la Montreal

la dispoziția publicului. Totodată 
au început să fie utilizate mai in
tens și bazinele descoperite care, 
în timpul iernii, funcționează cu 
apă încălzită.

Belgradul posedă 15 stadioane, 
trei bazine olimpice (două acope
rite), 6 alte bazine de 25 m lun
gime, mai mult de 80 de terenuri 
de fotbal, trei arene de baschet și 
neumărate alte terenuri în care, 
alături de acest sport, extrem de 
popular, se joacă și volei. Se mai 
pot număra alte terenuri de hand
bal, de tenis, lacuri artificiale, și 
naturale pentru canotaj. 41 de po
ligoane pentru tir, patru săli spe
cializate în organizarea întîlnirilor 
de box și multe altele. La acestea 
mai trebuie adăugate nenumărate
le săli de sport ale școlilor, ca și 
dotările asociației sportive Parti
zan.

Toată această zestre a capitalei 
iugoslave stă la dispoziția nu numai 
a sportivilor de performanță, ci a 
tuturor celor care vor să facă pri
mii

Federația veet-geymană 
tism își va depune candidatura la 
organizarea celei de-a 21-a ediții 
a campionatelor' europene de atle
tism programate în anul 1978. In 
cazul unei acceptări din partea fo
rului internațional, campionatele 
vor fi găzduite de orașul Dussel
dorf. După cum se știe, campiona
tele europene de-atletism din acest 
an se vor desfășura la Roma.

MOSCOVA. 31 (Agerpres). — Cu 
prilejul 
pe teren 
noscutul 
Șapka a 
în înălți me cu performanța de 2,23 
m. Kestutis Șapka a ratat de puțin 
la înălțimea de 2,26 rm eșuînd în 
tentafnft de doborîre a recordului 
mondial de sală deținut de cele
brul său compatriot Valeri Brumei.

Pe. locul secund, în concursul de 
la Kaunas, s-a clasat Iuri Tartnak, 
care a trecut peste ștacheta înăl
țată la 2,18 m.

unui concurs desfășurat 
acoperit la Kaunas, cu- 
atlet sovietic Kestutis 

cîștigat proba de săritură

pași în sport.

In cursul anului 1973, editurile 
sportive din R.P. Chineză au scos 
de sub tipar un număr total de 63 
volume noi și 23 de reeditări ale 
cărților avînd ca temă cultura fizi
că și sportul. Tirajul total al aces
tora s-a urcat Ia nu mai puțin de 
12,5 milioane exemplare, ceea ce 
reprezintă un plus de 3 milioane 
față de Cea mai înaltă cifră reali
zată pînă ' acum.

Toate aceste lucrări de speciali
tate tratează despre experiența a- 
cumulată în domeniul activității 
sportive de masă, adresîndu-se în 
special tinerilor, precum și cunoș
tințe despre antrenamentul pus pe 
baze științifice, marile competiții 
naționale și dezvoltarea activității 
internaționale a sportivilor chinezi.

Problemele curente ale ... mișcării 
sportive din R.P. Chineză sînt re
flectate in paginile a două mari 
periodice : ziarul „Tiyubao" și re
vista lunară „Hsintiyu".

VIETNAM PRIMUL MARATON

l.a jumătatea lunii ianuarie s-a 
disputat prima cursă de maraton 
în R. D. Vietnam. Zece alergători 
au terminat proba, în ciuda ploii 
și a drumului adesea desfundat. De

fapt s-au disputat 3 curse : pe : 50 
km, pe 42,195 km și pe 30 km. In 
fotografii: Bui Luong (st.) câștigă
torul probei de 50 km și Do Xuan 
Duc, învingătorul maratonului

șanse mari
Lazio, cu 11-le său solid

experimentat, are

Radu VOIA

sa cucerească

Campionatele naționale la jumătate de drum

si
5

BOLOGNA (prin telex, de Ia corespon
dentul nostru). —

Lazio va cîștiga actualul campionat al 
Italiei 7—se întreabă .toți pasionați! de, 
fotbal din peninsulă, avînd in vedere 
faptul că echipa din Itoma a intrat in 
posesia titlului simbolic de „campioană 
de iarnă". După cum se știe, formația 
antrenată de Tomasso Maestrellt a ter
minat turul cu un avans de trei puncte 
asupra lui Juventus.

Este Lazio o surpriză ? Nu. Tncă din 
campionatul trecut, această echipă a 
trecut pc lingă marea lovitură în acea 
ultimă etapă de pomină in care Milan, 
considerat învingător cert, primea o ava
lanșă de goluri la Verona, Juventus reu
șea să dispună de Roma, iar Lazio in
firma toate pronosticurile, pierzînd la 
Napoli.

Marele secret a! echipei roman* con
stă în faptul că și-a menținut intactă 
formația. N-a făcut decit două achiziții 
(Inselvini și Franzoni) și l-a „descope
rit" pe D’Ămico, crescut chiar de Lazio. 
Insă această descoperire a escaladat cu 
pași de uriaș culmile celebrității, deve
nind un om de bază, alături de experi
mentați). Wilson. Oddi. Nanni, Chinaglia. 
Garlascheili ș.ti.

_ll“-le din Roma este tatonat de Ju
ventus care a avut o evoluție fluctuantă 
în prima parte a acestui campionat. A 
suferit trei înfrtngeri (la Napoli, Ca
gliari. șl încă una, decisivă, lâ Florența) 
și în plus a pierdut un punct șl pe teren 
propriu. în jocul cu Lanerossl Vicenza. 
Decepție la Milano ! Nu-i titlul unui 
film,, ci starea de spirit din acest oraș 
ale cărui reprezentante, Inter și, mai 
ales, Milan au avut comportări nesigure, 
în ultimul club s-a declanșat șl o luptă 
surdă între președintele lut, Buticchi șl 
antrenorul Hocco, încheiată cu retrage
rea acestuia din urmă.

l'n atac al Juventusului 
(prin Altafini. acoperit 
în imagine de Burgnich) 
la poarta echipei mila
neze Inter, tn apropie
rea fazei se mai văd 
Facchetti și Giubertoni. 
Meciul s-a desfășurat in 
etapa a 12-a și a fost 
ciștigat de Juventus cu 

2—0
Interesantă evoluția echipei Napoli 

conducerea lui F. Vinicio. dar mai inte
resanta este cea a tinerei formații din 
itorența. construită de G. Rădice. Eșecul 
vțoleților la Craiova n-a lăsat sechele și 
e1. au realizat în acest campionat jocuri 
de înalt nivel. Este, fără îndoială o 
echipa de viitor ! Satisfăcătoare comitor- 
tarea echipelor Eogeia și Cesena care 
s-au aclimatizat destul de repede cu 
ambianta primei divizii. Normale, locu
rile codase deținute de Verona, Lanerossl 
și Sampdoria, echipe, care vor trebui să 
lupte eu sufletul la gură oină în ultima 
etapă, pentru a evita retrogradarea.

k 1

PREGĂTIRILE LOTULUI CEHOSLOVAC

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX

CLASAMENTUL
Intre tur ȘI RETUR

Lario 15 10 o 19— ? 23
Ju. ventil 5 13 8 4 3 25—13 20
Fiorentina 15 7 6 2 17— 9 20
Napoli 15 a 4 3 17— 9 20
Milan 15 7 4 4 22—18 18
rnter 15 6 5 4 21—16 17
Torino 15 4 8 3 11—1.0 16
Bologna 15 3 10 2 17—16 15
Cagliari 15 3 9 3 13—15 15
Foggia 15 5 5 5 10—15 15
Cesena 15 2 9 4 10—12 13
Roma t3 5 2 a 1^—16 12
Genoa 15 2 5 8 8—18 9
IR Vicenza 15 1 7 7 9—22 9
Verona 15 3 2 10 12—21 8
Sampdoria 15 2 6 7 12—16 7

V'.’.'.'V.WWWWWWWV

La începutul lui februarie, lotul 
divizionar de fotbal al Cehoslova
ciei, format din 24 de jucători va 
face un turneu în R.D. Germană 
unde va susține trei întilniri.

La 2 februarie, selecționata di
vizionară cehoslovacă se va întru
ni Ia Praga de unde, duminică 3 
februarie, se va deplasa la Gera. 
Lotul este condus de antrenorii 
Vaclav Jezek și Jozef Venglos.

Prima partidă va avea Ioc la 4 
februarie în localitatea Hemsdorf, 
unde fotbaliștii cehoslovaci vor în- 
tîlni selecționata divizionară a R.D. 
Germane. La 6 februarie, în loca
litatea Posneck. vor juca cu echi
pa de tineret (sub 23 ani) a R.D.

Germane, iar cîteva zile mai tîrziu 
își vor încheia turneul jucînd cu 
echipa Chemie Halle.

Lotul care va face deplasarea se 
compune din următorii jucători : 
Viktor, Samek, Bendl, Gaidușek, 
Nehoda, Dvorak (toți de la Dukla 
Praga). Cervenan, Sopko, Novak 
(toți de la Tatran Preșov). Pivar- 
nik, Ondruș, Gbgh, Svehlik. Peka- 
rik, Masny (toți de la Slovan Bra
tislava), Vojacek, Albrecht, R.adi- 
mec (toți de la Banik Ostrava). Bi- 
ciovsky și Melichar (S.U. Teplice), 
Vesely și Cermak (ambii Sparta 
Praga). Pollak (V.S.S. Kosice) și 
Jurkemik (Inter Bratislava).

IRI, REZULTATE

Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul în Brazi
lia, jucînd la Niteroi cu echipa repre
zentativă a țării gazdă. La capătul unul 
joc echilibrat, baschetbaliștii sovietici au 
terminat învingători Ia limită; 81—80 
(46—32). Din cele șase partide susținute 
în cadrul acestui turneu, gazdele au cîș
tigat patru. Iar în două meciuri victoria 
a revenit echipei sovietice. .

In localitatea poloneză lastszeinbe s-a 
disputat întîlnirea Internațională amicală 
de box dintre selecționatele de tineret 
ale Poloniei și Cehoslovaciei. Puglliștti 
polonezi au terminat învingători cu sco
rul de 16—6.
■
Continuîndu-și pregătirile tn vederea a- 
propiatelor campionate mondiale de 
handbal, selecționatele masculine ale Un
gariei și Poloniei s-au întîlnit la Miskolc

într-un meci de verificare. După un joc 
echilibrat, handballștli maghiari au ob
ținut victoria cu scorul de 15—14 (8—7). 
Din formația învingătoare s-au evidențiat 
Vass și Zuber, care au înscris 5 și res
pectiv 3 goluri.
■
Concursul internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambulina de la 
Liberec s-a încheiat cu victoria schioru
lui sovietic Anatoli Jeglanov, care a to
talizat 231 p (săriturile sale au măsurat 
79 tn și 79.5 tn).

Boxerul fiUpinez Fernando Cabanela a 
produs o mare surpriză în gala Inter
națională de la Honolulu, reușind să-1 
învingă la puncte în 10 reprize pe cam
pionul mondial la categoria muscă (ver
siunea WBĂ). tailandezul Cbartchai, 
Chlonol. Titlul nu a fost îr> joc.

„Cupa Europei- la schi a programat 1» 
4 olgarida (Italia) o nouă probă feminină 
de slalom uriaș, în care victoria a re
venit sportivei austriece Ingrid Eberle, 
eu timpul de 1:05.39. Schioare snaniolă 
Conchita Puig continuă să conducă in 
clasâmentul individual al „Cupe! Euro
pei".

Federația elvețiană de schi a definitivat 
componența loturilor care vor participa 
Ia campionatele mondiale — probe al
pine —. programate luna viitoare la 
Saint-Moritz (Elveția). Din echipa mas
culină fac parte Roland Collombin. ac
tualul lider al „Cupei Mondiale". Ed
mund Bruggmann. Werner Mattle. Bern- 
hard Russi Walter Tresch. Manfred 
Jakober și ’ Walter Vesti. Lotul feminin 
are în frunte pe dubla campioană olim
pică Marie-Țheres Nadig Din lot mal 
fac parte printre altele. Marianne Hefti. 
Marianne Jaeger, Lise-Marie Morerod, 
Rita Scimider șl Bernadette Zurbriggen.

tn bilanțul Sampdortei atîrnă foarte 
greu cele trei puncte de penalizare cu 
care „a plătit" încercarea de fraudă din 
campionatul anterior.

Trt încheiere, ci te-va date statistice : tn 
15 campionate disputate de 16 echipe, 
campioanele de iarnă au cîștigat de 9 ori 
titlul. Ar fl un argument pentru o at
mosferă optimistă în rândurile formației 
Lazio. Au fost dictate 43 de penaltruri 
(față de 30 în campionatul trecut) și ău 
fost marcate cu 11 goluri mai mult ca 
în ediția 1972—73 (235 fată de 224). Ce 
denotă aceste cifre ? Trt primul rind. o 
mai mare severitate din partea arbitri
lor. iar în celălalt caz. începutul unei re
nunțări 1a tactica defensivă. dusă la 

■ exagerare.

CESARE TRENTINI

• După cum am anunțat, Gigi Riva, 
cunoscutul internațional italian de la Ca
gliari a suferit simbătă un grav acci
dent. Acum sintem în posesia diagnosti
cului dat de medici : întindere de liga
mente la unul din genunchi. El va fi in
disponibil cel puțin o lună, spre regre
tul antrenorilor Chiapella (Cagliari) și 
Valcareggi (Scuadra Azzurraj. „Mai bine 
pierdeam meciul cu Roma (încheiat cu 
l—1). decît să-1 pierdem pe Riva..." — 
a declarat Chiapella.

• Spartak Tmava se află în turneu in 
America de Sud. După ce a pierdut pri
mul meci cu Deportivo Caii (Columbia) 
cu i—0, a cîștigat pe eel de al doilea 
cu 2—0.

• inaugurarea turneului final al C.M. 
de fotbal va fi precedată de o mare re
cepție în apropiere de Frankfurt pe 
Main, la care vor ti invitate 800 de per
soane. Tn după amiaza aceleiași zile — 
13 iunie — se va desfășuia partida 
inaugurală a C.M. dintre Brazilia și ciș- 
tlgătoarea meciului de baraj dintre Iu
goslavia șl Spania. Se prevede ca me-

ciul ya fi urmărit, prin Intermediul te
leviziunii. de către peste un iniliard- de 
spectatori — record absolut tn ceea ce 
privește numărul telespectatorilor ia c 
competiție sportivă.

• Luptă mare în clasamentul golgete- 
rilor vest-germani. După 24 de etape de 
campionat, în frunte se află Heynckes 
(Borussia MBnchengladbach) cu 20 de 
goluri, urmat de Muller (Bayern Mun
chen) cu 19 g.

• Rezultate înregistrate în turul nstru 
(meciuri rejucate) al „Cupe: Angliei" : 
Bolton — Southampton 0—2; Derby — 
Coventry o—1; Leicester — Fulham 2—1; 
Aston Villa •— Arsenal 2—0; sountho-pe 
— Newcastle o—3; West Bromwich — 
Everton 1—0.

• Brazilianul Pete a fost desemnat cel. 
mai bun jucător de fotbal a! Americli 
Latine pe anul 1973. întrunit lă taracas. 
fitriul. alcătuit din ziariști sportivi din 
1.5 țări latlno-americane, a atribuit loc1:) 
întîi lui Pele, cu 34 p. urmat în ordine 
de argentinianul Brindisi — 43 p, Rive- 
lino (Brazilia) - S3 p, Morena (Uru
guay) — 19 p, Casselli (Chile) — 17 p.
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