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„CUPA TINERETULUI" ÎNAINTEAZĂ 
SPRE FAZELE SALE FINALE

Dupâ încheierea lucrărilor Plenarei C. N. E. F. S.

AMPLE ACȚIUNI DE INTENSIFICARE A ACTIVITĂȚII
MIȘCĂRII SPORTIVE, ÎN ÎNTÎMPINAREA ÎMPLINIRII
UNUI AN DE LA APARIȚIA HOTĂRÎRII PARTIDULUI I

Se apropie împlinirea unui an de 
la apariția HOTĂRÎRII PLENAREI 
C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUA
RIE — 2 MARTIE 1973, CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA CONTI
NUA A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI 
SPORTULUI, document do mare 
valoare teoretică și practică 
prin care au fost funda
mentate, cu remarcabilă clarvi
ziune, direcțiile, formele ți mijloa
cele de dezvoltare continuă a edu
cației fizice și sportului, pe măsura 
rolului deosebit de important pe 
care partidul îl conferă acestor ac
tivități de interes național în gran
dioasa operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămihtul României. Lucrările Ple
narei Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport, desfășu
rate cu cîteva zila în urmă, au re
liefat — pe baza a numeroase 
exemple, date, cifre și statistici — 
faptul că, după apariția Hotărîrii, 
muncind mai mult și mai bîne, cu 
răspundere și devotament, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, sportivii, antrenorii, pro
fesorii de educație fizică și ceilalți 
specialiști, întregul activ al mișcării 
sportive, au obtinut realizări însem
nate în înfăptuirea prevederilor im
portantului document de partid.

Exprimînd recunoștința profun- 
că pentru grija permanentă pe care 
partidul o poartă mișcării sportive
— chezășia tuturor acestor succese
— în telegrama adresată Comitetu
lui Central al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către 
Plenara C.N.E.F.S.. se arată t „Așa 
«im ne învățați dumneavoas
tră, iubite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, nu ne vom declara 
niciodată mulțumiți cu ceea ce am 
realizat, nu vom pierde din vedere 
nici o clipă că în munca noastră 
mai există neîmpliniri și lipsuri, 
pentru a căror lichidare nu vom 
precupeți nici un efort".

Angajat, astfel, mai puternic în 
înfăptuirea integrală și exemplară 
a Hotărîrii de partid din 1973, ale 
cărei prevederi urmăresc să ridice 
pe culmi mai înalte educația fi
zică și sportul românesc, între
gul activ al mișcării noastre spor

MECIURILE DE VERIFICARE 
ALE ECHIPELOR DE FOTBAL

de

Ieri cu exact o lunâ înainte de începerea returului campionatului divizio
nar A '(care se va produce la 3 martie), aproape toate echipele din primul 
etalon al fotbalului nostru au susținut partide de verificare, caracteristice peri
oadei precompetiționale. Unele s-au tntîlnit Intre ele, altele au avut ca parte
ner de întrecere echipe din categorii Inferioare. Reamintim câ n cadrul pre- 
gâtlrîlor, unele dintre divizionarele A vor pleca în aceastâ sâptâmînfi in tur 
098 latd?ma|t°Jos1 amănunte de Io meciurile de verificare de Ieri, furnizate 

redactorii «au corespondenții noștri :

RAPID - DINAMO 3-3 (04)
se dovedește mai bine pusă 
punct. în apărare, nou venitul
Marian (de la Mureșul Deva) il 
înlocuiește cu destul succes pe
Dinu (bolnav) și, împreună cu
Dobrău și Sătmăreanu II, alcătu
iește un triunghi central prin_ care 
cu greu se poate pătrunde ; în a- 
tac, Dudu Georgescu, secondat cu 
succes de Lucescu și Dumitrache, 
s-a dovedit foarte periculos pen
tru poarta Iui Răducanu. De alt
fel, el a și deschis scorul (min. 
31). profitînd de o greșală a apă
rării feroviare (Niță — Răducanu)

Ieri dimineață, pe o ceață den
să, două team-uri aflate la un sta
diu destul de avansat al antrena
mentelor, Rapid și Dinamo, au re
alizat pe stadionul din Giulești un 
joc destul de bun pentru această 
fază a pregătirilor. Și mai cu sea 
mă în a doua jumătate a meciului, 
cînd, înscriindu-se nu mai pu
țin de cinci goluri — ambele for
mații au demonstrat o excelentă 
pregătire fizică. De altfel, publi
cul— peste 7 000 de spectatori — 
a aplaudat cu dărnicie reușitele 
jucătorilor.

Meciul a debutat însă destul de 
șters. Acțiunile nu se legau nici 
de o parte, pici de alta, 
sură ce timpul se scurge. 

Pe mă- 
Dinamo

IneaaUtate numerică în lupta pentru balon, în partida jucată ieri dimineață în Giulești (rezultat : 3—3) :
Bartales (Rapid) in luptă cu Sătmăreanu II, M. Marian (nr. 6) și Sălceanu, toți de la Dinamo 

' ’ Foto; N. DRAGOȘ

tive are datoria să-și sporească și 
mai mult eforturile, să obțină — 
in toate domeniile specifice de ac
tivitate — rezultate din ce în ce 
mai valoroase.

într-o amplă cronică a desfășu
rării lucrărilor Plenarei C.N.E.F.S. 
(publicată în numărul de sîmbătă 
2 februarie al ziarului nostru), 
am înfățișat cititorilor principalele 
aspecte dezbătute cu prilejul aces
tui remarcabil eveniment în viața 
sportivă a țării, rezultatele bune, 
rămînerile în urmă, lipsurile, pre
cum și concluziile reieșite din 
analiza muncii desfășurate — la 
toate nivelurile mișcării sportive 
— în perioada care s-a scurs de la 
apariția Hotărîrii de partid.

Indeplinindu-ne astfel princi
pala îndatorire de informare a 
opiniei publice, ne-am gîndit, 
totodată, la faptul că o cunoaș
tere largă a problemelor de fond 
rezultate din dezbaterile Plenarei 
C.N.E.F.S. poate constitui o orien
tare concretă, un nou imbold în 
activitatea viitoare a organelor și 
organizațiilor sportive, a factori
lor cu atribuții, a cadrelor de spe
cialiști, a sportivilor. Cu atît mai 
mult cu cît, în curînd mișcarea 
sportivă va prezenta raportul pri
mului an de la apariția Hotărîrii 
de partid si, fără îndoială, CU 
TOȚII DORIM FIERBINTE CA 
ACEST RAPORT SĂ CUPRINDĂ 
noi și Însemnate succese, 
atît în activitatea sportivă de 
masa, cît și în domeniul sportului 
de performanță. SA DAM, AȘA
DAR, VIAȚĂ GlNDURILOR ȘI 
SENTIMENTELOR NOASTRE, 
MUNCIND CU TOATĂ RĂSPUN
DEREA, PRICEPEREA ȘI PA
SIUNEA PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR 
ÎNCREDINȚATE DE PARTID.

Sînt cunoscute, îndeosebi după 
dezbaterile și concluziile Plenarei 
C.N.E.F.S., acțiunile practice pe 
care organele sportive, factorii cu 
atribuții, trebuie să le întreprindă 
pentru ca rezultatele să se ridice 
Ia nivelul cerințelor actuale. In 
această lună, ultima din bilanțul 
primului an de la apariția Hotărî
rii de partid, in fața mișcării

la
M.

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a) 

sportive stau mai multe obiective 
importante, a căror îndeplinire în 
condiții exemplare poate deter
mina îmbunătățirea considerabilă 
a activității de masă, a nivelului 
performanțelor.

Peste cîteva zile vor începe ple
narele consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport și cele ale 
cluburilor sportive — acțiuni că
rora trebuie să li se asigure un 
succes deplin, prin pregătirea și 
desfășurarea lor în baza actuale
lor cerințe de analiză realistă, 
exigentă, de valorificare mai judi
cioasă a condițiilor create, a în
tregului potențial uman, moral și 
material de care dispune mișcarea 
sportivă în fiecare județ, în fie
care club. Este, desigur, foarte im
portant ca aceste plenare să pri- 
lejuiască, peste tot, un reviriment 
și mai puternic în activitatea 
sportivă de masă, în îmbunătăți
rea performanțelor. La o asemenea 
creștere a eficienței poate contri
bui în mare măsură și stabilirea 
— în cadrul chemărilor la între
cere lansate, recent, de mai multe 
unități sportive — unor obiective

Surpriză în campionatul masculin de baschet

FARUL A ÎNVINS PE STEAUA: 75-69!
în derbyul diviziei feminine, Politehnica — I. E. F. S. 76-64

Autor a 20 de puncte, Gh. Roman (în imagine, înscrie un nou coș) nu 
a putut decide victoria echipei sale. Fază din meciul IE.F.S. — „U“

Cluj 74—72
Foto : Vasile BAGEAC

Ca de obicei, în ultima vreme, 
campionatele republicane de bas
chet au programat (ieri, în cadrul 
etapei a XV-a) o serie de meciuri 
care au avut o desfășurare echili
brată, interesantă, spectaculoasă, 
unul dintre ele (Farul — Steaua) 
încheindu-se cu surprinzătoarea 

concrete, de natură să răspundă 
integral cerințelor și exigențelor 
actuale privind activitatea tuturor 
consiliilor județene pentru educa
ție fizică și sport, cluburile și aso
ciațiile sportive din întreprinderi, 
instituții, școli și universități, din 
cooperația meșteșugărească, de la 
sate.

In luna februarie urmează să se 
desfășoare etapele superioare, in
clusiv finalele — la patinaj, schi, 
sanie și șah — ale celei mai impor
tante competiții de masă cu carac
ter republican. ..CUPA TINERE
TULUI". inițiată de C.N.E.F.S., 
împreună cu organizațiile de stat 
și obștești cu atribuții, în baza 
prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie —■ 
2 martie 1973. începută în luna 
decembrie a anului trecut, acea
stă întrecere de amploare a cu
noscut o largă audiență în rîndu- 
rile tineretuhii, confirmând pe de
plin necesitatea cerințelor formu-

(Continuare în pag a 3-a)

înfrîngere a jucătorilor de la 
Steaua. Iată rezultatele și unele 
amănunte :

MASCULIN — GRUPA 1—6
FARUL CONSTANȚA—STEAUA 

75—69 (42—34). Deși neașteptată, 
victoria a fost pe deplin meritată 
și s-a datorat jocului excelent 
practicat de Farul care a condus — 
la un moment dat — cu o diferen
ță de 16 puncte (în min. 28). Spî- 
nu, Pașca și Ivascenco au fost cei 
mai buni de pe teren și lor li se 
datorește, de fapt, succesul gazde
lor. Echipa Steaua (din care a lip
sit Oczelak, suspendat pe două e- 
tape), a manifestat nervozitate, iar 
pivoții Tarău și Cîmpeanu nu au 
dat randamentul cuvenit. Au în
scris Ivascenco 25, Spînu 19, Pașca 
16, Purcăreanu 7, Caraion 6, Cîm
peanu 2 pentru Farul, respectiv 
Cernat 19, Tarău 16, Dumitru 14, 
Ioneci 6, Băciu 6, Cîmpeanu 6, 
Pîrșu 2. Au arbitrat foarte bine C. 
Negulescu și I. Bida. (P. ENACHE- 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— DINAMO 73—85 (31—43). Peste 
1 500 de spectatori au asistat, în

© IL1E NĂSTASE a ciș
tigat turneul de la Rich
mond.

® ALEXANDRA Nl- 
COLAU a terminat în
vingătoare în Festivalul 
șahist din Olanda.

Citiți amănunte asu
pra întrecerilor res
pective în pag. a IV-a.

Pe strada Caporal Ruică (închisă pentru circulația
de patinaj în cadrul „Cupei tineretului", organizat de sectorul 4 
alerga foarte bine și pe rotile !...

CINE S-A SCULAT
A... OCUPAT

în gara Predeal sosea la fiecare 
trei minute cite un tren, avînd cam 
17—18 vagoane. Și tot la fiecare trei 
minute sosea cite o coloană de Fiat- 
uri și Mercedes-uri, numărînd fieca
re cam 10—15 autobuze. Au debarcat 
aici, în total, peste 3 000 de excursio
niști. Această mulțime de oameni ve
nea la Predeal — unde zăpada a reu
șit, ca prin minune, să... supraviețu
iască — pentru a participa la diferi
tele etape ale Cupei tineretului la 
schi și săniuțe.

Dar, duminică- la Predeal, pîrtiile 
au putut fi ocupate doar de cei care 
s-au sculat mai de dimineață. Adică 
de cei ce nu mai tirziu de ora 6 se 
găseau fie pe Clăbucet, fie la Trei 
Brazi, fie pe Cioplea.

La 7,58 a sosit ultimul tren. La 
poalele Clăbucetului au coborit, cu 
schiuri și săniuțe, peste 500 de tineri 
din sectorul 6 al Capitalei. Printre ei, 
o veche cunoștință. Gheorghe Mihai, 
primul secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului. „Credeți că veți mai 
găsi locuri pe pîrtie" — il întrebăm. 
Răspunde sigur de sine : >,Avem pîr
tie rezervată Plecăm. Alături de 
teleschiul de pe Clăbucet il intilnim 
pe șeful comisiei sport turism al a-

sala Olimpia, la o partidă în care 
localnicii au făcut totul pentru a 
se ridica la înălțimea campionilor 
țării. Timișorenii au reușit acest 
lucru în primele 10 minute, după 
care au scăzut ritmul de joc și, ca 
urmare, bucureștenii au început să 
domine și au cîștigat pe merit o 
întrecere de bun nivel tehnic. Au 
înscris : Czmor 14, Mănăilă 18, Mi- 
nius 10, Weber 15, Roxin 4, Gal 8, 
Munteanu 4 pentru Universitatea, 
respectiv Cernea 3, Chivulescu 8, 
Niculescu 12, Georgescu 16, Diaco- 
nescu 2, Novac 18, Dragomirescu 2, 
Popa 24. Au arbitrat competent E. 
Hottya și A. Atanasescu. (P. AR- 
CAN-coresp. județean).

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 74—72 (34—38). Chiar din 
primele minute s-a văzut clar do
rința clujenilor de a se revanșa 
după severa înfrîngere suferită în 
turul campionatului. Pînă în min. 
13, partida a avut un aspect echi
librat, echipele conducted pe rînd 
și oferind o întrecere de bun nivel 
tehnic șl spectacular. Totuși, cei 
care au izbutit să păstreze iniția
tiva au fost baschetbaliștil de la 
„U“ care, bine conduși de Riihrig, 
au reușit să-și asigure avantaj 
pteă în minutul 29, Din acest mo
ment, bucureștenii — cu o pregă
tire fizică superioară și beneficiind 
de excelenta evoluție a lui Bra- 
boveanu (de la tl la si mai bun), 
dar și datorită faptului eă Riihrig 
și Zdrenghea acumulaseră cite 4 
faulturi (și deci acționau reținut în 
apărare) au remontat handicapul, 
au preluat conducerea și nu au 
mai cedat-o pînă la fluierul final. 
Au înscris : Braboveanu 25, A. 
Molnar 16, Zisu 7. Szep 2, L. Mol
nar 8, Nagy 6, Berceanu 10 pentru 
I.E.F.S., respectiv Roman 20, De- 
mian 18, Zdrenghea 16, Riihrig 8,

(Continuare în pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 2-a)

NOUA SALA A ATLETILOR 
BIN CÎMPULUNG MUSCEL

Tncepînd de sîmbătă la amiaza, atleții Liceului Cen
tral Experimental din Cîmpulung Muscel au la dis
poziție a frumoasă sală de pregătire și concurs.

Realizată de către Trustul județean de construcții 
din Pitești, sala dispune de o pistă de alergare de 
60 m cu 5 culoare, iar în continuare, de sectoare 
pentru sărituri în lungime, înălțime, triplusalt, pră
jină (sectorul pentru sărit are o înălțime de 12 m). 
în cadrul ei poate fi amenajat, de asemenea, un sec
tor pentru aruncarea greutății. Remarcabilă este și 
calitatea CORITAN-uIui care acoperă pista de aler
gări și sectoarele de sărituri, realizat la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc (C.A.T.C.) din Pitești.

Foto : Șt. CIOTLOȘ

vehiculelor), în fața complexului sportiv „Voinicelul", 
al Capitalei.

DE DIMINEAȚĂ,

PREDEALUL!
celuiași sector U.T.C. El venise de di
mineață pentru a rezerva pirtia. După 
mai puțin de un ceas au venit și cei 
500 de concurenți. Printre ei se află 
Gheorghe Glosaru și Gheorghe Tur- 
liu, muncitori la secția țevărie de la 
Uzinele Vulcan, tinerele Maria Fe- 
tran, Sașa Voicu și Ioana Coșovea- 
nu, toate strungărițe Ia aceeași uzină. 
Ei și ele au ciștigat etapa pe asocia
ție și sînt prezenți acum la startul 
fazei pe sector. Pînă să se dea pleca
rea schimbăm citeva cuvinte cu Au
rică Costachc, maistru cazangiu, se
cretarul organizației P-C.R. a Secției 
cazane industriale de la Vulcan. Cu 
două săptămîni în urmă îl întîlnisem 
la Poiana Brașov la concursul de schi 
organizat acolo. „Nu vă obosesc dru
murile acestea ?“ „Nici vorbă" — ne 
răspunde. „Astăzi vreau să văd cum se 
comportă săniile confecționate la noi 
în uzină, special pentru concurs". A-

DAR CE NU POATE
O duminică sportivă într-o școa

lă generală bucureșteană... O sa
lă de educație fizică improvizată 
în sala de festivități, trei mese de 
tenis asaltate de elevii claselor a 
IV-a (care se întrec în cadrul pri
mei etape a „Cupei tineretului"), 
cîțiva șahiști de vîrsta pionieratu
lui gîndind cu maturitate fiecare 
mutare, iar în dreptul scenei, o 
întrecere de tir cu aer comprimat, 
„proiectilul" fiind un scurt bețișor 
cu ventuză. Aceasta ar fi, în 
cîteva rînduri. cadrul. întrecerilor 
desfășurate ieri în Școala generală 
nr. 25 din Capitală.

Cupa Poiana la biatlon

ȘTAFETA DE SENIORI A ROMÂNIEI 
S-A CLASAT PE PRIMUL LIIC

POIANA BRAȘOV, 3 (prin te
lefon). Proba de ștafetă, conside
rată cea mai spectaculoasă din 
întrecerea biatloniștilor — partici- 
panți la concursul internațional do
tat cu „Cupa Poiana" — a fost 
programată pentru ora 10, Con
dițiile meteorologice au făcut, însă, 
imposibilă sosirea în Poiana Bra
șov a sportivilor străini care au 
fost cazați la hotelul Capitol din 
orașul de la poalele Tîmpei. Noap
tea, o ploaie torențială, iar spre 
dimineață, înghețul, au făcut ca 
autostrada ce leagă Brașovul de 
Poiană să se acopere cu un strat 
de polei. După ce forurile admi
nistrative locale au luat măsuri spe
ciale, la ora 10,30 primele ma
șini au sosit sus. Startul u 
fost stabilit pentru orele 11. An
trenorii lotului român au alcătuit 
cîte două echipe de seniori și două 
de tineret. în prima noastră re
prezentativă, cu care se preconi
zează participarea la campionatele 
mondiale de la Minsk, au fost in
cluși următorii sportivi: N, Veștea, 
Gh. Voicu, V, Fontana și Gh, Gir- 
niță. Echipele Cehoslovaciei și Re
publicii Democrate Germane au 
avut în componență sportivi redu
tabili, cu bune rezultate în arena 
internațională, cum sînt P. Ploch 
și L. Sziszka (Cehoslovacia), H. 
Wiegandt și F. Potter (R.D.G.).

Paul IOVAN

concurs
In lipsa gheții se poate 

Foto: Dragoș NEAGU
flăm, așadar, că la Vulcan toți fac
torii răspunzători de acțiunile sporti
ve de masă au ajutat în modul cel 
mai concret pe tinerii participanții 
la penultima etapă a marii competi-, 
ții. ’

Alături s-au terminat întrecerile la 
care au participat alți bucureșteni, ti
neri de la Electromagnetica, Tricoda- 
va și întreprinderea de ventilatoare.' 
Ciștigătorii au făcut o pauză de nu- 
mai 15 minute, apoi s-au dus din nou 
pe pîrtie, efectuînd primul antrena-; 
ment în vederea etapei pe țară care, 
va avea loc exact peste două săptă- 
mini la Poiana Brașov.

La sfîrșitul întrecerilor l-am abor-( 
dat din nou pe primul secretar al Co-, 
mitetului U.T.C. al sectorului 6 :< 
„După cum vedeți, totul este gata și’ 
așteptăm ultima fază a competiției. 
Sperăm să înregistrăm și acolo suc
cese. Oricum, cei 500 de muncitori 
care s-au întrecut azi în etapa pe 
sector ne-au confirmat marea popu
laritate a „Cupei tineretului”.

Ion GAVRILESCU

FACE PASIUNEA!...
Dar spiritul de inventivitate nu 

s-a oprit aici. Conduși de profe
sorul Pierre Eremia, descoperim 
lîngă vestiare o cameră (a cărei 
menire nu a fost, deocamdată/ 
bine stabilită) transformată într-o 
mică „sală de forță". Profesorul3 
Eremia, fost antrenor la Metalul** 
a început modest (dar simbolicii 
cu o halteră olimpică, apoi a făcut 
rost de cîteva greutăți, roți dința
te ale unor războaie de țesut ale

LILIANA GEORGESCU.j

(Continuare tn pag. a 3-a)

Victor Fontana, al treilea schimb 
al ștafetei României I, evoluează 
în poligon, la tragerea din poziția 
in picioare.

Fote : S. BAKCSY
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ȘERBANI0AN - 2,11 M LA SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME
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Campionatul municipal de atle
tism al juniorilor de categoria I 
și concursul organizat de clubul 
Rapid în cinstea zilei de 16 Fe
bruarie au încheiat seria competi
țiilor de mai mică importanță pe 
care sala de la 23 August le-a găz
duit în această iarnă. Incepînd cil 
sîptămîna în curs, este rîndul reu

de sală s-a aflat șl recordmanul 
hurdlerilor, Nicoiae Perța. Fără o 
opoziție serioasă el a realizat un 
rezultat bun, 7,8, la o zecime de 
secundă de recordul național.

Să notăm, de asemenea, rezulta
tul de 5,00 m la săritura cu pră
jina al lui Nichifor Ligor. Nădăj
duim ca această performanță să fie

primei pentru că a avut o a doua 
aruncare mai bună.

Iată cîteva din rezultatele con
semnate pe foile de concurs: 
„Cupa 16 Februarie" (seniori); 60 
mg: N. Perța (Steaua) 7,8, 60 m: 
M. Zaharia (Rapid) 6,9, lungime: 
M. Scoarță (Rapid) 7,09 m la băr
bați ; 60 m : Elena Mirza (Dinamo)

După o îndelungată întrerupere a activității competiționale recordmanul țării 
și-a făcut o reintrare promițătoare : 2,11 m

la săritura în înălțime, Șerban loan, 
Foto : Drago? -NEAGU

niunilor de importanță majoră .star
tul fiind datsîmbătă chiar de con
cursul internațional „Cupa de 
Cristal".

Deșt întrecerile campionatului mu
nicipal erau . adresate juniorilor, au 
fost admiși, in afara concursului o 
serie de atieți din loturile republi
cane, — în „Cupa 16 Februarie" 
nu s-au organizat întreceri la toate 
probele —, dornici să facă o ulti
mă repetiție înaintea Cupei de 
Cristal.

Am avut astfel prilejul să-l ve
dem, după o lungă absență cau
zată de un accident, pe recordma
nul țării la săritura în înălțime, 
Șerban loan. După mai bine de ju
mătate de an de pauză competițio- 
nală Șerban și-a făcut un debut 
promițător, sărind 2.11 m. Sperăm 
să-l vedem cît de curînd la 2,15 m 
sau mai. mult. J

Tot Jl4. pri1.r1i), apariție în sezonul

de bun augur, pentru că de multă, 
prea multă vreme prăjiniștii noș
tri își încheiau disputele la 4,70— 
4,80 m. De altfel, Ligor ne-a promis 
pentru sîmbătă. . la Cupa de Cristal, 
un rezultat în jurul lui 5,10—5,15 
rn. Să vedem...

în ceea ce privește întrecerile ju
niorilor, vom remarca rezultatul de 
la triplusalt al lui Mircea Kosa 
(I.Iccul 35), 14,47 m, pe cel al co
legului său Cornel Preda la arun
carea greutății, 15,49 m, pe acelea 
obținute de două eleve de la 
școala sportivă de atletism, Niculi- 
na Ilie (1,64 m la înălțime) și Alice 
Sandu (5,60 m la lungime), ambele 
junioare de categoria a II-a și 
lupta foarte strînsă din proba de 
aruncare a greutății a junioarelor, 
în care Domnica Nistor (C. S. Șco
lar) și Sofia Mitrică (S.S.A.) au ob
ținut, în cele din urmă, același re
zultat ,13,24 m, victoria revenind

7.8, 60 mg : E. Mîrza 8,9, lungime : 
Alice Sandu (S.S.A.) 5,60 m la fe
mei. Campionatul municipal, ju
niori I : BĂIEȚI : 60 m : Gh. Po- 
parad (S.S.A.) și D. Ionescu (Lie. 
.15) 7.0, 60 mg : E. Alexe (S.S.A.)
8.8, lungime : M. Kosa (Lie. 35) 6,67
m, triplusalt: M. Kosa 14,47 m, 
înălțime: C. Ene (S.S.A.) 1,98 m 
(h.c. Șerban loan 2,11 m), prăjină : 
M. Gîrleanu (Lie. 35) 3,40 m (h.c. 
Nichifor Ligor (C.A.U.) 5,00 m, Dinu 
Piștalu (Dinamo) 4,70 in, greu
tate : C. Preda (Lie. 35) 15,49 m 
(h.c. seniori, Cili. Crăciunescu 
[S.S.A.] 14,60 m) ; FETE : 60 m :
Steluța Vintilă (Steaua) 7,8, 60 mg : 
Mihaela Stoica (S.S.A.) 9,2; înăl
țime: Nlculina Ilie (S.S,A.) 1,64 m, 
greutate : Domnica Nistor (C. S. 
Școlar). 13,24 m.

Vladimir MORARU

NORME DE

S-a reluat campionatul 
Diviziei A, la popice

Echipa feminină Rapid București 
a suferit prima înfrîngere

A început returul campionatului 
Diviziei A la popice, femei și băr
bați, sîmbătă și duminică disputîn- 
du-se etapa a X-a a competiției. 
Chiar din start, unele echipe 
s-au prezentat bine puse la punct, 
obținînd rezultate valoroase. Per
formera etapei inaugurale a nou
lui sezon competițional a fost e- 
chipa feminină Voința București, 
clasată pe locul IX după încheie
rea turului, care a dispus de frun
tașa seriei Sud, Rapid București, 
neînvinsă în campionat pînă la a- 
cest joc. Excelent s-au mai com
portat Cetatea Giurgiu și Metrom 
Brașov, învingătoare nesperate, în 
deplasare.

Iată desfășurarea etapei :
FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2391—2291 p.d.. Pen
tru formația Voința acest joc re
prezenta foarte mult, poate chiar 
rămînerea în campionat, și ca atare 
jucătoarele Voinței s-au pregătit 
cu multă seriozitate pentru con
fruntarea cu fruntașa seriei. Par
tida, cu toate că a fost tot timpul 
dominată de Voința, a fost inte
resantă, atractivă. Cinci din cele 6 
jucătoare ale Voinței și-au întrecut 
adversarele directe, doar Valeria 
Dumitrescu a fost depășită, cu cî
teva „bețe", de către jucătoarea 
feroviară Marla Popescu. învingă
toarele au format, în general o e- 
chipă omogenă, media de jucătoa
re fiind 398,5. pd, iar cel mal slab 
rezultat 375 pd, cel mai bun 439, 
și au fost net superioare la man
șele izolate, doborînd 772 de po
pice, față de 673 realizate de ra- 
pidiste. De la feroviare foarte slab 
a jucat Florida Filip, care la man
șele izolate a fost lipsită de preci
zie, a totalizat din cele 50 de lo
vituri doar 95 de puncte.

Iată rezultatele individuale : 
Constanța Marincea (V) 375 — A- 
lexandrina Navon (R) 367, Eva Ui
tați 391 — Elena Goncear 378, Va
leria Dumitrescu 384 — Maria Po
pescu 390, Ioana Anghel 385 — 
Florica Filip 374, Cornelia Grecescu 
439 — Elena Irod 400, Cornelia Pe-

toare eficace, ele au pierdut de
oarece Biru n-a punctat decît 343. 
De la învingătoare o frumoasă im
presie au lăsat Blaga și Răstăman
— ambele doborînd cîte 397 de po
pice. (C. POPA, coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA PLOIEȘTI 2514—2154 p\d. Net 
superioare, bucureștencele au cîști- 
gat la o diferență de 360 de popice, 
datorită celor cinci jucătoare care 
au trecut de 400 pd, chiar și ju
nioara Victorița Brancea — 411 pd. 
Scorul reuniunii I-a stabilit Mar
gareta Bordei — 448 pd. De la 
învinse s-a evidențiat Doina Mi- 
hăilă cu 387 pd. (O. GUȚU, co
resp.).

PETROLUL BĂICOI — CETA
TEA GIURGIU 2258—2321 pd. Joc 
foarte disputat, care în final a 
revenit sextetului din Giurgiu în 
care au excelat Elena Rada — 419 
și Elena Oniciuc — 414 pd. De la 
Petrolul foarte bine a jucat juni
oara Elena Irimia — 389 p.d.
(I. BRANZEA — coresp.)

VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2469—2441 pd. Am
bele formații au evoluat bine, de
pășind media de 400 pd de jucă
toare. Cele mai precise fiind Szucs
— 425, de la orădence și Szemanyi
— 431, de la mureșence,

I. GHIȘA, coresp,
VOINȚA CLUJ — HIDROMECA

NICA BRAȘOV 2253—2161 pd
LAROMET BUCUREȘTI — VO

INȚA GALATI 2351—2288 pd
CSM REȘIȚA — U. T. ARAD 

248S—2388 pd
VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA 

CRAIOVA 2079—2131 pd
C.F.R. TG. MUREȘ — DERMA- 

GANT TG. MUREȘ 2553—2292 pd
MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 5109—5036 pd. Der- 
by-ul masculin al Capitalei a re
venit, după o confruntare intere
santă, feroviarilor, care au avut pe 
primele posturi jucători cu cel mai 
bun randament. După primele două 
schimburi Rapid avea pe tabela 
rezultatelor 1805 p iar Gloria au-

Pe pistele arenei din Giulești, ultimele schimburi de la Rapid și Gloria : 
Liviu Taină și Alexandru Cătineanu

mal 1559 p, în partea a doua a 
întîlnirii însă popicarii de la Glo
ria au jucat foarte bine, Ivan în- 
vingînd pe Vrînceanu cu 903—792 
pd, iar Cătineanu pe Taină cu 
882—800 pd. De la Rapid s-au de
tașat, în mod special, tinerii V, 
Pișcoi (883) și Gr. Marin (922).

PETROLUL PLOIEȘTI — RAFI
NĂRIA TELEAJEN PLOIEȘTI 
5442—5322 pd. Jucătorii din ceie 
două divizionare au obținut rezul
tate mari, majoritatea peste 900 pd. 
De la Petrolul s-au remarcat vete
ranul Nicolescu (966) și mezinul 
formației, juniorul de 17 ani, Ardac 
(914). Performerul reuniunii a fost 
Silvestru (Rafinăria) care a dobo- 
rît 967 de popice. (A. CRISTEA — 
coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — C.F.R. 
TG. MUREȘ 4917—4751 pd. Popi
carii cooperatori, clasați pe ultimul 
loc în serie după tur, au reușit să 
întreacă, într-un joc frumos, pe 
una dintre fruntașele seriei. De 
menționat că Voința a utilizat în 
acest meci trei juniori. Cei mai 
preciși au fost Eordogh — 877 pd 
și nici o lovitură în gol, Păcurar
— 843 de la Voința, respectiv, Vuță
— 842 pd. (I. PAUȘ-coresp.).

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
5128—4817 pd. Fruntașa seriei Sud

a avut o misiune ușoară, cîștigînd 
de o manieră categorică. Tismăna- 
ru (944) și Băiaș (926) au fost cei 
mai buni din echipa gălâțeană, iar 
de la bucureșteni s-a remarcat I. 
Popescu (851). (T. SIRIOPOL —
coresp.)

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII — LEMNUL SATU MARE 
4961—1812 pd. în primul meci ofi
cial pe noua arenă cu patru pista 
din Cîmpia Turzii, jucătorii de la 
„Sîrraa" au obținut o frumoasă 
victorie. Din formația gazdă cele 
mai multe „bețe" le-a doborît Far- 
caș — 865, iar din echipa oaspete 
Pintea — 872 — care a fost și o- 
mul nr. 1 al întîlnirii. (P. ȚONEA 
— coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — VIC
TORIA BOD 5136—4602 pd. Bucu- 
reștenii i-au surclasat pe popicarii 
din Bod, care au avut doar un sin
gur rezultat care a depășit 800 pd 
(L. Nagy — 805). Principalii reali
zatori de la Voința au fost C. 
Voicu — 884, A. Grecescu — 887 și 
N. Moldoveanu — 864. (V. CARTA- 
NOPOL — coresp.)

DACIA PLOIEȘTI — FLACARA 
CÎMPINA 4754—4868 pd.

ELECTRICA SIBIU — I. C. O- 
RADEA 5090—5054 pd.

MINAUR BAIA MARE — JIUL 
PETRILA 4820—4723 pd.

trușca 417 — Vasilica Pințea 382.
Voința a avut 23 de bile în gol, 

iar Rapid 19. (R. TOM A)
VOINȚA CONSTANTA — ME

TROM BRAȘOV 2259—2261 pd. 
Constănțengele^ deși au; avut în 
Dobre (42b Jpd) $ Ivan (400) juca-

CLASIFICARE PE RAMURI DE SPORT
LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE

Maestru emerit — să îndepli
nească una din cerințele de mai jos :

1. Să se claseze pe locul I la
Jocuri^ .Qlimglce campionatele 
mondiale.» „ . ......2

2. Să se claseze pe locul I Ia 
campionatele europene de seniori 
și o dată pe locurile II—III la cam
pionatele mondiale de seniori sau 
la Jocurile Olimpice.

3. Să se claseze de 2 ori conse
cutiv sau de 3 ori alternativ pe 
locurile II—III la Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale și cam
pionatele europene.

Maestru — să îndeplinească una 
din cerințele de mai jos :

1. Să fi cîștigat de 2 ori conse
cutiv sau de 3 ori alternativ titlul 
de campion republican la seniori și 
să ti ^tțșținut două întîlniri inter
naționale în echipa reprezentativă 
a Rorhânieî."'

2. Să fi cîștigat de 2 ori consecu
tiv titlul de campion republican de 
tineret sau de 2 ori alternativ titlul 
de campion republican la seniori și 
să fi obținut 2 victorii în întîlniri 
internaționale în echipa reprezen
tativă a României.

3. Să se fi clasat de 2 ori con
secutiv pe locul I la una din cele

BASCHET ----------

10 categorii de greutate în cadrul 
campionatului republican de lupte 
pe echipe categoria A și să fi 
cîștigat în acest timp titlul de cam
pion republican la seniori și două 

^ÎMSBhiri *întem3țîb»al<' ■

4. Să se fi clasat pe locul I la 
campionatele balcanice de tineret, 
jocurile mondiale universitare, spar- 
tachiada militară sau campionatele 
feroviare, obținînd în plus 3 vie-. 
torii internaționale la alte compe
tiții.

5. Să se fi clasat pe locul I la 
campionatele mondiale de juniori.

6. Să fi obținut în decurs de 3 
ani 10 victorii internaționale în în
tîlniri interțări sau la turnee in
ternaționale individuale.

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

1. Să cîștige titlul de campion 
republican la seniori și să fi ob
ținut 2 victorii în întîlniri interna
ționale.

2. Să cîștige titlul de campion 
republican la tineret, obținînd tot
odată 5 victorii internaționale.

3. Să se fi clasat pe locul I la 
una din cele 10 categorii de greu
tate în cadrul campionatului re
publican pe echipe categoria A, ob-

ținînd totodată 3 victorii interna
ționale.

4. Să se claseze pe locurile II—III 
Ia campionatele, mondiale de ju
niori-’ e-S» r rrț: < t

Categoria I — să îndeplinească 
unâ dih cerințele’ de mai jos :

1. Să fi cîștigat titlul de cam
pion republican la seniori.

2. Să fi cîștigat titlul de campion 
republican la tineret și în plus să 
fi obținut 3 victorii asupra unor 
adversari de categoria I. -

3. Să fi obținut în decurs de un 
an 8 victorii asupra unor adversari 
de categoria I.

4. Să se fi clasat pe locul II sau 
III la finala campionatului repu
blican individual de seniori, obți
nînd cel puțin 4 victorii.

5. Șă -fi. obținut 2 victorii inter
naționale, în echipa reprezentativă 
a țării.

6. Să se fi clasat pe locul II sau 
III in campionatul republican de 
lupte pe echipe categoria A.

Categoria a II-a — să îndepli- 
mai 

jos :
- 1. Sa fi cîștigat titlul de campion 
județean sau al municipiului Bucu
rești.

2. Să fi obținut în decursul unui 
an 3 victorii asupra 
sari de categoria I.

3. Să fi obținut 6 
pra unor adversari 
a II-a.

unor adver

victorii asu
de categoria

Junior (de la 14 ani pînă 
împlinirea viratei de 19 ani) — să 
fi obținut în cursul unui an 5 
torii în competițiile rezervate 
niorilor.

Notă : — La condițiile care 
număr de victorii, nu se iau 
considerație victoriile obținute prin 
neprezentșrea adversarilor.

(Urmare din pag. 1)

C. ȘTEFANOVICI ȘI T. MIRON fill REALIZAT CEL MJI 
FRUMOS MECI AL REUNIUNII DE SÎMBĂTĂ SEARA 
® Multe partide viu disputate in prima gala de box a anului

se

După ce in prima repriză, A. Morgovan (Rapid) a trecut prin momente 
dificile (în urma unui croșeu de dreapta a fost trimis la podea), el a 
obținut victoria prin abandon in repriza secundă, în fața lui L. Schwartz 
(Constructorul)

Maeștru emerit — să îndepli
nească una din cerințele de mai 
jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
națională clasată pe locurile I—III 
la Jocurile Olimpice sau I—III la 
campionatele mondiale sau euro
pene, participînd efectiv la 75% 
din jocuri.

2. Să fi făcut parte din echipa 
clasată de 2 ori în primele 3 locuri 
la campionatele mondiale, euro
pene sau Jocurile Olimpice, parti
cipînd. efectiv la 60% din jocurile 
fiecărei ediții.

Maestru — să îndeplinească una 
din cerințele 'de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
reprezentativă a R.S.R. care sa 
clasat la campionatul european pe 
locurile 1—6 la băieți și 1—4 la 
fete.

2. Să fi făcut parte din echipa 
națională a R.S.R. clasată pe locul 
1 la campionatul balcanic de se
niori sau să fi făcut parte din e- 
chipa națională feminină care a 
cîștigat de 2 ori titlul de campioa
nă balcanică.

La ambele cazuri este necesar 
să fi participat la 75% din jocuri.

3. Să fi făcut parte din echipa 
de club care s-a calificat la semi
finala „Cupei Campionilor Euro
peni" ăah îh finala Cupei câștigă
torilor7- de cupe.

4. Să fi participat la 60 de jocuri 
interțări cîștigate de echipa de se- 
niori-senioare a României sau la 
100 jocuri interțări indiferent de 
rezultat.

Sportiv de clasă Internațională 
— să îndeplinească una din cerin
țele de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat campionatul repu
blican, avind o participare efecti
vă în 75% din jocuri și să fi fost

selecționat în .lotul. . național de 
seniori sau senioare.

2. Să fi făcut parte din echipele 
de club care s-au calificat în 
sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni sau în semifi
nalele Cupei cîștigătorilor de cupe, 
participînd la 80% din jocuri

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

1. Să fi făcut parte din echipele 
care s-au clasat în primele 6 locuri 
ale campionatului republican de 
seniori sau senioare.

2. Să fi făcut parte din echipa 
de juniori sau junioare care a cîș
tigat campionatul republican și să 
fi participat la 80% din jocurile 
turneului final.

Categoria a II-a — să îndepli
nească una din cerințele de mai 
jos :

1. Să fi făcut parte din echipele 
care s-au clasat pe locurile 7—12 
în campionatul republican de se
niori sau senioare.

2. Să fi făcut parte din echipele 
de juniori sau junioare clasate pe 
locurile II—III în campionatul re
publican de juniori (junioare) și 
să fi participat la 80% din jocurile 
turneului final.

3. Să fi făcut parte din echipa 
reprezentativă a țării de tineret 
sau juniori și să fi participat Ia 
minimum 2 jocuri internaționale.

4. Să fi făcut parte din echipele 
care au cîștigat o serie' a campio
natului categoriei B și să fi parti
cipat la 75% din jocurile disputate.

Junior — să îndeplinească una 
din cerințele de mai jos :

1. Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locurile II—III în seriile 
campionatului republican pentru 
juniori și junioare și să fi parti
cipat la 75% din jocuri.

2. Să fi fost selecționat la lotul 
republican de juniori.

Vizi 8, Schuler 2. Au arbitrat bine 
D. Crăciun și A. Caraman. (A. VA- 
SILESCU).

GRUPA 7—12
VOINȚA TIMIȘOARA — RAPID 

BUCUREȘTI 82—79 (28—31). Un
public entuziast a aplaudat jocul 
bun practicat în finalul partidei de 
către gazde care, deși conduse cu 
70—62, au găsit resurse pentru a 
recupera și a cîștiga. Au înscris 
Viciu 26, Lup 19, lancea 11, Chir- 
luță 8, Pascaru 8, Csordas 6, Spă- 
taru 4 pentru Voința, respectiv 
Stănescu 23, Cr. Popescu 13, Vlă- 
descu 14, Vintilă 12, Tursugian 9, 
Predulea 4, Simulescu 2, Bulancea 
2. Au arbitrat E. Sarossy și 
Took. (C. CREȚU-coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI
I.C.H.F. 82—78 (45—39). întîinirea 
a plăcut datorită, în special, fina
lului extrem de disputat. Referitor 
la desfășurarea partidei, remarcăm 
că studenții au avut permanent 
inițiativa, dovedindu-se superior^ și 
în apărare și în atac, manifestînd 
multă varietate. învingătoarea a 
fost stabilită în ultimele secunde la 
scorul de 80—78. Mingea s-a aflat 
la FI. Niculescu, acesta a pasat 
greșit lui... Szell care a înscris. Au 
marcat : Szell 37, Șerbănescu 10, 
Dudescu 5, Anghel 16, Rusu 2, 
Troacă 6, Dragnea 6 pentru Poli
tehnica respectiv Dikay 2, Bulat 
14. FI. Niculescu 20, Mălușel 10, 
Anastasiu 10, Chiciu 13, Cîmpeanu 
9. Au arbitrat bine N. Iliescu și M. 
Aldea. (D. ADRIAN).

FEMININ — GRUPA 1—6 
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

I.E.F.S. 76—61 (40-»-36). Splendidă 
întrecere au oferit aceste fruntașe 
ale baschetului nostru în derbyul 
desfășurat în sala Constructorul). 
Ritmul trepidant, varietatea tacti
cilor folosite, suita de contraatacuri 
și aruncări precise de la semidis- 
tanță, combativitatea remarcabilă 
manifestată de ambele formații și 
captivanta evoluție a scorului, toate 
acestea au determinat o întrecere 
pentru care și învingătoatrele și 
învinsele merită felicitări. Victoria 
a revenit (ca și în turul diviziei) 
campioanelor țării care, alcătuind

Fr.
8. Mi- 
Basa- 

I. Pe- 
misiu-

un lot omogen (la nivel ridicat) și 
beneficiind de mai multă experien
ță competițională, au izbutit să-și 
manifeste superioritatea în momen
tele decisive. în contrast, baschet
balistele de la I.E.F.S. s-au „îm
potmolit" tocmai cînd reușiseră să 
preia conducerea (50—47 în min. 
28), deoarece — în continuare — 
s-au pripit, au aruncat, la coș din 
poziții nefavorabile. Prompt, stu
dentele de la Politehnica au specu
lat greșelile adversarelor și s-au 
impus autoritar în final. Au înscris 
Ciocan 20, Savu 19, Szabados 16 (a 
avut o remarcabilă reintrare), Ta- 
flan 14, Pruncu 7 pentru Politehni
ca, respectiv Tita 18, Pantea 
halic 8, Iftimie 6, Petrie 6, 
rabia 4, Balai 14. Arbitrii 
truțiu și V. Kadar au avut o
ne foarte dificilă (dat find teni- 
po-ul meciului), de care s-au achi
tat bine. (D. STĂNCULESCU)

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA CLUJ 74—53 
adevărat că n-au lipsit 
de relativă atractivitate 
tă partidă, mai ales în 
priză cînd studentele au aplicat 
corect apărarea „om la om“ și re
zultatul s-a menținut destul de 
strîns. Dar gazdele s-au detașat u- 
șor în învingătoare, datorită mai 
ales, contraatacurilor eficiente din 
partea a doua a meciului. Au mar
cat : Suliman 11, Gugiu 22, Petrea 
4, Tal 6, Bosco 11, Racoviță 13, 
Vasilescu 7 pentru Rapid, respectiv 
Merca 10, Anca 7, Moraru 13, Fer- 
nea 7, Portic 11, E. Farkaș 5. Au 
arbitrat bine S. Filoti și E. Rădu- 
canu. (Rd. T.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA BUCUREȘTI 60—72 
(25—42). Gazdele au rezistat timp 
de 10 minute. Apoi, oaspetele, cu 
jucătoare mai înalte, au dominat 
lupta la panou și au contraatacat 
cu eficiență. Studentele au luptat cu 
multă energie, dar nu s-au putut 
ridica la nivelul învingătoarelor. 
Au înscris Czmor 12, Diaconescu 
12, Balogh 4, Goian 22, Villany 8. 
Constantinescu 2 pentru „U“, res
pectiv Andreescu 21, Ionaș 12, L. 
Rădulescu 19, T. Rădulescu 3, Savu 
3, Fierlinger 6, Simionescu 9. Au

(31—26). E 
momentele 
din aceas- 
prima re-

arbitrat bine G. Betekmeri și 
Schmidt. (A. PETRE — coresp.).

GRUPA 7—12
VOINȚA TG. MUREȘ — CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 54—83 
(27—37). Bucureștencele, cu o apă
rare mai tenace și atac incisiv, au 
cîștigat la scor. Au înscris : Opri- 
ciu 18, Ady 15, Brassai 8, Dai- 
chendt 8, Covaci 3, Szabo 2 pentru 
Voința, respectiv Gugu 30, Guranda 
10, Godeanu 10, Horgoș 6, Maracu 
5, Gheorghe 4, Ion 2, Popescu 2, 
Petreanu 14. (C. ALBU — coresp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — CRI- 
ȘUL ORADEA 44—65 (19—29), le- 
șencele au avut o scurtă perioadă 
de dominare, după care orăden- 
cele s-au impus cu autoritate. Au 
înscris : Gumeniuc-Gorea 10, Ha- 
raga 9, Pieptu 9, Susan 4, Stoica 
2, Oltean 2, Aproloe 8 pentru „U“, 
respectiv Dudaș 12, Boca 12, Casetti 
8, Balogh 8, Varga 8, Chvatal 16, 
Bodor 1. Au arbitrat D. Oprea și 
V. Pruncu. (D. DIACONESCU) — 
coresp. județean)

OLIMPIA BUCUREȘTI — SANA- 
TATEA SATU MARE 61—53 
(35—22). Deosebit de agresive în 
apărare, sportivele de la Olimpia 
au dominat permanent și net, și 
doar spre final jocul s-a echilibrat 
într-o oarecare măsură. Au înscris 
Bîră 29, Ioniță 2, Căprița 8, Ni- 
colau 2, Iatan 14, Tomescu 6 pen
tru Sănătatea, respectiv Pop 21, 
Moldovan 4, Kercso 10, Pataki 3, 
Săveanu 3, Andercu 12. Au arbitrat 
bine V. Bordeianu și C. Călin.

C.S.U. GALAȚI — POLITEHNI
CA CLUJ 83—73 (44—37). Spre
surprinderea generală, meciul a a- 
vut o desfășurare echilibrată și 
puțin a lipsit ca el să se termine 
cu un rezultate neașteptat. Abia în 
final gălățenii au reușit să reali
zeze o victorie meritată și preți
oasă. Au marcat : Magoș 16, Răi- 
leanu 9, D. Martinescu 2, Tudosie 
12, R. Martinescu 20, Baltag 24 
pentru C.S.U., respectiv Roman 11, 
Moraru 4, Moisin 14, S. Vidican 10, 
Voicu 11, A. Vidican 23. Au arbi
trat foarte bine E. Niculescu șl I. 
Dinescu. (T. SIRIOPOL — coresp. 
județean).

R.

In sala Dinamo, sîmbătă seara, 
s-a disputat prima reuniune de box 
din Capitală la care au participat 
și cîțiva pugiliști fruntași din clu
burile bucureștene. Amatorii de 
box din București și-au dovedit și 
de data aceasta pasiunea pentru 
„arta nobilă", întrecerile fiind ur
mărite de un număr mare de spec
tatori. în rîndul celor 15 meciuri 
disputate s-au înscris și șase par
tide de seniori, la care au partici
pat cîțiva pugiliști cu o frumoasă 
carte de vizită ca Ghcorghe Pușcaș, 
Constantin Ștefanoviei, Vasiie Dra
gan, Constantin Stancin, Tudor 
Miron, Dumitru Dorobanțu, Teodor 
Dinu etc.

Cele mai așteptate partide au 
fost Pușcaș — Sțanciu. Ștefanoviei 
— Miron, Dinu — Drăgan, care 
au corespuns, sportivii fiind dese
ori aplaudați pentru frumoasa lor 
comportare. Dar, în rîndul dispu
telor „gustate" de public s-au si
tuat și cîteva meciuri de juniori, 
dintre care se cuvine să amintim

A

Vancea — D. 
Morgovan — L. 

Schwartz, I. Boboc — I. Berindei.
După ce a trecut prin clipe grele 

și se părea că va fi învins din 
nou înainte de limită de C. Stan- 
ciu (Metalul), Gh. Pușcaș (Voința) 
a evoluat din ce în ce mai bine, .și 
punctînd mai mult în lupta de la 
distanță, a obținut victoria la punc
te, luîndu-și și revanșa în urma în- 
frîngerii din partida lor anteri
oară.

Un meci extrem de disputat, ca
re a ținut în tensiune întreaga a- 
sistență, au oferit C. Ștefanoviei 
(Dinamo) și T. Miron (Voința). Fo
losind foarte bine stingă de jos și 
valorificîndu-și puterea excepțio
nală de luptă, dinamovistul a cîști
gat la puncte.

T. Dinu (Dinamo) începuse foar
te bine lupta cu V. Drăgan (Voin
ța) și părea că va obține victoria. 
Dar, cîteva intervenții inoportune 
ale arbitrului N. Babețin (i-a dat 
avertisment nejustificat, după pă
rerea noastră) au schimbat cursul 
meciului. Lipsit de experiența ne
cesară, Dinu s-a demobilizat, /a 
recepționat o serie de lovituri evi
tabile și. firește, a fost declarat 
învins. Celelalte rezultate din mc 
ciurile de seniori : D. loloț (Dina
mo) b.p. M. Buratia (C.S.S.), ?. 
I’aiu (Metalul) b.p. 
mo), D. Dorobanțu 
I I. Petro (Voința).

Dintre partidele 
reținut pe cea a 
Morgovan (un tînăr cu reale cali
tăți) cu L) Schwartz (Constructo
rul). După ce a fost numărat în 
prima repriză. Morgovan s-a impus 
net și a cîștigat prin abandon. J. 
Vancea (Dinamo), într-o bună for
mă, l-a întrecut Ia puncte pe D. 
Burdihoi (Constr.). Celelalte rezul
tate ; V. Minzu (Din.) m.n. P. Ar- 
tenie (Met.). N. Vișan (Constr.) 
b.ab. 3 I. Copiiu (Met.), I, Petre 
(C.S.S.) b.p. P. Andrei (Din.), V. 
Vrînceanu (Din.) b.p. P. Budu- 
cheanu (Constr.), M. Stanciu (Din.) 
b.ab. 2 F. Rudaru (Auto.), I. Bo
boc (Din.) b.p. I. Berindei (Olimp.), 
Șt. Mihai (C.S.S.) b.p. Gh. Simion 
(Din.).

pe cele dintre J. 
Burdihoi, A.

N. Popa (Dina- 
(Dinanio) b.ab

juniorilor am 
rapidistului A.

Mihai TRANCĂ
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Ample acțiunii de intensificare
a activității mișcării sportive

(Urmare din pag. 1)

late, în această direcție, în impor
tantul document de partid. Cu 
atît mai mult, mișcarea sportivă 
are, de aceea, datoria să asigure
— in continuare — o bună des
fășurare a întrecerilor din cadrul 
etapelor pe centre de comună, 
orașe și municipii, pe centre uni
versitare, județe și interjudețe și 
să facă din finalele ediției de iar
nă a „CUPEI TINERETULUI" a- 
devărate sărbători ale sportului de 
masă din țara noastră.

Numeroase direcții de activitate 
concretă, imediată șl de perspec
tivă, au rezultat, cu prilejul dez
baterilor Plenarei C.N.E.F.S. ți în 
ceea ee privește îndeplinirea în 
mai bune condiții a obiectivelor 
sportului de performanță. Luna 
februarie trebuie, desigur, să mar
cheze un progres general în acest 
domeniu și este de dorit ca — în 
întîmplnarea aniversării unui an 
de la apariția Hotărîrii de partid
— acest progres să se realizeze, în 
mod substanțial, în toate unitățile 
sportului de performanță, — fede
rații. cluburi, asociații, secții pe 
ramură de sport. Din desfășurarea 
lucrărilor Plenarei C.N.E.F.S. a re
zultat. îndeosebi, NECESITATEA 
ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITATIVE A 
PROCESULUI DE SELECȚIE SI 
PREGĂTIRE. A DESFĂȘURĂRII 
campionatelor interne, a 
REPREZENTĂRII ȚĂRII NOA
STRE LA COMPETIȚIILE INTER
NAȚIONALE ȘI — concluzie de o 
mare importanță pentru toți fac
torii de resort — A PREGĂTIRII 
LOTURILOR OLIMPICE, desfă

șurată pînă acum — în unele ca
zuri — la un nivel nesatisfăcător.

Nu trebuie să uităm, desigur, 
importantele examene pe care — 
în această lună chiar — unii din
tre sportivii noștri fruntași le vor 
susține în țară sau peste hotare, 
cu prilejul diferitelor competiții 
internaționale. Amintind de cam
pionatele mondiale de handbal 
masculin și de biatlon, de campio
natele europene de tineret la bob, 
de meciurile din Cupele europene ia 
baschet, nu epuizăm, cîtuși de pu
țin, calendarul internațional al 
lunii februarie, în filele căruia 
dorim ca, la toate întrecerile, 
SPORTIVII ROMANI SA ÎN
SCRIE NOI ȘI STRĂLUCITE 
VICTORII,

Purtăm in inimi o caldă și pro
fundă recunoștință partidului pen
tru toate împlinirile vieții noastre 
socialiste și, firește, în acest bilanț 
general de dezvoltare, înflorire și 
prosperitate, includem și avîntul 
înregistrat de mișcarea sportivă, 
ANGAJATA ASTĂZI CU FERMI
TATE SĂ RĂSPUNDĂ ACESTEI 
GRIJI PĂRINTEȘTI, CONDIȚIILOR 
CREATE PENTRU O AFIRMARE 
MULTILATERALĂ, PRIN SUC
CESE DEMNE DE ÎNALTELE MI
SIUNI CE I-AU FOST ÎNCRE
DINȚATE. Apropiata împlinire a 
unui an de la apariția Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
Ia dezvoltarea continuă a educației 
fizico și sportului ne îndeamnă pe 
toți cei care lucrăm în mișcarea 
sportivă la noi si susținute efor
turi. ÎN VEDEREA ÎNFĂPTUIRII 
EXEMPLARE A PREVEDERILOR 
HOTĂRÎRII, a acelor luminoase 
orientări și direcții de activitate 
stabilite de partidul nostru.

SEXTETUL MAGIC

MECIURI DE VERIFICARE
(Urmare din pag. 1) F.C.

IN DIVIZIA A DE SCRIMĂ SE ANUNȚĂ 
DISPUTE MARI LA FLORETĂ (f) Șl SPADĂ

Avînd ' în vedere că prima etapă 
a campionatului diviziei A de scrimă, 
desfășurată sîmbătă și duminică în 
sala VfHSrlăLffln Ploiești, reprezin
tă de fapt o treime din competiția 
echipelor fruntașe ale acestui sport, 
putem spune, că rezultatele meciu
rilor denhiepfit lasă să se prefigu
reze dispute.’ interesante, îndeosebi 
la spadă unde nu mai puțin de trei 
echipe se afla la egalitate de punc
te, pe locurile 2—4 : C.S- Satu Ma
re. I.EJLB? și Medicina Tg. Mureș.

Sătmărenii» după neașteptatul suc
ces asupra mediciniștilor din Tg. 
Mureș >1 â formației C.S.M. Cluj, 
au mai realizat o victorie >n fața 
cvartetului craiovean de la Electro- 
putere (11—5). Ei au pierdut, însă, 
in fața spadasinilor de la I-E.F.S. 
care, revenind în prima divizie, par 
deciși să joace un rol de frunte 
(chiar dacă nu mai dispun de pre
țiosul aport al lui L. Angelescu). 
I.E.F.S. a acumulat de asemenea 
trei victorii : cu 9—7 la C.S. Satu 
Mare, cu 12—4 la C.S.M. Cluj și cu 
10—6 la Electroputere. Medicina a 
adăugat victoriei obținută în tata 
I-E.F.S.-ului pe cele realizate asupra 
craiovenilor (10—6) și clujenilor 
(12-3).

Este interesant de reținut că C.S. 
Satu Mare îl secundează pe lider 
(Steaua) și la floretă masculin reu
șind să-și adjudece victoria în 4 
partide : după cele cu Șc. sp. Ora
dea, I-E.F.S. și Progresul, la Poli
tehnica Timișoara (10—6).

La floretă feminin, situația prime
lor două locuri pare că nu va ridica 
probleme, Steaua și I.E.F-S. deta- 
șîndu-se de celelalte echipe. Mare 
luptă se anunță pentru locurile ur
mătoare pentru că între Progresul. 
Medicina Tg. Mureș, Șc. sportivă

nr. 1 și Viitorul nu; s-au putut în
trevede în această etapă diferențe 
valorice evidente. Meciul extrem de. 
echilibrat dintre Progresul și Medi
cina pe care ultima formație l-a 
ciștigat la tuș-averaj a fost parcă o 
mostră a ceea ce urmează să ne a- 
ducă viitoarele etape ale campiona
tului *n această probă. Este de re
marcat. totodată, faptul că Progre
sul a mai pierdut un meci la... cal
culul infinitezimal al tușelor, cel cu 
I.E-F.S., singurul în care Marina 
Filip a fost mai puțin eficace de- 
cît în confruntările anterioare.

La sabie, faptul că Politehnica 
Iași nu a prezentat dovada vizitei 
medicale a componenților echipei, 
a creat o situație litigioasă pe care 
directoratul concursului o va supu
ne biroului federal spre rezolvare. 
Conform așteptărilor. Steaua a cîș- 
tigat — ca și la celelalte probe — 
toate meciurile. S-au mai impus 
I.E.F.S. și Tractorul Brașov care au 
realizat cite două victorii și un meci 
nul (în intîlnirea dintre ele).

ALTE REZULTATE : — Floretă 
feminin : Steaua cu Șc. sp. nr. 1 
14—2, cu Progresul 11—5, cu Viito
rul 12—4 ; I-E.F.S. cu Viitorul 13—3, 
eu Medicina 11—5. Floretă mascu
lin : Steaua cu I.E.F.S. 10—6, cu Șc. 
sp. Oradea 12—4 ; I.E.F.S. cu Polit. 
Timișoara 9—7, cu Șc» sp. Oradea 
11—5 ; Șc. sp. Oradea — Progresul 
9—7 ; Progresul — Polit. Timișoara 
9—7 ; Spadă : Steaua cu I.E.F.S. 
11—5, cu Electroputere 13—3 ; Sa
bie : Steaua cu Tractorul 11—5, eu 
Petrolul 10—6 ; I.E.F.S. cu Petrolul 
11—5, cu CS.-M. Cluj 8 (v) —8 ; 
Tractorul cu Petrolul 10—6, cu 
C.S.M. Cluj 13—3.

Sebastian BONIFACIU

Repriza a doua ne arată un Ra
pid schimbat în bine : atacul, ex
celent susținut de linia de mijloc, 
joacă inventiv și înscrie goluri 
mai frumoase decît în campionat ! 
Astfel, în min. 48( M. Stelian e- 
galează din 
cu, Neagu 
spectaculos 
în min. 59 
tru Rapid 
lui Dumitriu II, la o centrare a 
lui Neagu. Se părea că scorul nu 
se va mai modifica, mai ales că 
Rapid nu ceda inițiativa. Dar două 
greșeli de marcaj au fost suficien
te lui Dumitrache și Sălceanu ca 
să egaleze: primul a transformat 
o pasă a lui Dudu Georgescu (min 
68), iar cel de-al doilea s-a infil
trat pe lîngă uriașii Niță, FI. Ma
rin și Răducanu, reluînd în plasă 
cu capul (!) o lovitură liberă exe
cutată de Lucescu din marginea 
careului de 16 m.

Pe scurt, un meci bun pentru a- 
cest început de sezon.

Arbitrul Anton Munich (Bucu
rești) a condus corect echipele.

RAPID: Răducanu — Pop, Gri- 
goraș (min. 46 : Niță), FI. Marin, 
Niță (min. 46: Bartales) — Ange
lescu, M. Stelian — Năsturescu, 
Dumitriu II (min. 79 : Naghi), 
Neagu, Bartales (min. 46 : Petrea- 
nu).

DINAMO : Cavai (min. 65 : Con- 
stantinescu) — G. Sandu, Dobrău, 
Sătmăreanu II, Lucuță (min. 46 : 
Deleanu) — M. Marian. Nunweil- 
ler VI (min. 65 : Moldovan) —Lu
cescu, Dudu Georgescu, Dumitra
che. Sălceanu
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
STEAUA (TINERET) 2—0 (1—0)

Jocul s-a desfășurat sîmbătă pe 
terenul Steaua din Capitală, oferind 
celor prezenți multe faze frumoase 
la ambele porți. Partida a fost a- 
tractivă în ciuda terenului moale 
care a îngreunat buna desfășurare 
a jocului. Echipa Autobuzul a do
vedit o bună pregătire fizică și 
tehnică, reușind să termine învin
gătoare prin punctele înscrise de 
Pfetre Victor (min. 39) și Cățoi 
(min. 73) (V. Iordache).
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

F.C. BIHOR 1—1 (1—0)
BRAȘOV, (prin telefon). — Des

fășurat pe stadionul Municipal, jo
cul a fost spectaculos și util am
belor formații. Considerăm că este 
cel mai frumos meci de pregătire 
din actualul sezon pe care l-au vi
zionat amatorii de fotbal din Bra 
șov. La reușita lui și-a adus contri
buția și formația bihoreana, care a 
evoluat foarte aproape de valoarea 
brașovenilor, reușind o serie de ac
țiuni spectaculoase. Deși gazdele 
au avut mai mult inițiativa, n-au 
putut concretiza decît o singură 
dată. Au'Wiarcât :°1P^afu (min. 4 
din li m) pentru Steagul roșu și 
Florescu (min. 87) pentru F. C. Bi
hor. STEAGUL ROȘU : Purcariu 
<min. 62 : Clipa) — Hîrlab. Jenei, 
Olteanu, Anghelini — Pescaru

centrarea lui Năstures- 
(min. 56) transformă 

o lovitură liberă, iar 
scorul ajunge 3—1 pen- 
datorită unui „cap" al

U. T. A. - UJPESTI

„CUPA TINERETULUI"
La Liceul „Ion Neculce44 din Capitală

0 FRUMOASĂ iNTiLNIRE CU SPORTIVII CLUBULUI RAPID
Vineri, după orele de curs, mulți 

elevi ai Liceului „Ion Neculce" nu 
au luat drumul spre casă, ci au 
mai zăbovit în școală. S-au reunit

DAR CE NU POATE
FACE PASIUNEA!...

(Urmare din pag. 1)

fabricii „Suveica" (adunate de la... 
fier vechi), spaliere, paralele, 
mingi medicinale, și a ajuns să 
organizeze un cerc de culturism și 
de haltere cu scopul de a selec
ționa sportivi talentați pentru șco
lile sportive „Viitorul" și „Ener
gia". Și cum toți elevii trec, în 
timpul orelor .de educație fizică, 
și prin.sala de forță, avem credin
ța că, în curînd, acest sport, atît 
timp neînțeles (deși este olimpic), 
își va afla mulți adepți. Pentru a 
completa gama - disciplinelor „la 
modă", a fost înființată și secția 
de judo, care va avea în primă
vară o zestre de 20 de kimonouri 
confecționate de elevi în cadrul o- 
relor de practică. în curtea școlii, 
un teren mare așteaptă, în această 
primăvară, să primească un bine
făcător (și promis) strat de beton 
pentru a deveni un microcomplex 
apt să găzduiască întreceri de 
handbal, tenis și atletism.

-tr
fn sectorul 1, cam la aceleași (ore 

ale dimineții, în Școala generală 
nr. 46, se desfășura o activitate 
susținută. într-o sală, care — de 
data aceasta — nu mai seamană 
cu una de festivități (o fostă ma
gazie, amenajată de profesori și 
elevi prin muncă patriotică), stă
teau aliniate șapte mese de tenis 
primite de la federația de specia
litate. Școala se mîndrește de pe 
acum cu trei grupe de mici ping- 
pongiști apți să abordeze perfor
manța. Ei au optat pentru Școala 
sportivă nr. 2, unde profesoară este 
fosta campioană Geta Pitică. Acest 
salt calitativ a fost pregătit din 
vreme, prin lecții de inițiere Ia 
clasele I—IV, prin selecționări re
petate, realizate în cadrul întrece
rilor interclase. De aceea ni sepa
re justificată intenția profesorilor 
de educație fizică de a înființa 
aici o clasă profilată pe tenia de 
masă. Succes 1

într-o sală, ce s-a dovedit în cele 
din urmă neîncăpătoare pentru cei 
dornici să-i cunoască mai bine pe 
cîțiva dintre reprezentanții de 
frunte ai clubului Rapid, oaspeții 
lor în acea seară. Acțiunea acea
sta, care nu e prima, a fost ideea 
profesorului Victor Constantines- 
cu, directorul adjunct al liceului, 
și a lui Nicoiaa Cioranu șeful Co
misiei sport a Comitetului U T.C. 
al sectorului 8.

Iată-ne, deci, în sala care îi pri
mește cu aplauze pe Mihaj Vîlcea- 
nu, președintele clubului, Gheor- 
ghe Stânei, vicepreședinte, pe 
maeștri emeriți ai sportului Ana 
Starck-Stănișel și Cristian Popes
cu, pe atletul Mihai Zaharia, fra
ții Ilia și Florin Slavei, poloiști, 
pe baschetbaliștii Stănescu, Predu- 
îea și Tursugîan. Mai întîi, în cu
vinte calde, Mihai Vilceann face 
o scurtă incursiune în istoria se- 
micentenară a Rapidului, adre- 
sînd un apel elevilor de aici de 
a vizita nu numai în... calitate 
de spectatori clubul de lîngă Po
dul Grand. Pentru că. deși sediul 
Rapidului este foarte aproape de 
cel al liceului, din cei aproape 
1000 de sportivi legitimați de la 
„Ion Neculce". nici măcar 50 nu 
sînt purtători ai culorilor alb-viși- 
nii... A urmat seria întrebărilor. 
Primul „atacat" — Mihai Zaharia, 
Răspunsul lui a smuls ropote de 
aplauze : „Fizicul meu nu a fost 
cel mai potrivit pentru sin săritor 
în lungime. Dar, mi-am zis că mai 
presus decît orice calitate fizică 
este VOINȚA. La 22 de ani să
ream 5 m, pentru ca, acum, să 
fiu primul atlet român care a de
pășit granița celor 8 m Zece vieți 
dacă aș mai avea, le-aș dedica 
sportului ! Satisfacțiile care ți Ie 
poate da sînt inegalabile !“.

Rînd pe rînd, Ana Starck Sfă- 
nișel, triplă campioană mondială 
ia handbal și Cristian Popescu, 
cel ce a jucat 140 de meciuri in
ternaționale, mai tinerii interna
ționali Ilie și Florin Slăvei, cei 
lalți invitați răspund întrebărilor 
ce nu mai contenesc.

O seară emoționantă, și instruc
tivă pentru elevi și pentru spor
tivi. O seară pe care am dori-o cît 
mai des repetată !

REPORTER

ARAD, 3 (prin telefon). Pe o 
vreme splendidă, primăvăratică, a- 
proximativ 14 000 de spectatori, 
dornici să vadă un meci de cali
tate, au venit duminică pe stadi
onul din Arad Partida a satisfăcut, 
oferind ..un spectacol apreciat, cu 
numeroase faze de fotbal auten
tic, mai ales in prima repriză, 
cînd U.T.A. a jucat foarte bine. 
In această perioadă, în care mai 
ales Kun, Domide și Pojoni s-au 
remarcat, textiiiștii au controlat 
jocul. Ei au deschis scorul în min. 
2 prin Domide, care a reluat în 
plasă un balon trimis în bară de 
Kun. Egalarea s-a produs în mtn 
35 în urma unei lovituri libere de 
la aproximativ 25 m, trimisă pe 
lîngă zid, în poartă, de Toth. Oas
peții s-au bazat mai mult de con
traatacurile tripletei ofensive Fa
zekas — Bene — Nagy, alimentată 
de la mijlocul terenului de Zam-

(min. 64 : Fanici), Cadar — Șer- 
bănoiu, Anghel (min.. 62: Zotincă), 
Ghergheli. (min. 52: Papuc), Gydrfi.

A arbitrat Gh. Limona (Bucu
rești).

C. Gruia-coresp. județean 
PETROLUL PLOIEȘTI — CELU
LOZA CĂLĂRAȘI 4—0 (1—0)

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). Pe 
un teren moale și 
formația 
Celuloza 
dominat 
șind să 
Istrătescu (min. 38 și 86), Zamfir 
(min. 67) și Ștefănescu (min. 74).

Petroliștii au folosit următorul 
lot de jucători : Rămureanu (Ma
rinescu) — Eparu (Muresan), Ța- 
porea, Ciupițu, Gruber (ToaderȚ — 
Angelescu 
cută) — 
Ștefănescu 
Zamfir

o ceață deasă 
întîlnit echipa 
Ploieștenii au 
timpului, reu-

Petrolul a
Călărași, 

majoritatea 
înscrie de . patru ori prin

(Culda), Crîngașu (Din- 
Istrătescu (Cuperman), 

(Pi3ău). Rădulescu,

I. Tănăsescu-coresp.
C.S.M. REȘIȚA — MINERUL A- 

NINA 4—0 (2—0)
REȘIȚA, 3 (prin telefon). Peste 

8 000 de spectatori au asistat, pe 
un timp foarte frumos, la o par
tidă antrenantă, in care elevii lui 
Reinhardt au avut ca adversari pe 
jucătorii Minerului Anina. Reșițe- 
nii au ciștigat cu 4—0, prin punc
tele înscrise de Voinea, Pușcaș, 
Filipescu... și. Atodiresei,

D. divan -coresp. județean
A.S.A. TG. MURES — VIITO

RUL TG, MUREȘ 4—1 (2—0)
TG. MUREȘ, 3 (prin telefon). In 

ultima partidă de verificare înain
tea turneului din Albania, A.S.A. 
a întîlnit divizonara C, Viitorul, 
din localitate. Divizionarii A au 
demonstrat multă poftă de joc, 
înscriind patru goluri nrin Mure- 
șan (min. 5 și 24) și Hajnal (min. 
47 și 53). Pentru Viitorul 
cat Balasz (min. 85).

Iată lotul care, va face, 
rea, marți dimineața, cil 
la Tirana: Solyom — 
Szolloși, Grfeoro, ,Kjss,. .Unchiaș, 
Ispir, 
Pîslaru 
Naghi,

a mar-

deplasa- 
avionul,

Nagel,

Czakaite- Bolojiiy .Ț Varodi, 
- —. Fazeknș, -Mureșnn, 
Hajnal, Both și Orza.

S. Albu-coresp.
ȘOIMII SIBIU - 
CLUJ 0—2 (0—0)

SIBIU, (prin telefon). — După 
pregătirile efectuate la Predeal, fot
baliștii 
joc de 
pania 
tida a
5 000 de spectatori, care au asista' 
la o partidă de un bun nivel teh
nic cu toate că terenul a fost aco
perit cu zăpadă. Au marcat : Mu- 
reșan (min. 52) și Bucur (mm. 74).

„U“ CLUJ: Ștefan — Porațchl,

Tlurloi, -Șco — Ulfăieanu. Muresan. 
Naghi. Au mai jucat: Ciocan, Coca, 
Dacin, Bichescu. Suciu, Bucur și 
Lokondo.

A arbitrat I. Vințan (Sibiu).
Ilie loncscu-coresp. județean

F.C.

clujeni au susținut un nou 
verificare la Sibiu. în com- 
echipej locale Șoimii. Par- 
fost urmărită de aproape

DOZSA 1-2 (1-1)

CARPAȚI BRAȘOV 
CONSTANȚA 0—0

BRAȘOV, (prin telefon). — Echi
pa constănțeană a evoluat dumi
nică în compania divizionarei B 
Carpați Brașov. Jocul a fost inte
resant, evidențiindu-se buna pregă
tire a ambelor echipe. In ciuda in
sistențelor depuse, oaspețijl n-au 
reușit să concretizeze nici una 
dintre ocaziile avute.

F. C. CONSTANȚA a aliniat pe : 
Ștefănescu — Jurcă, Antonescu, 
Hălosu, Nistor — Constantinescu, 
Vigu — Tănase, Caraman, Negoes- 
cu, Lică. Au mal jucat: Lieu, O- 

Turcu, Mărculescu,prea, Soare, 
Șincă.

A arbitrat
OLIMPIA 
TEHNICA

C. Ghiță (Brașov).
ORADEA — POLI- 

TIMIȘOARA 1—1 
(0-1)

3 (prin telefon). Stu
denții timișoreni au 
Oradea, divizionara B 
adversar de care nu 
trece. Politehnica a 
rul în min. 36 prin Mușat, arăde
nii egalînd în min. 75 prin Bacoș

Politehnica: Gaboraș (min. 46 : 
Catena) — Bărbuți. Pîrvu, Pălti- 
nișan, Maier — Fiilop. Mihalcic — 
Sakradi, Petre Gheorghe, David, 
Mușat.

Ilie Ghișa-coresp. județean

ORADEA,
întîlnit la 
Olimpia, un 
au putut 

deschis sco-

cum, în plină iarnă, cînd pe foile telefonice ale stenografilor redac
ției se înregistrează' moi ales cifre de antrenament, jocuri de 
intensități, formule de circuit, modalități inedite de recuperare, 

raporturi între minutele eu mingea și cele fără minge, acum, în plină 
iarnă, cînd deasupra gazonului înghețat se încrucișează mii și mii de 
idei, toate apte să propulseze jocul echipelor, dar .care au marele cusur 
că sînt perfecte doar pînă în primo zi a returului, acum, deci, dați-i 
voie cronicarului să se oprească asupra unei casete tehnice aparent fără 
semnificoții, dar care merită o clipă de atenție.

lată despre ce e vorba.
Ați citit, desigur, cronicheta meciului Ajax — Milan <5—-0, din retu

rul Supercupel. Ați reținut, probabil, formula olandeză a mijlocului ți a 
atacului. Este vorba de clasicul sextet Haan — Neeskens —- G. Miihren 
— Rep — Mulder — Keiser. Nu mai e cazul să amintim că e sextetul 
care joacă de vreo trei ani împreună, bineînțeles cu rezerva înlocuirii 
forțate a lui Cruyff, prin Mulder. Pină aici, nimic deosebit. în fond, ste
reotipia formulei Ajax-ului din ultimii trei ani a ajuns oarecum prover
bială. Toți ceilalți cinci au fost și sînt mereu aceeași.

Unde începe amănuntul semnificativ ?
In meciul cu Milan, cu alte cuvinte în compania unei super-echipe, 

Ajax a înscris șase goluri. S-ar putea spune că nu este un lucru extra
ordinar, dat fiind declinul echipei lui Rivera, dar numele celor care au 
marcat golurile reprezintă, efectiv, un număr de senzație, Cele șase 
puncte ale echipei lui Michets-Covaei-Knobel au fost înscrise de Haan, 
Neeskens, G. Miihren, Rep, Mulder și Keiser I, in baza unui partaj de o 
precizie aritmetică.

Ce spune această prestație farmaceutică a „sextetului magic ?“ Ea 
pledează, mai bine decît toate teoriile despre fotbalul modern, pentru 
modalitatea nouă în fotbal. Dacă acum 50 de ani, fotbalul avea un rege, 
în persoana centrului înaintaș, spre care se îndreptau toate speranțele, 
gîndurile și servitude echipei, dacă acum 40 de ani acest rege în carne 
și oase a făcut concesii, în favoarea a două litere (WM), la sugestia 
jandarmuiui-stoper, dacă acum 20 de anî WM-ul a făcut, la rîndul său, 
mea culpa, pe Wembley, în meciul Ungaria — Anglia, pentru că a 
refuzat, din orgoliu, să-i ofere un -ajutor sărmanului stoper, ajuns la 
discreția Noului cuplu, dacă între timp s-au mai întîmplat multe alte 
lucruri in veșnicul duel dintre atac șl apărare, astăzi, „sextetul magic* 
spune răspicat că vremea discriminărilor în materie de profiluri a rămas 
in urmă și că fotbalul este, mai mult ca oricînd, un joc al fotbaliștilor 
compleți, polivalenți, care cumulează taate profilurile pentru a lichida 
pină și ultima redută a discriminării : realizator-creator.

Cei șase de la Ajax (plus, desigur, ceilalți cinci), au renunțat la 
toate canoanele și superstițiile istoriei fotbalului. Convinși de faptul eâ 
o apărare aglomerată, pentru a fi străpunsă, trebuie să aibă in față 
un atac stimulat de forfota handbalului și a baschetului, Keiser și com
pania realizează astăzi marea rotație, făcind față aceluiași efort, pen
tru a lichida vechiul bir acărdat suzeranului-vedetă.

iar în vremea asta, în fotbalul nostru se păstrează nostalgia unor 
prototipuri vechi de 40 de ani.

loan CHIRILA

VA FI JIUL UN „TORENT" ÎN RETUR ?
Două săptămîni, Jiul a „curs" zi 

de zi. ambițios și năvalnic, pe pan- 
teie Călimăneștilor. Amil trecut, tot 
în iarnă, echipa din Valea Jiului 
se pregătise acasă, la Petroșani, și 
era necesară o schimbare de mecliu, 
dacă vreți și din rațiuni psiholo-

fizic. Mă gindesc să realizez un 
carusel amețitor pentru adversari, 
ca un torent în atac ți la mijloc. 
Pentru că în atac, nici unul din 
cei trei nu joacă un post anume. Și 
Mulțescu și Roznai și Stoichiță tre
buie să dea randament maxim in

■ ■■

lizată între generațiile lotului, dar 
știe că „jocul echipei mai trebuie 
pus la punct, trebuie accentuată • 
idee tactică, trebuie îmbunătățită 
circulația în teren!". Și tocmai de 
aceea Petre Libardi nu s-a lăsat 
furat de valurile entuziasmului a- -

ta

-f;.

bo, aflat pe post de extremă re
trasă.

Spre finalul partidei, condiția fi
zică a oaspeților, mai bună (U.T.A 
se afla ia al doilea joc din pre
gătiri), a făcut ca inițiativa să le 
aparțină» Ei înscriu .golul,: victoriei 
ir. mîn. ■ AțFărarea
textil istă-a czitatorezînd că este 
ofsaid ' '

Arbitrul Anton Honig (Arad), 
care a condus bine această par
tidă. a arătat cartonașul galben Iui 
Losko, pentru faulturi intenționate 
repetate.

U T.A. : Iorgulescu (Vidac) — 
Birătt, Kukla. Pojoni, Purima — 
Sehepp, Domide, Brcșovschi — A- 
xente (Munteanu), Kun, Sima 
(Trandafilon)

UJPESTI DOZSA : Lipovszki — 
Losko, Harsanyi. Bankuti, Dunai 
III — Horvath. Toth, Zam’oo — 
Fazekas, Bene, -Nagy. .......

Nuolălță-coresp

...Era una din zilele „pur fizice". în fața „Vilei Teilor" 
imaginii) scosese mingile pentru... divertisment. Și cei din tînăra generație 
acaparat două din cele trei mingi...
gice. Și în iarna aceasta petroșă- 
nenii s-au pregătit cîteva zile a- 
easă, au urcat de trei ori și în 
sălbatica frumusețe vie a Parîngu- 
lui, însă „încărcarea bateriilor" s-a’ 
făcut tot pe traseele înalte'P'dTrt* 
Munții Coziei. Noul antrenor Tra
ian Ivănescu, la prima perioadă de 
iarnă cu o divizionară A, a avut 
la început probleme de lot, i se 
îmbolnăviseră trei-patru jucători, 
dar, cu sprijinul doctorului A. Mă- 
rilă lucrurile s-au rezolvat din 
mers și „perioada fizică” s-a des
fășurat normal, toată lumea fiind 
mulțumită, chiar dacă „ritmul a 
fost dur".

.. .Zilele muntelui au trecut și 
pentru Jiul. Joi, echipa a părăsit 
„Vila Teilor" din Câlimănești cu 
mulți kilometri ..nc-tivi în palmares. 
Jiul a început, insă, chiar de la Câ
limănești să încer!?je,xși . dirpgnșiyml^ 
terenului de fotbal. Prima întîlnire 
cu mingea Ia două porți S-a făcut 
peste Olt. pe terenul formației de 
județ Cozia Peste vreo trei zile 
minerii au jucat la Km. Vîlcea, cu 
liderul seriei a 11-a a Diviziei B, 
Chimia. Echipa condusă de Traian 
Ivănescu a pierdut acea primă par
tidă cu 2—1. In ziua cînd s-a în
tors acasă, Jiul s-a oprit și Ia 
Tg. Jiu, unde a întîlnit pe Energia 
Rovinari. A fost scor egal, 1—1. 
Ieri Jiul a jucat la Deva, cu Mu
reșul. Dar pe Traian Ivănescu l-au 
interesat mai puțin rezultatele. Mai 
bine zis nici nu prea s-a gîndit la 
ele. „Trebuie să pun la punct cî
teva lucruri în joc, asta mă intere
sează acum, cînd știu că echipa s-a 
pregătit bine din punct de vedere

din Călimănești antrenorul Traian Ivănescu (in centrul 
a Jiului (în dreapta imaginii) au și 

Foto : Mircea BATRINU
a 

ideea ofensivă a echipei și nu pe 
post de extremă sau vîrf. Libardi 
și Stocker la fel. Și, sînt sigur că 
randamentul lor va crește în 
mă vară. Finalul de sezon și 

fgătirile acestea mă obligă să 
așa ceva !“. Traian Ivănescu, 
optimistă, ca la orice început 
drum, are. însă, și rațiuni obiective 
pentru proiectele sale superioare...

Prima impresie pe care ți-o lasă 
lotul Jiului este seriozitatea. Ge
nerațiile s-au legat repede într-un 
gînd comun și aleargă cu conștiin
ciozitate spre... forma de vîrf. Jiul 
are la ora actuală două generații 
distincte. Georgescu a împlinit 33 
de ani, Libardi 32, Stocker gra
vitează și el în jurul acestui prag... 
Stoichiță are 19 ani. Nițu 21, Mi- 
halache, Tudor, R. Constantirf și 
Mindruț sînt niște copilandri. Dar 
diferența aceasta de_.yîrștă o de
duci numai după... acte, pentru că 
dacă ar fi sâ te ghidezi după felul 
cum aleargă lotul Jiului, n-ai ști 
să spui care sînt eei cu zece cam
pionate la activ și cei care au bă
tut de curînd la porțile primei di
vizii. Sigur, diferența apare și a- 
tunci cînd ataci problemele vitale 
ale fotbalului, și aici intervine 
maturitatea „vechii gărzi" încă tî- 
nără. Iar adolescenții Jiului au res
pectat de la bun început această 
„vîrstă competițională”, au luat-o 
ca exemplu, și aici se află, proba
bil, una din explicațiile frumosului 
finiș din stagiunea de toamnă.

Petre Libardi, căpitanul echipei, 
este un om realist și modest. Și el 
e mulțumit de pregătirea de la Că- 
limănești, îl bucură simbioza rea-

pri- 
pre- 
cred
fire 

de

cestor zile de lucru intens. „Unde 
va ajunge Jiul în primăvară ? Aș 
vrea în partea superioară a cla
samentului !“. Jiul e acum pe- locul 
nouă, și după ritmul'zîieltjr'’Hlon- 
tane, am auzit voci care... ameninț' 
țau podiumul, dar căpitanul echipei 
e lucid, e matur, are doar 11 cam
pionate în spate la echipa din Va
lea Jiului. Libardi duce însă cu el 
și idealuri mari, ce corespund cu 
cele ale antrenorului Ivănescu și, 
firesc cu ale întregului lot: „Cred 
că putem ajunge din nou în finala 
Cupei României, doar două jocuri 
ar fi pînă la finală. Iar dacă ana 
ajunge în finală altfel am juca de
cît acum doi ani cu Rapidul, avem, 
acum, o experiență și nu am mai 
comite greșeli care ne-au costat!"...

...Jiul pune acum accentul pe 
jocuri. Va juca șăptămîna. aceasta 
la Reșița, va . juca și la Cluj, cu 
C.F.R., și eu alte formații. Fără 
Mihalache și Nițu eonvocați în se
lecționata de tineret pentru Viareg- 
gio. Dar cu Libardi, Mulțescu, Sto
cker, Naghi, Stoichiță, Roznai. 
Dodu, Tonca, Naidin, Mindruț, și 
cu toți ceilalți deciși, parcă, să 
reușească în primăvară acel i „ca
rusel amețitor pentru adversari" 
cum își dorește Traian Ivănescu 
echipa în retur...

Mircea M. IONESCU

ETAR TIRNOVO

ARBITRII, LA INSTRUCTAJ
CONSTANȚA, (prin telefon). în 

sala Institutului pedagogic din lo
calitate a avut loc un instructaj 
organizat de F.R. de Fotbal in ve
derea noului sezon și la care au 
luat parte arbitri de fotbal din 
opt județe ale țârii. în programul 
discuțiilor au figurat diverse ma
teriale — analiza activității în tur,

probleme de indisciplină, colabora
rea în teren dintre arbitri, inter
pretarea corectă a regulamentului, 
etc.

Delegat din partea F.R.F. a fost 
Gh. N. Gherghe, vicepreședintele 
colegiului central de arbitri.

C. POPA-coresp. județean

PRONOSPORT

F.C. ARGEȘ 1-1 (0*1)
Sîmbătă pe un timp frumos și 

pe un teren care s-a prezentat în 
excelente condiții, F. C. Argeș a 
întîlnit la Tîrnovo formația loca
lă Etar, clasată pe locul 3 în cam
pionatul Bulgariei. Intîlnirea, des
fășurată în fața a peste 10 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (0—1).

Intîlnirea a fost de un ridicat 
nivel tehnic. Fotbaliștii români au 
deschis scorul în min. 23 prin Jer- 
can care a șutat imparabil de la 
16 m Gazdele au egalat în min. 
( 2 prin Zaițev. care a executat 
celent o lovitură liberă de 
20 m.

F.C. Argeș a întrebuințat pe 
mătorii jucători : Stan (Ariciul
Moisescu (Pigulea), Olteanu, Vlad, 
Ivan (Ncdelcu) — Mustățea (Pre- 
purgel), M. Popescu — Troi, Radu 
(Burcea), Roșu (Zamfir), Jercan. 
Toate înlocuirile au fost făcute în 
min. 46.

Dobrin, care s-a resimțit de pe 
urma gripei de care a suferit, nu 
a făcut deplasarea.

Revanșa acestei întîlniri va avea 
loc, duminică 10 februarie, la Pi
tești.

ex- 
la

ur-

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
3 REZULTATE ’ *

CONCURSUL PRONOSPORT.
ETAPA DIN 3 FEBRUARIE

EXACTE, LA
VIII.

IX.

1971

Verona — Fiorentina 
Avellino — 
Palermo
Bari — Atalanta

Reggina

x

I. Bologna — Roma
II. Foggia — Juventus

III. Genoa — Internazionate
IV. Lazio — Lanerossi
V. Milan — Sampdoria

VI. Napoli — Cagliari 
VII. Torino — Cesena

x 
X 
x
1
1
1
J

ANULAT 
ANULAT 

x
1
1

X.
XI. Brindisi

XIÎ. Catanzaro — Brescia 
XIII. Temana — Catania

Fond de premii: 491.617 lei.
Plata premiilor va începe în 

pitală de la 8 februarie pînă la 3 
aprilie, în țară de Ia 12 februarie 
pînă la 3 aprilie 1974 inclusiv.

Ca-



ILIE NASTASE A CÎȘTIGAT
5

TURNEUL DE LA RICHMOND
’ NEW YORK, 3 (Agerpres). — Fi
nala probei de simplu din cadrul 
turneului internațional 
la Richmond (Virginia) 
cu victoria românului 
care 
Tom 
6—2.
l-a 
6—3. 
în timp ce 
nat 
cezul Patrice Dominguez. La 
dublu, în semifinale, s-au înregis
trat următoarele rezultate; Pilici, 
Stone — Năstase, Barthes 2—6,

de tenis de 
s-a încheiat 
Ilie Năstase 
americanul1-a întrecut pe

Gorman în două seturi: 6—3, 
în semifinale. Năstase 

învins cu 6—3,
pe iugoslavul Nikola Pilici, 

Gorman l-a elimi- 
cu 2—6, 6—3. 6—2 pe fran- 

Patrice

2—6,

6—4, 6—4 ; Alexander, Dent — 
Drysdale, Maud 6—7, 7—5, 7—6.

• în finala turneului de la 
Dayton se vor întîlni mexicanul 
Raul Ramirez și americanul Brian 
Gottfried. Primul l-a eliminat cu
6— 3, 7—6 pe chilianul Fillol, iar 
cel de-al doilea l-a învins cu 7—6,
7— 5 pe A. Metreveli (U.R.S.S.).

• Au luat sfîrșit campionatele 
internaționale OPEN de tenis ale 
Scandinavîei, desfășurate pe teren 
acoperit la Oslo. Proba de simplu 
a revenit jucătorului suedez Bjo- 
ern Borg, care în finală l-a învins 
cu 2—6. 6—4. 6—4, 6—1 pe Ray 
Moore (R.S.A.).

FINAL DEOSEBIT DE SPECTACULOS
1N „EUROPENELE" DE PATINAJ ARTISTIC

La ,,Festivalul șahist din Olanda"

Alexandra Nicolau și Maria Ivanka
AU TERMINAT PE LOCUL I LA EGALITATE

V. Ciocâltea, clasat al 3-lea In turneul maeștrilor
AMSTERDAM, 3 (Agerpres). — 

Turneul feminin din cadrul „Fes
tivalului șahist din Olanda" a fost 
cîștigat de Alexandra Nicolau (Ro
mânia) și Maria Ivanka (Unga
ria) cu cîte 9 puncte din 11 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine: Vokralova, Ka- 
rakas, Kalchbrenner — 6 puncte; 
Timmer, Laakmann, Litmanowicz 
— 5,5. în ultima rundă Nicolau 
cu piesele negre, a învins-o pe 
Litmanowicz, iar Ivanka a cîștigat 
la Rodica Reicher.

ZAGREB 3 (prin telefon de ia tri
misul nostru).

Tîrziu, după miezul nopții, sîm
bătă spre duminică, luminile sce
nei de gheață de Ia Palatul sportu
rilor s-au stins după ultima secven
ță a întrecerii „europenelor" de 
patinaj artistic. 28 de candidate la 
medalii se prezentaseră la startul 
probei de figuri libere. De fapt, 
precedentele manșe mai făcuseră o 
severă triere printre acesteh, deli
mitând clar pe cele care păstrau 
șanse pentru marele pas spre po
dium.

Mai 
zile în 
probei 
arătau 
campioană europeană Christine Er
rath se afla undeva pe locul 4, 
dezamăgind oarecum multe aștep-

întîi, o revenire, cu două 
urmă... Joi, la disputarea 
obligatorii, rezultatele nu se 
încă edificatoare. Tînăra

4 Drahova 36—118.25, 5. De Leeuw 
35—118,40, 6. Pdtzsch 42—117,49 
etc.

întrecerea finală feminină, de sim- 
bătă seară, o detașează și mai mult 
pe Christine Errath de adversarele sa 
le principale. Ea execută cu adresă 
și mult temperament programul fi
gurilor libere, incluzînd în acesta 
și o săritură triplă, așa cum făcea 
cu cîțiva ani în urmă, Gabriele 
Seyfert. Talentata și simpatica pa
tinatoare de 17 ani, elevă a fostei 
campioane Inge Wisnewski, își apă
ră astfel cu succes titlul cucerit cu 
un an în urmă la Koln. Stilul său 
sportiv, energic, plin de fantezie, 
siguranța mișcărilor ei s-au impus.

O adevărată surpriză a furnizat-o 
reprezentanta patinajului artistic 
din „Țara lalelelor", patinatoarea 
Diane de Leeuw, care după nouă

hova (Cehoslovacia) 27—219,75, 
Gerti Schanderl (R. F. Germania) 
53—214,71, 5. Karin Iten (Elveția) 
49—215,77, 6. Maria McLean (An
glia) 58—214,09, 7. Anett Pdtzsch 
(R.D. Germană) 55—214,59, 8. Isa
bel de Navarre (R.F. Germania) 
62—213,20, 9. Marion Weber (R.F. 
Germania) 70—212,59, 10. Sonja 
Balun (Austria) 85—208,19.

Medaliații
Feminin : 

ERRATH i 
Diane de 1

.europenelor" :
CHRISTINE

Germană), 2.

Protagonistele probei de 1500 metri din cadrul „europenelor" de patinaj 
viteză de la Alma Ata- De la stingă la dreapta: Nina Statkevici 

(U.R.S.S.), Atje Keulen Deelstra (Olanda) și Liudmila Savrulina (U.R.S.S.) 
Telefoto: TASS

Desfășurate timp de trei zile în 
Capitală, întâlnirile internaționale a- 
micale de tenis dintre selecționatele 
de juniori și junioare ale României 
și Ungariei s-au încheiat cu scoruri 
categorice in - favoarea echipelor 
noastre.. 11—4 la băieți și 11—1 la 
fete. La juniori, o figură frumoasă 
a făcut S. Orășeanu, care a cîști
gat toate partidele susținute. Cu 
un serviciu puternic și cu incursi
uni la fileu, el și-a depășit p.e 
rînd cei trei adversari. A. Dără- 
ban și L. Țiței au avut fluctuații 
de la o partidă la alta, totuși. în 
general, ei au jucat bine. Ceilalți 
cioi juniori (mici 15—16 ani) A. 
Dirzu și R. Opreanu au avut par
tea lor de contribuție la acest ca
tegoric succes, cîștigînd, fiecare, 
cite două partide. Juniorul Ferencz 
Csepai a fost cel mai jun jucător 
de la echipa oaspe. dovedind mul
tă maturitate și îndemînare în e- 
xecuția loviturilor.■ ■= --x*^ *••••• Aohj'

In întrecerile junioarelor, Ma
riana. Hadgiu și-a dominat adversa-

ÎNTRE 8 Șl 10 FEBRUARIE

TURNEUL SEMIFINAL IN C.C.E.

LA VOLEI MASCULIN

între 8 și 10 februarie se va des
fășura în Olanda unul din turneele 
semifinale ale „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin, turneu 
la. care, va .participa Și echipa Dî- 
r.apgo Buțurșști, care a ellmliat 
formația spaniolă Hispano Frances 
Barcelona. Alături de echipa Di
namo vor lua parte la turneul din 
Olanda formațiile Ujpest Dozsa 
Budapesta, AZS Olsztyn (Polonia) 
și Bloekeef (Olanda).

TARA GALILOR CONDUCE
In „turneul celor s naiiuni-

La Dublin, în competiția de rugby 
„Turneul celor 5 națiuni", selecțio
natele Irlandei și Țării Galilor au 
terminat la egalitate: 9—9 (6—6). în 
cadrul aceleiași competiții, la Edin
burgh, Scoția a învins eu scorul 
de 16—14 (9—7) echipa Angliei.

în urma acestor meciuri, în cla
samentul turneului pe primul loc 
se află Țara Galilor cu 3 puncte 
(două jocuri susținute), urmată de 
Franța 2 (un singur meci jucat), 
Scoția 2 p (2 meciuri). Irlanda 1 p 
și Anglia 0 p.

PE GHEATĂ Șl ZĂPADĂ1. 
(R.D. 
Leeuw (Olanda). 3.

Liana Drahova (Cehoslovacia) ; 
masculin : 1. JAN HOFFMANN 
(R.D- Germană).
Volkov
Curry
RINA
DR ZAIȚEV (U.R.S.SJ, 
my Kermer-Rolf 
(R.D. Germană), 
la Smirnova-Aleksei 
(U.R S.S.) : dansuri :

MILA PAHOMOV A-ALEK-
SANDR GORȘKOV (U.R.S.S.). 2.
Hilary Green-Glyn Watts (An
glia), 3. Natalia Liniciuk-Ghe- 
nadi Karponosov (U.R.S.S..

2.

fruntașele clasamentului au suferit 
înfrîngeri neașteptate: Dukla Jih- 
Iava a pierdut cu 0—2 (0—1, 0—1, 
0—0) meciul susținut cu V.Z.Z. 
Kosice, iar Sparta Praga a cedat 
la scor: 3—10 (1—1, 1—6, 1—3) 
meciul disputat, pe teren propriu, 
cu formația Slovan Bratislava.

Alte rezultate : Motor Ceske Bu- 
dejovice — Z.K.L. Brno 0—5 ; 
Skoda Plsen — Tesla Pardubice 
3—3; V.Z.K.G. Ostrava — V.T.Z. 
Homutov 3—3 ; H.Z. Litvinov — 
Sonp Kladno 4—4.

în clasament conduce echipa 
Dukla Jihlava cu 47p urmată de 
Sparta Praga — 44 p și Z.K.L. 
Brno — 39 p.

S-AU ÎNCHEIAT C.E. DE PA 
TINAJ VITEZA (FEMEI)

Serghei
(U.R.S.S.). 3. John

(Anglia) : perechi 1. I- 
RODNIN A - ALEKS AN- 

2. Ro- 
Osterreich 

3. Ludmi- 
Ulanov 

1. LCD-

maeștri a reve-
Browne cu 11

secundat

(Olanda) — 9 p.

în turneul maeștrilor pe primul 
loc s-a clasat iugoslavul Kurajica 
— 10,5 puncte din 15 posibile, ur
mat de Popov (Bulgaria) — 9,5 p, 
Victor Ciocâltea (România), Keene 
(Anglia), Kuijpers

Turneul marilor 
nit australianului 
puncte din 15 posibile, 
de olandezul Donner — 9,5 p. Șa- 
histul român Teodor Ghițcscu 
ocupat locul 14, cu 5 p.

Pe patinoarul Medeo de la Al
ma Ata s-au încheiat campiona
tele europene de patinaj (femei). 
Iată clasamentul la multiatlon : 1. 
Atje Keulen Deelstra (Olanda) 
183,135 p, 2. Nina Statkievici 
(U.R.S.S.) 184,126 p, 3. Tatiana Se- 
lihova (U.R.S.S.) 185,803 p. în ul
tima zi a întrecerilor, s-au disputat 
probele de 1 000 m care a revenit 
campioanei europene Atje 
Deelstra cu 
m. cîștigată 
4:54,98.

Keulen
1:28,26 și cea de 3 000 
de Nina Statkievici cu

rele, cu un joc în m'șcare și bine 
gîndit. Simona Nunweiller a cedat 
în trei seturi partida susținută cu 
campioana junioarelor maghiare 
Eva Rozsavolgyi. care ne-a impre
sionat prin mobilitate și dîrzenie. 
Celelalte junioare au jucat bine 
învingînd în toate întîlnirile. Re
zultate : juniori — A. Dîrzu — G. 
Rhain 6—3, 3—6, 6—3 ; R. Oprea
nu — T. Sturcz 6—0, 6—4 ; S. O- 

F. Csepai 6—4, 3—6,
Dărăban — L. Vilmoș 
L. Țiței — G. Lukacs 
A. Dărăban

„ „, 3—6, 6—2 ; L. Țiței — 
F. Csepai 4—6, 3—6 ; S. Orășeanu 
— L. Vilmoș 6—1, 6—3 ; Eduard 
Pană, Silviu Zancu — G. Rhain, 
Sturcz 4—6, 6—7 ; junioare : — E- 
lena Popescu — Iudith Budai 6—4, 
6—1 ; Mariana Hadgiu — Katalin 
Heței 6—1, 6—1 ; Mariana Nun- 
weiller — Eva Rozsavolgyi 6—3, 
3—6, 2—6 ; Maria Romanov — 
LeHla’'Etîg'^i'T—fn'W—2, 6—4 : Do
rina. Brăștin— Iudith Fodor 6—3, 
6—1 ; Elena Popescu. Mariana So- 
caciu — Iudith Budai. Leilla Lu- 
goși 6—2. 6—3 : Mariana Hadgiu, 
Simona Nunweiller — Eva Rozsa- 
vclgyi, Katalin Hetei 6—3, 6—4.

rășeanu — 
7—6 ; A.
6—1, 6—1 ;
6-2, 6-4 ; 
kacs 6—0,

G. Lu-

S. IONESCU

VEȘTI DIN
La Miskolc s-a disputat meciul 

revanșă dintre reprezentativele 
masculine de handbal ale Ungariei 
și Poloniei. Handbaliștii maghiari 
au terminat din nou învingători, 
de data aceasta cu scorul de 22—17 
(10—8). Din formația gazdă s-au 
evidențiat în mod special Siladi și 
Vass, care au înscris șase și, res
pectiv, cinci goluri.

Cele trei medaliate ale ultimei probe a C.E., pe podium : Diane de Leeuw 
— argint, Christine Errath — aur și Liana Drahova — bronz

țări. Ea primele 
paragraf-buclă) 
nîăi .de, două ori granița de onoa
re, în grafica impuselor, cea a no
tei 4. Apoi, la paragraful contra 
trei, Errath mai refăcuse cu cinci 
note peste patru. Ca și Ia ediția 
trecută a C.E., marea specialistă a 
„desenului" pe gheată s-a arătat 
școlărița din Winterthur, elvețiană 
Karin Iten. Ea a trecut în total de 
14 ori peste nota 4 ! Deosebit de 
bine a evoluat și cehoslovaca Liana 
Drahova, obținînd locul 2.

Dar. programul scurt a adus o 
interesantă răsturnare a situației. 
Deși Errath a căzut la executarea 
unui Axei, arbitrii — apreciind va
loarea ei în general și restul evo
luției — nu s-au arătat drastici. 
Colega «i de^eehi-pă Marion Weberi 

Piai&euRș Leeuw și Gerti 
Schanderl (R.F. Germania) au avut 
programe cel puțin la fel de bune, 
însă note inferioare. Ratează com
plet Liana Drahova... și clasamen
tul premergător ..liberelor-* arăta 
astfel : 1. Errath 25—119.84. 2. Iten 
29,5—119,79, 3. McLean 38,5—117,79.

figuri (cotitură și 
ea traversase nu-

ani aduce Olandei, o: nouă meda
lie. Diane de. Leeuw 5© afla după 
programul scurt pe locul 5, dar 
conținutul și calitatea „liberelor" 
sale au făcut pe arbitri să-i acor
de note ridicate care au adus-o în 
posesia medaliei de argint. Patina
toarea olandeză deține un stil 
sportiv și în același timp elegant, 
de o deosebită cursivitate. Liana 
Drahova a cucerit medalia de 
bronz, evoluția ei fiind caracteri
zată în principal de forță și de să
riturile sale înalte. O mențiune 
pentru Gerti Schanderl care a să
rit peste locuri bune în clasament, 
prin „liberele" sale reușite. Iată or
dinea în proba feminină individuală: 
1. CHRISTINE ERRATH (R.D. Ger
mană) 10—225,34, 2. Diane de Leeuw 
(Olanda) 26—220.40, 3. Liana Dra-

Ca o primă concluzie trebuie spus 
că și actuala ediție a campionate
lor europene d? patinaj artistic a 
fost dominată de asaltul tinerilor 
patinatori. Caracteristica principa
lă, însă, a întrecerilor care s-au în
cheiat la Zagreb este aceea a va
lorii incontestabile demonstrată. în 
continuare, de către patinatorii so
vietici în probele de perechi și a 
menținerii pe poziție a școlii de pa
tinaj din R D. Germană în probele 
individuale. în fine, consemnăm și 
atracția din ce în ce mai puternică 
a patinatorilor spre ... pașii de dans, 
probă nu atît de ușoară cum ar pă
rea unora, în orice caz deosebit, de 
spectaculoasă, pe placul marelui 
public, fapt ilustrat și de entuzias
mul care a domnit în timpul galei 
de adio de duminică după-amiază.

Radu VOIA

FABIENNE
— CAMPIOANĂ MONDIALĂ 

LA SLALOM URIAȘ

SERRET (FRANȚA)
PARTIDE AMICALE

HANDBAL
în primul joc, desfășurat cu două 

zile în urmă în același oraș, e- 
chipa Ungariei a cîștigat cu sco
rul de 15—14.

★
La Ottawa s-a desfășurat întîlnl- 

rea . Internațională amicală de hand
bal dintre selecționatele masculine 
ale Ffanței șl Canadei. Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
22—13 (10—6).

AGENDA SÂPTÂMiNII
SCHI Campionatele mondiala da »ohl alpin, u st. Morita (Elveția),

4—10 SĂNIUȚ1 Campionatele europene pe plrtle natural* 1* NtedernuilI (Austria).
w TENIS Turneul internațional indoor la Petersburg (W.C.T.) șl Fort Lauderdale (f).

a»-’ ATLETISM Concurs internațional pe teren acoperit, la Budapesta.
«—10 VOLEI Turnee semifinale Jn C.C.E. (ml, .

Top european 12, la Gateborg (Suedia).8—10 TENIS
DE MASÂ

9

9-10

SCHI Cupa Europei, probe alpine (f), la Saalbach (Aus
tria).

Cupa Europei, probe alpine (m). Ia Dacbstein 
(Austria).

9—10 BOB Campionatele europene de tineret — 2 persoane, 
la Cervinla (Italia).

9—10 PATINAJ 
VITEZA

Campionatele mondiale (m), la Inzell (R.F.G.).

ȘTAFETA DE SENIORI A ROMÂNIEI 
S-A CLASAT PE PRIMUL LOC

iUrnare din pag. 1)

Băieții noștri au fost puși pe 
fapte mari, nu s-au lăsat impre
sionați de valoarea adversarilor și, 
clupă o întrecere de toată frumu
sețea, în care au făcut dovada re
alelor lor calități, au reușit o 
splendidă victorie. Primul a ple
cat N. Veștea. După 2,5 kilome
tri la prima tragere din poligon, 
a constatat că a pornit în cursă 
fără cartușiere. A primit imediat 
cartușe dar, din cauza nervozită
ții, a lăsat un balon nespart și a 
trebuit ‘ să execute o tură de pe
nalizare. Odată cu el a sosit și 
Victor Dihoiu (România II), care 

. a tras bine, nu a fost penalizat 
și a trecut la conducerea cursei. 
V ‘ea însă, a alergat extraordinar 
a venit calm 
din poziția în 
nici un cartuș 
nou în frunte, 
întrecerii, am 
extrem de interesantă între for
mațiile Cehoslovaciei și României 
II. De acum înainte, toți compo- 
nenții formațiilor vor sparge toa
te baloanele, rămînînd ca numai

la tragerea a Il-a, 
picioare, nu a ratat 
si s-a instalat din 
în planul secund al 
asistat la o luptă

rezistența în alergarea pe schiuri 
să hotărască pe cîștigător. Gh. 
Voicu, V. Fontana și Gh. Gîrniță 
nu au precupețit nici un 
cu toate încercările 
schimburi din formația 
vaciei, nu au mai putut 
cuți.

REZULTATE TEHNICE, ștafeta 
4X7,5 km: 1. ROMÂNIA I 2hl7:30 
(N. Vestea, Gh. Voicu, V. Fontana, 
Gh. Gîrniță) ; 2. Cehoslovacia 2h 
18:12; 3. România II 2h21:03 (V. 
Dihoiu, D. Soiu, I. Țeposu, I. Mîr- 
zea) ; 4. R.D.G. 2h24:43.

Odată cu seniorii, pe același tra
seu, dar numai cu trei schimburi, 
s-au întree-ut și echipele de tine
ret. Formația R.D.G. a concurat 
foarte bine și, deși a avut 5 ture ‘ 
de penalizare față de cele două ale 
primei noastre formații, a realizat 
un meritat succes care a fost ob
ținut prin superioritatea netă ma
nifestată în alergarea Pe schiuri

REZULTATE TEHNICE, 3X7,5 
km, tineret : R .D. Germană lh 
48:51 ; 2. România I lh52:44 (D. 
Drăghici, Gh. Duca, Gh. Păunes- 
cu); 3 .România II lh53:37 (Șt. 
Urs, I. Lăzăroiu, I. Catargiu).

efort și, 
ultimelor
Cehoslo- 

fi între-

St. Moritz a început cea de-a 
ediție a
de schi

La
23-a 
diale 
ma întrecere 
cea de slalom 
fășurată pe o 
cu o diferență de nivel de 405 m 
pe traseu aflîndu-se 65 porți. Tit
lul de compioană mondială la a- 
ceastă probă a revenit sportivei 
Fabienne Serret (Franța) cu timpul 
de 1:43,18. în continuare s-au cla
sat : 2. Traude Treichl 
1:43,72 ; 3. Jaqueline
(Franța) 1:43,81 ; 4.
Proll-Moserr (Austria) 1:44,24 ;

IN CAMPIONATUL CEHO 
SLOVAC DE HOCHEI

campionatelor mon- 
(probe alpine). Pri- 
programată a fost 
uriaș — femei des- 

distanță de 1 300 m,

(R.F.G.)
Rouviere 

Annemarie

In etapa a 32-a a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață,

OSTANOV (U. R. S. S.) 60 M ÎN 6,4
record mondial egalat

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei reuniuni atletice des
fășurată în sala clubului „Spar
tak" din Moscova fostul campion 
unional de juniori sprinterul Vla
dimir Ostanov a egalat recordul

mondial pe teren acoperit în proba 
de 60 m plat. Ostanov a parcurs 
distanța în 6,4. Vladimir Ostanov 
este al patrulea atlet sovietic, du
pă Pankratov, Borzov și Korneliuk 
care obține această performanță

ANGLIA: LEEDS, MEREU IN
VINCIBILA

CAMPIONATE, CAMPIONATE
ITALIA : LAZIO A OBȚINUT 
VICTORIA CEA MAI CATEGO

RICA

la 
e-

BOLOGNA, 3 (prin telex, de 
corespondentul nostru). Prima 
tapă a 'returuIulHa 16-a), a con
firmat -din . nou forma excelentă 
în care se află lidera campionatu
lui, Lazlo din Roma, De altfel, ea 
a realizat singura victorie clară 
(3—0) șl s-a detașat mai net de 
Juventus ți Florentina, dar nu ți 
de Napoli, învingătoare ți ea în 
meciul cu Cagliari. Inter a trecut 
prin mari emoții la Genova, unde 
formația eu același nume a mar
cat un gol prin Corso în poarta 
fostei sale echipe Inter, dar Ma
riani a egalat ulterior și meciul 
s-a terminat cu scorul de 1—1. în 
general, a fost o etapă calmă cu

■ patru meciuri egale și trei 'victo
rii- la limită, eu ntdî o îrifrîngere 
pe teren propriu.

Iată rezultatele și 
rilor : Bologna — 
Foggia — Juventus
— Inter I—1 (Corso ; 
Mariani) Lazio 
cenza 3—0 (Garlaschelli. Berni

autogol, Chinaglia) Milan — 
Sampdoria 2—1 (Benetti și Chia- 
rugi, respectiv Baliani), Napoli — 
Cagliari 1—0 (Braglia), Torino — 
Cesena 2—1 (Pulici. Graziani, res
pectiv Bertarelli), Verona — FiOr 
rentina 1—1 (Madde dinsbiL..,vJt) 
pentru gazde și, respectiv, Caso).

în clasament, Lazlo are 25 p ți 
este urmată de Napoli 22 p, Fio
rentina ți Juventus cîte 21 p, Mi
lan 20p, Torino și Inter 18 p. 
Bologna ți Foggia cîte 16 p.

în clasamentul golgeterllor si
tuația a rămas neschimbată. Con
duce In continuare Boninaegna 
(Inter) cu 11 g, urmat de Rlva 
(Cagliari) ți Chinaglia (Lazio) cu 
10 g, Cuccureddu (Juventus) ți 
Chiarugi (Milan) cîte 9 g. etc.

CESARE TRENTINI

R.F. GERMANIA: ETAPA NOR
MALA

în campionatul vest-german, pe 
primul loc în clasament se află 
Bayern Milnchen, cu 31 p., urma
tă de Eintracht Frankfurt 
Fortuna Dilsseldorf — 29 p, 
russia MSnchengladbach cu 
etc.

Rezultatele înregistrate în 
de sîmbătă: F.C. Kdln — 
Stuttgart 5—2 ; Schalke 04 — 
russia Monchengladbach 2—0; 
yern Milnchen
4—1 ; Fortuna Dusseldorf 
weiss Essen 3—0 ; Hanovra 
Hamburg 
bach — 
Eintracht 
3—1.

30 p, 
Bo-

28 p

etapa 
V.F.B.

Bo-
Bs*

— S. V. Wilp'pertal
Rot-
S.V.

2—2 ; Kickers Offen- 
Werder Bremen 2—0;

Frankfurt Bochum

„CUPA A. S. A. BRAȘOV

DANIELA Șl DORIN MUNTEANU
ClȘTIGĂTORI LA

Sus, în Postăvarul, condițiile me
teorologice au fost mult mai favo
rabile schiorilor alpini care s-au 
întrecut în proba de slalom uriaș 
din „Cupa A.S.A. Brașov". între
cerea a avut loc pe pîrtia Lupu
lui, peste care, noaptea, a căzut un 
strat subțire de zăpadă care a 
făcut-o să se prezinte în condiții 
excelente de concurs. Slalomul u- 
riaș a măsurat 1 500 de metri, a 
avut 47 de porți și s-a compus din 
două manșe. Confirmînd forma bu
nă în care se află, Dorin Muntea
nu a făcuț o cursă bună în am
bele manșe, reușind șă-1 devanseze 
pe al doilea clasat, redutabilul 
Virgil Brenci, cu peste două se
cunde. Bine a concurat și tînăru1 
A. Manta, dar în manșa a doua 
la ultima poartă, a ratat ocolirea 
și a fost descalificat. Pentru locul 
3 s-a dat o luptă extraordinară, în 
care C. Văideanu. Gh. Vulpe 
P. Soiu au fost departajați 
de zecimi de secundă.

Clasîndu-se pe locul 2 în pro
ba de coborîre, D. Munteanu l-a

Și 
doar

Continuîndu-și turneul în Aus
tria, echipa engleză de hochei pe 
gheață „London Lions" a jucat cu 
formația H.C. Klagenfurt. Hocheiș- 
tii de la ..London Lions" au obți
nut o victorie categorică cu scorul 
de 8—0 (2—0, 5—0, 1—0).

In primul meci al turneului in
ternațional de hochei pe gheață 
de la Krynlca (Polonia) s-au în- 
tîlnît formația „Cracovia" și e- 
chipa cehoslovacă Tatran Preșov. 
Partida s-a terminat la egalitate: 
2—2 (1—0, 1—2, 0—0).

CONCURS UNIVERSITAR DE 
SCHI

120 de concurenți au luat star
tul în concursul internațional u- 
niversitar de schi desfășurat în 
stațiunea franceză de sporturi de 
iarnă La Plagne. Proba masculină 
de slalom special a revenit schio
rului italian Paolo Visona, crono
metrat în cele 
timpul total de 
următoare s-au 
Helmut Stadler
fried Zobel — 91,42.

In proba similară feminină, pe 
primul Ioc s-a situat Carmen Ro- 
soleni (Italia) — 96,82, secondată de 
compatriota sa Patrioia Raveli — 
97,68.

două manșe cu 
89,12. Pe locurile 
clasat austriecii

— 89,24 și Ger-

în campionatul Angliei S-au în
registrat următoarele 
Arsenal — Burnley 1—1 ; 
try — Manchester United 
Derby — Newcastle 1—0 ; 
—Chelsea 1—1 ; Liverpool ■ 
wich 1—0 ; Manchester < 
Tottenham 0—0 ; Sheffield — E- 
verton 1—1; West Ham — Bir
mingham 0—0 ; Wolverhampton
— Stoke 1—1.

în clasament conduce echipa 
Leeds United cu 44 p, urmată de 
Liverpool 37 p, Derby și Burnley 
cu cite 31 p.

rezultate î
Coven- 
1-0;
Leeds 

— Nor- 
City —

ȘTIRI, REZULTATE

0—0, 
Genoa 

respectiv 
Lanerossi

autorii golu- 
Roma

0—0,

SLALOM URIAȘ
său V.

Cupa

• Echipa Ț.S.K.A. Moscova va 
întreprinde în luna februarie un 
turneu de trei jocuri în Mexic, 
înaintea acestui turneu, fotbaliștii 
sovietici vor participa la demon
strații de minifotbal programate în 
sală, la Toronto, Philadelphia și 
St.. Louis.

• Continuîndu-și turneul în Co
lumbia, echipa Bohemians Fraga 
a evoluat la Bogota în compania 
formației locale ,,Santa Fe“. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0—0). Gazdele au deschis scorul 
în minutul 48 prin internaționa
lul iugoslav Musikici, iar oaspeții 
au egalat prin golul marcat, în 
minutul 55, de Doledek.

devansat în clasamentul combina
tei pe rivalul și prietenul 
Brenci,- reușind să cîștige 
A.S.A.

Și disputa fetelor a fost 
sântă. Daniela Munteanu 
Oradea) și Iudith Tomori 
mânui Bușteni) au făcut tot 
le-a stat în puteri pentru a reali
za victoria. Mai cufajpasă, mai ho- 
tărîtă în atacarea părților dificile 
ale traseului, sora lui Dorin Mun
teanu a realizat o meritată victo
rie.

intere-
(C.S.U. 
(Carai- 

ce

REZULT AȚE TEHNICE:• slalom 
uriaș, băieți :1. Dorin Munteanu 
(C.S.U. Brașov) 2:22,0 2. Virgil 
Brenci (A.S.A.) 2:24,3 3. Constan
tin Văideanu (A.S.A.) 2:26,1 4.
Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) 
2:26,2 5. Petre Soiu (Dinamo) 2:26.9 
6—7. Ioan Bobiț (Dinamo) și Ni- 
colae Crețoi (C.S.U. Brașov) 2:29,0: 
fete : 1. Daniela Munteanu (C.S.U. 
Oradea) 2:41,9 2. Iudith Tomori 
(Caraimanul Bușteni) 2:42.6 3. Ma
ria Cristea (I.E.F.S.) 2:42,9.

Fază din meciul Eintracht Frankfurt — Bochum (3—1), desfășurat în cam
pionatul vest~gi .mn : From (Bochum) în stingă imaginii, în luptă cu 

Rohrbach (Eintracht)
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ÎN URUGUAY Șl BRAZILIA SE FACE APEL
La turneul final al canip'oîiătu- 

lui mondial de fotbal echipa Uru- 
guayului va putea utiliza pe toți 
jucătorii săi- care activează peste 
hotare. După cum se știe, 
titulari, portarul 
fundașul Ancheta 
Rocha și Forlan au 
rați anul trecut la 
liene. Președintele 1

patru
Mazurkiewicz, 
și atacanții 

i fost transfe- 
cluburi brazi- 

federației uru- 
guayene, care a efectuat recent o 
vizită în Brazilia, a' primit asigu
rări că jucătorii vor putea pleca 
la Montevideo în timp util nentru 
a lua parte Ia pregătiri. Se crede,

totodată, că federația va 
la doi jucători care se 
Spania, mijlocașii Esparrago 
Castillo.

Antonio de Passo, un purtător 
de cuvînt al Federației brazilie
ne a sporturilor, a declarat că se 
va face un nou demers pentru ca 
Pele să renunțe la hotărîrea de 
a nu mai juca în echipa națio
nală. După cum se știe, Joao Ha- 
velange, președintele Confedera
ției sportive braziliene, a interve
nit personal pe lingă Pele pentru 
a-1 determina să revină în echipă

apela și 
află în

Și
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• Meciurile sferturilor de finală 
ale campionatului european de 
fotbal, rezervat echipelor de tine
ret, care se încheie în acest an, 
se vor disputa după cum urmează : 
Italia — R.D. Germană (la 27 fe
bruarie și 17 aprilie) ; Olanda — 
Ungaria (13 martie și 17 aprilie) ; 
Bulgaria — Polonia (13 martie și 
10 aprilie) și U.R.S.S. — Cehoslo
vacia (10 și 17 aprilie).

Comisia de arbitri a U.E.F.A. a 
confirmat lista arbitrilor care vor 
conduce partidele sferturilor de fi
nală. ale cupelor continentale de 
fotbal. Printre cei selecționați se 
află și arbitrul român Gheorghe 
Limona, care va arbitra întîlnirea 
dintre echipele F.C. 
tenham Hotspur din 
U.E.F.A.".

Kdln și Tot- 
cadrul „Cupei

LA „MARILE VEDETE"!!

Dar cunoscutul jucător a precizat 
că-și---- *-
mai

într-un articol apărut în zîârul 
brazilian „Ultima Hora", Jacintho 
de Thormeș relatează că 
zatorii turneului final al campio
natului mondial de fotbal ar dori 
la rîndul lor ca Pele să joace din 
nou în echipa Braziliei. Prezența 
lui Pele ar atrage un număr mai 
mare de spectatori, mai ales că 
Ia competiție nu s-au calificat o 
serie de echipe redutabile, printre 
care și cea a Angliei.

menține hotărîrea de a nu 
juca în 11-Ic brazilian.

organi-

.Informația'', București 40.368


