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A Vll-a EDIȚIE A COMPETIȚIEI ATLETICE „CUPA DE CRISTAL"
• Helena Fibingerova se va strădui să-și onoreze palma
resul • Finalistul olimpic Cech, un adversar redutabil 
pentru hurdlerii noștri • Ambiții firești pentru doborî- 
rea de recorduri ® Competiția trebuie apreciată în pers
pectiva campionatelor europene.

Margareta Șorban depășește blocajul voleibalistelor de la Fenerbahce 
Foto : Vasile BAGEAC

In cupa cupelor la volei (f) DINAMO A ÎNVINS CATEGORIC (3-0) PE FENERBAHCE ISTANBUL
Prima manșă din cadrul turului II 

al Cupei cupelor la volei feminin, 
dintre Dinamo BuCurșeti și Fener
bahce Istanbul, s-a desfășurat aseară 
în sala Dinamo. Așa cum era de aș
teptat, victoria a revenit fără efor
turi^ voleibalistelor bucureștence, cu 
3—T (0, 6, 0) in numai 41 de minute 
de joc efectiv.

Diferența de valoare, net favora
bil^ echipei Dinamo, și-a pus clar 
amprenta asupra desfășurării gene
rale a partidei. Fenerbahce, cu ju
cătoare scunde (o excepție : Sema 
Bora, cea mai bună dintre oaspete), 
nu a făcut față decît arareori la 
blocaj.

Cu sextetul de bază, Dinamo s-a

Coincidența face ca această a 
șaptea ediție a campionatelor inter
naționale de sală — „Cupa de cris
tal" să preceadă exact cu o lună

tal, am solicitat părerea tov. Victor 
Firea, secretarul general al federa
ției noastre de atletism : „în lumi
na prevederilor programului de pre-

recordurile COMPETIȚIEI

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA VOLEI

în sala Criulești a început com
petiția . masculină de volei „Cupa 
16 Februarie", organizată de clu
bul Rapid. Prima etapă a progra
mat un cuplaj interesant. Mai în- 
tîi s-a desfășurat partida dintre 
cele două formații prezentate în 
concurs de Steaua. Spre surprin
derea spectatorilor prezenți în 
sală, echipa secundă a acestui 
club a cîștigat patru din cele 
cinci seturi obligatorii, prevăzute 
de regulamentul competiției. Mai 
deciși în finalurile seturilor, „se
cunzii" s-au impus clar, în timp 
ce sextetul de bază a evoluat la 
nivelul componenților săi doar în 
setul al treilea. Scor 4—1 (11, 14,— 
5, 14, 6) pentru Steaua II, de la 
care s-au remarcat Cristian, D. Io- 
nescu și Chifu. Arbitri: V, Pavel 
și A. Dinu.

în partida a doua, echipa Ra
pidului (cu două noutăți : exste- 
liștil Cristiani și Șchiopescu) a în
trecut, după un meci disputat, pe 
cea a I.E.F.S. cu 3—2 (8, -12, -10, 
2, 12). Evidențiați: Penciulescu, 
Cătălin (R), Mânu și Păștean 
(I.E.F.S.). Arbitri: E. Costoiu și V. 
Guțu. Azi, de la ora 16, în sala 
Giulești, etapa a II-a : Steaua I — 
I.E.F.S. și Rapid — Steaua II.

impus categoric în primul set (în 10 
minute). în cel de al doilea, cînd 
antrenoarea Doina Ivănescu a schim
bat o întreagă linie, introducînd re
zervele, jocul s-a mai echilibrat un 
timp (și ca urmare a relaxării com
plete a echipei bucureștene). în cel 
de al treilea a fost reintrodusă linia 
Constantinescu — Hofmann — Stoian 
și a părăsit terenul cealaltă linie a 
sextetului de bază (Dinculită — Bog
dan — Sorban). Dinamo a jucat mai 
bine ca în setul II, cîștigînd din nou 
la zero.

DINAMO : Constanța Dinculiță, 
Helga Bogdan, Alxeandrina Constan
tinescu, Venera Hofmann, Emilia 
Stoian, Margareta Sorban, Petruța 
Tache, Maria Dobrogeanu, Mariana 
Chima; FENERBAHCE: G. Karabu- 
lut, P. Akakstan, A. Barborosoglu, 
Serna Bora, C. Nas, I. Donmez, T. 
Ozpars, N. Pura, F. Giivener.

Au arbitrat foarte bine A. Vasilia- 
dis și E. Konstantilicris (Grecia). 
Returul, vineri 15 februarie, la 
Istanbul.

Aurelian BREBEANU

BĂRBAȚI
60 m 6,6 Gheorghe Zamfirescu (România) 1972

0,6 Dorel Cristudcr (România) 197360 mg 7,6 Myroslaw Wodzynski (Polonia) 1972
Lungime 7,80 Valentin Jurcă (România) 1971
Triplu 16,85 Carol Corbu (România) 1972
înălțime 2,14 Șerban Ioan (România) 1970

2,14 Șerban loan (România) 1971
Prăjină 5,35 Wolfgang Nordwig (R.D. Germană) 1972
Greutate 19,26 Wladyslaw Komar (Polonia) 1972

FEMEI
60 m 7,3 Renate Stecher (R.D. Germană) 1972

7,3 Valeria Ștefănescu (România) 1973
60 mg 8,0 Valeria Ștefănescu (România) 1973
Lungime 6.49 Viorica Viscopoleană (România) 1972
înălțime 1,86 Ilona Gusenbauer (Austria) 1973
Greutate 13,00 Mariane Adam (R.D. Germană) 1972

campionatele europene pe teren a- 
coperit, de la Goteborg. Este fi
resc deci interesul cu care sînt aș
teptate întrecerile, de astăzi și mîi
ne, din sala complexului sportiv 
„23 August”, în primul rînd de că
tre aceia care nutresc speranța nu 
doar să participe la „europene", ci 
și să realizeze, în Suedia, com
portări deosebite, rezultate alese.

în legătură cu această competiție 
tradițională, nu numai a atletismu
lui nostru, ci și a celui continen-

gătire olimpică elaborat de CNEFS, 
federația noastră a luat măsurile 
coi-espunzătoare pentru sporirea nu

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
EVOLUEAZĂ IN U.R.S.S.

Reprezentativa masculină de 
handbal a României, care se pre
gătește în vederea celui de al 8- 
lea turneu final al campionatului 
mondial (28 februarie — 10 mar
tie. în R.D. Germană), susține două 
întîlniri amicale cu selecționata 
Uniunii Sovietice, participantă și 
ea la disputa pentru titlul suprem. 
Intîlnirile vor avea loc la Mos

cova, în zilele de 11 și 13 februarie.
Astăzi la prînz, Iotul handba- 

liștilor români se va deplasa în 
Uniunea Sovietică. Echipa este 
însoțită de antrenorii emeriți Ni
colae Nedef și Oprea Vlase. Me
ciurile cu selecționata sovietică 
reprezintă ultimele teste ^oficiale 
ale sportivilor români înaintea 
startului în campionatul mondial.

PLENARA F.R. HANDBAL
dimineața, la ora 9, în sala 

__ T___ a C.N.E.F.S. (str. Vasile
Conta 16, etajul VIII) vor începe lu
crările plenarei Comitetului Federației 
române de handbal. Pe agenda de lu
cru se află analiza activității din anul 
1973, precum șl aprobarea planului de

Duminică 
de ședințe

muncă pe anul 1974. La dezbateri vor 
participa membrii Comitetului federal, 
precum și invitați din rîndurile activiș
tilor acestei discipline, profesorilor de 
educație fizică, tehnicienilor Șl sporti
vilor.

In Întrecerile pentru „cupa tineretului"

ENTUZIASM, ORGANIZARE EXCELENTĂ!

t' V» oș; 
g - ■*

Pentru a ajunge la locul de start 
buzul de Poiana Brașov.

LA START — CAMPIONII 
CELOR 60 DE CLASEI

participanții la întrecerile din cadrul „Cupei tineretului" fac... coadă la auto- 
Foto : S. BAKCSY

să fie asaltate în aceste 
numeroși sportivi. După 

'duminică — un

Elevii Grupului școlar al între
prinderii optice române (sectonil 
4) și-au desemnat campionii în în
trecerile de tenis de masă și șah 
din cadrul „Cupei tineretului . 
Au luat parte sportivi reprezen- 
tînd toate cele 60 de clase pin 
^Iată primi! clasați : TENIS DE 
MASA — Ortansa Buțuraț (III 
Strungari) ți Nicolae Abeaboeru 
(II Strungari); ȘAH — Doina RȘ* 
ducanu (I Montatori) ți Toader Tiu 
(III Montatori).

La prima etapă a întrecerilor 
au luat parte peste 1 200 de elevi 
ți eleve. O mențiune pentru mo
dul exemplar în care au fost or
ganizate întrecerile, cu concursul 
conducerii școlii și al profesorilor 
de specialitate Bădița Giorgiu, 
Ana Preda, Marina Jippa. Petre 
Dulgheru și Cornel Atanasiu.

Nicolae TOKACEK, corespondent

continuă 
zile de 
ce au găzduit 
nou concurs de schi al studenților 
mediciniști, luni ele au cunoscut 
animația etapei județene a „Cupei 
tineretului". Participanți — spor
tivi din Cluj, Turda, Dej, Gherla, 
Huedin șl din comunele îara, Băi- 
șoara, Vlîșoara șl Gllău. Proba de 
concurs — săniuțe fără abordare.

După consumarea celor 
manșe, desfășurate pe un 
de circ» 800 de metri, pe 
mul de premiere au urcat 
tina Pop (Huedin) ți Vasile 
rășan (Turda).

Duminică, pîrtia de schi 
Băișoara va avea drept oaspeți 
sportivi rtudenți din centrul uni
versitar Cluj.

două 
traseu 
podiu- 
Valen- 
Cămă-

d* la

Nț. D.

ETAPA PE LOCALITATE 
LA SĂNIUȚE

BAIȘOARA, IN PLIN SEZON 
DE IARNĂ

Pîrtiile de schi și săniuțe de la
Băișoara (jud. Cluj) au fost și

în orașul Vulcan (județul Hu
nedoara) a avut loc etapa pe lo
calitate la săniuțe din cadrul „Cu
pei tineretului". întrecerea s-a 
organizat numai pentru categoria 
11—14 ani. băieți și fete.

Iată și ordinea primilor clasați;

fete — Luiza Aconstantinesei; 
băieți — Ion Burileanu.

Șt. BALOT, corespondent
ELEVII BUZOIENI — 
PARTICIPARE ACTIVĂ

în localitate au continuat între
cerile pentru „Cupa tineretului" cu 
participarea masivă a elevilor. La 
Centrul școlar de chimie, de pil
dă, s-au desfășurat concursurile 
etapei pe școală la tenis de masă 
șl șah. Pe primele locuri au înche
iat disputa Dumitru Mihalcea șl

(Continuare tn pag a 3-a)

Alergătorul peste garduri elvețianul Beat Pfister se acomodează cu coritanul sălii din parcul sportiv 
„23 August". Foto : Dragoș NEAGU

mărului și a intensității antrena
mentelor atleților. în acest context, 
așteptăm cu foarte multă încredere 
ca atleții noștri cei mai buni să 
realizeze, Cu prilejul acestei mari 
competiții care este „Cupa de cris
tal", rezultate dintre cele mai va
loroase, care să-i recomande pentru 
participarea la C.E. de sală. Tre-

Atletele iugoslave Vera Veljanovska și Branislava Gak la antrenamen
tul de ieri

ASTĂZI, In sala floreasca

buie să arăt că, cu puține excepții, 
verificările de pînă acum ale uno
ra dintre fruntașii atletismului nos
tru nu s-au soldat cu performan
țele așteptate, dovadă fiind și fap
tul că încă nici unul dintre ei nu 
și-a îndeplinit standardul de con
curs pentru C.E., fixat de federa
ția noastră. Am insă toată încrede
rea că arbitrii concursului vor în
registra chiar astăzi și mîine, pen
tru atleții români cifrele dorite, 
pentru care, repet, fiecare atlet și 
atletă s-au pregătit îndelung".

Prin prezența la startul celor 12 
probe a unora dintre vedetele at
letismului de sală internațional 
competiția „Cupei de cristal" se a- 
nunță a fi foarte atractivă și pro
mite un spectacol sportiv de toată 
frumusețea, în care performanțele 
de valoare nu vor lipsi.

în cursul zilei de ieri au sosit 
în Capitală toți atleții participanți 
care, bineînțeles, au luat un prim 
contact cu sala din parcul „23 Au
gust", declarîndu-se satisfăcuți de 
calitatea pistei.

La antrenamentele de acomoda
re. principala vedetă a concursului, 
cehoslovaca Helena Fibingerova, a 
executat cîteva aruncări, arătîn- 
du-se capabilă să obțină un gezul- 
tat pe măsura reputației ei sporti
ve (să nu uităm că deține a doua 
performanță mondială la greutate.

(Continuare in pag. a 2-a)

DERBYUL DINAMO- STEAUA,
CAPUL DE AFI$“ AL CAMPIONATULUI MASCULIN DE BASCHET

J5

Fără îndoială, partida centrală, 
„capul de afiș" al etapei a XVI-a 
(ultima din cadrul primei părți a 
turului 2) a campionatului mas
culin de baschet o constituie în- 
tîlnirea Dinamo-Steaua. Acest meci 
apare și mai interesant dacă ne 
gîndim la faptul că cei doi antre
nori, Dan Niculescu și Vasile 
Popescu, vor folosi garnitu
rile complete, în care vor evo
lua și cei doi absenți din partida 
din tur: Tarău și Dragomirescu, 
la care se adaugă și noua achiziție 
a steliștilor, timișoreanul Cimpea- 
nu. In plus, baschetbaliștii de la 
Steaua vor căuta să șteargă slaba 
impresie după înfrîngerea suferită 
duminică la Constanța și să ob
țină victoria, fiind conștiențî că, 
în caz contrar, șansele lor la titlu 
se vor diminua simțitor.

Din aceste considerente este de 
așteptat că întîlnirea celor mai 
bune echipe ale țării va depăși 
nivelul tehnic și spectacular al 
meciului din tur și va satisface ce
rințele publicului spectator care, 
sintem siguri, va umple din nou 
pînă la refuz tribunele sălii Flo
reasca, 
la ora 
această

Etapa a XVI-a a campionatului 
masculin ’
grupa 1—6 încă două partide atrac
tive (Universitatea Cluj—Universi
tatea Timișoara și Farul—I.E.F.S.), 
ambele cu implicații majore în

stabilirea ocupantei locului 3. în 
urma rezultatelor înregistrate în 
ultimele etape, lupta în grupa 7— 
12, devine din ce în ce mai pasio
nantă, la ora actuală neputîndu-se 
spune cine va retrograda 
va râmîne în divizia A.

In campionatul feminin, 
etapă este dominată de 
Politehnica—Voința, care
desfășura însă marți. Tn grupa 
7—12 un oarecare echilibru pre
zintă întîlnirile Sănătatea Satu 
Mare—Universitatea Iași Și Voin
ța Tg. Mureș—Olimpia București.

Iată programul complet al eta-

și cine

această 
derbyul 

se va

(Continuare in pag. a 2-a)

O spectaculoasă arun
care la coș efectuată 
din săritură de Popa, 
în partida Dinamo — 
Steaua, disputată în tu
rul campionatului. Am 
dori ca acest procedeu 
tehnic să fie prezent 
cit mai des în meciul 

de astăzi.

astă-seară, începînd de
18,30, cînd se va disputa 
partidă.

mai programează în

PETRE LUPAN -
NOU RECORD
PE 1500 m

Alergătorul de semîfond Petre 
Lupan (Steaua) și-a reeditat 
succesul de anul trecut, In con- 
cursuj internațional de la Buda
pesta. El a luat startul în cursa 
de 1500 m, în compania unor a- 
Iergătorl valoroși din ■ mal multe 
țări, obținînd o aplaudată vic
torie. Cronometrele au indicat 
timpul de 3:47,8, care îmbunătă
țește cu o secundă recordul re
publican de sală. Lupan și Flo- 
roiu, elevi ai antrenorului Nlco- 
lae Paiș. au realizat la Budapesta 
două frumoase succese.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI-FOND

RODICÂ CLINCIU Șl GHEORGHE GIRNIȚĂ,
Învingători merituoși In cursele seniorilor»

Fr. FORICO — ciștigător la tineret
POIANA BRAȘOV, 8 (prin tele

fon). Desfășurarea curselor de fond 
care aveau 6ă desemneze primii 
campioni al schiului românesc pe 
anul 1974 a început vineri în con
diții favorabile. A fost, mai întîi, 
vremea bună (nici prea frig, nici 
prea cald), a fost apoi zăpada de
pusă în ajun într-un strat de cîțiva 
centimetri, Așadar, toți concurenții 
pu avut condiții foarte bune că să-și 
demonstreze calitățile, să-și etale
ze acumulările din .antrenamente. 
In ceea ce privește interesul între
cerilor proprlu-zise, acesta s-a vă
dit- sub 
rit din 
durilor 
neret șj 
cest prilej, de componența loturi
lor pentru Balcaniadă și pentru 
C.M. de biatlon.

Iată. însă, că întrecerea băieților 
a avut de suferit din cauza nume
roaselor abandonuri, înregistrate 
chiar în cazurile unora dintre spor
tivii considerați cu șanse (Veștea, 
Fontana, Soiu — gripat) și ale 
altora care, din cauza unor ceruiri 
neinspirate, n-au rezistat eforturi-

lor astfel mult mărite 
hol, Drăghici. Samoilă 
rită acestor renunțări, 
tru supremație s-a dat între Gheor
ghe Girniță și Gheorghe Voicu — 
laureatul 
ței de 15 
adăugat 
Pe merit 
riozitățil 
concurs), 
purtat o 
testabllă.
minat __ _ ___ ___ ___ ____„
buclă ți și-a mărit în continuare 
avantajul. Lăudabilă clasarea pe 
locul 2 a Iui Voicu (deși gripat) ca 
și situarea pe următoarele locuri 
a lui Ion Țeposu (Dinamo) și a 
unui grup de patru componenți ai 
clubului A.S.A. : Cercel, Mîrzea, 
Cristolovean și Cimpoia.

Interesantă a fost cursa tineretu
lui, dominată șj cîștigată de (încă !) 
juniorul Francisc Forico, care în-

(Sfetea, Di
ete.). Dato- 
lupta pen-

PLENARA 
OINĂ 

lnoeptnd da la
la etajul vilx

F. R.
Astăzi dimineață, 

9,30, tn sal» de 
C.N.E.F.S. are loc 
Federației de oină, 
tivltătea depusă In 
lua măsuri, pentru 
vitățll viitoare.

or»
__ ___ _ »
plenar» Comitetului 
care va analiza ae- 

anul trecut țl va 
Îmbunătățire» *cU-

de anuj trecut al distan- 
km — la care s-au mai 
Țeposu, Cercel. Mîrzea. 
(ți credem că datorită se- 

arătate la flecare 
Gheorghe Girniță a re- 

victorie clară, incon- 
Dinsmovistul a do- 

cursa încă de la prima

SELECȚIONATA DE FOTBAL (juniori) A BRAZILIEI două aspecte: acela izvo- 
lupta pentru cucerirea fi
la seniori, senioare șl ti- 
cel al testului făcut cu fi

LA BUCUREȘTI
La solicitarea fede/ației de fotbal 

din Brazilia, selecționata de juniori 
a acestei țări — care vine în Eu
ropa pentru a participa la tradițio
nalul turneu de la Cannes — va 
juca luna viitoare la București.

Parteneră îi va fi, probabil, re

prezentativa similară a României, 
care se pregătește, după cum se 
știe, în vederea confruntării cu va
loroasa echipă a R. F. Germania, 
în preliminariile turneului U.E.F.A.

Meciul cu juniorii brazilieni se 
va disputa. în ziua de 28 martie.

Gheorghe Girniță (Dinamo Brașov) 
sa dovedit cel mai bun in proba 

de 15 km.

T. RADU

(Continuare in pag. a 3 a)
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Reportaj pe teme actuale

înaintea meciului cu iugoslavia

TINERII PUGILIȘTI 
LUPTĂ PENTRU UN LOC 

IN ECHIPA REPREZENTATIVĂ
Peste cîteva zile, echipa de box 

(tineret) a țării noastre urmează să 
se deplaseze Ia Belgrad, unde va 
susține două partide cu reprezenta
tiva similară a Iugoslaviei. Cum 
aceste întîlniri fac parte din pro
gramul de pregătire a lotului în 
vederea participării la campiona
tele europene de la Kiev ele consti
tuie și un moment de verificare a 
potențialului de luptă al tinerilor 
pugiliști. Selecționabilii (ca de alt
fel și antrenorii) privesc cu toată 
seriozitatea aceste confruntări. El 
știu că echipa n-a fost încă forma
tă și că, deci, de comportarea lor 
în aceste cîteva luni depinde dacă 
vor îmbrăca tricoul naționalei 
ringul din Kiev.

Zilele trecute i-am surprins 
„cadeții” boxului nostru la uti
trenament în sala „23 August". în 
ring urcau (pentru 3 reprize de 
luptă la mănuși) pe rînd N. Bobu 
— D. Negru, C. Buzduceanu — J. 
Vancea, FI. Ghiță 
Sîrbu — C. Hajnal, V.
A. Papuc, M. Simon — 
chi și alți componenți al lotului re
publican de tineret.

Antrenorul principal, Teodor Ni- 
Culescu, ne-a introdus imediat în 
atmosferă: „Acesta este unul din
tre ultimele noastre antrenamente 
in care facem luptă la mănuși. Azi 
este luptă liberă. La unele cate-

pe

pe 
an-

INITIATIVE I

„Cupa tineretului" este o compe
tiție sportivă de masă cu regu
lament elaborat pe plan central, 
ținîndu-se seama, de numeroasele 
sugestii și propuneri. Nu înseam
nă nicidecum că factorilor (de 
la toate nivelele) cu atribuții pe 
linia organizării le revin sarcini 
numai pe linia executării cît mai 
aproape de „litera legii" a sus- 
amintitului regulament. Cînd afir
măm aceasta, avem în vedere lar
gul cîmp de inițiativă pe care l-a 
deschis declanșarea „Cupei tinere
tului". Activiștii pe tărîm sportiv 
sînt cei chemați să realizeze prac
tic competiția, să-i dea o formă 
concretă. Dar nu numai atît. El 
pot să completeze „Cupa tineretu
lui" prin acțiuni locale, inițiind 
activități cerute de condițiile spe
cifice existente și conforme tradi
țiilor sportive pe care ei sînt cei 
mai în măsură să le cunoască. în- 
tr-adevăr. iată că desfășurarea e- 
tftpelor de masă în mediul rural 
ne relevă cîteva asemenea iniția
tive, de loc lipsite de importanță 
și semnificații

Bunăoară, am înregistrat cîteva 
acțiuni lăudabile de dotare a unor 
asociații sportive rurale, cu mate
rialele trebuincioase. Comitetul ju
dețean al U.T.C. Bistrița și 
C.J.E.F.S. au distribuit urnii număr 
de aproape 20 de localități rurale 
schiuri și bocanci ; C.J.E.F.S. 
Vîicea a efectuat o acțiune simi
lară cu 50 de perechi de patine și 
30 de Schiuri : Comitetul județean 
al U.T.C. Arad a împărțit, Ia rîndul 
său, 50 fie perechi de schiuri și 
60 perechi de bocanci.

De multe ori, înseși asociațiile 
sătești au procedat la mărirea zes
trei lor de materiale prin posibili
tăți locale. Este cazul comunei Pa
lanca (Jud. Bacău) — primar, loan 
BIri, directorul școlii, Gh. Trifă- 
nescu — unde, în momentul de 
față, toții elevii au fie schiuri, fie 
patine, iar orele de educație fizică 
se desfășoară în totalitate pe ză
padă. Iar la întrecerile „Cupei ti
neretului" toți tinerii din localitate 
beneficiază de condiții egale de 
concurs. Tot prin posibilități lo
cale, mai precis cu ajutorul Uni
tății forestiere de pe raza comunei, 
și asociația sportivă din Stilpenl 
(jud. Argeș) și-a procurat 10 să
niuțe, 10 șahuri, 10 perechi de 
schiuri superioare și alte 40 popu
lare. Un rol important în această 
acțiune l-a avut primarul comunei, 
Ion Ceaușescti, recunoscut ca un 
vrednic animator tal sportului din 
localitate.

După cum se știe, această iarnă 
n-a oferit, în totalitate, condiții 
prielnice sporturilor zăpezii. în a- 
ceste condiții, profesorul Petre 
Stoica din Tg. Bujor a angrenat 
elevii tn întreceri de lupte — în 
Cadrul „Cupei tineretului" — dis
ciplină mult îndrăgită aici, iar a- 
sociația sportivă din Berești 
Galați), la cros. Iar lista mai 
fi completată.

Ne vom referi și la alte 
inițiative. Prima aparține comisiei 
de organizare a competiției din 
Brașov și ea stipulează un concurs 
între asociațiile sportive (și de la 
sate) pe două criterii : numărul par
ticipărilor fiecărui membru la în
treceri și numărul de prezențe la 
fiecare ramură de sport inclusă în 
program. Normal, cantitativ, „Cupa 
tineretului" a avut de cîștigat. A 
doua am întîlnit-o mai des, dar 
vom exemplifica doar prin comuna 
argeșeană Oarja : 220 de tineri e- 
Ievi și tineri cooperatori au parti
cipat mai întîi Ia o acțiune de 
drumeție, după care s-au întrecut 
la schi și săniuțe, la locul sosirii.

Sînt tot atîtea fapte care întro
nează o concepție înaintată asupra 
.„Cupei tineretului" : ea trebuie să 
fie privită nu atît ca o competiție 
cu învingători, ci ca un prilej ni
merit de a face mișcare, pentru cît 
mai mulți cetățeni

(jud 
poate

două

A apărut nr. 3
al revisleî ilustrate
La toate centrele de difuzare 

presei iubitorii activităților sportive 
pot găsi un nou număr âț revistei 
SPORT. Spicuim clirt cuprins:

O Sărbătoare pe zăpadă o Luptă* 
torul Nicu Gingă, un campion pe 
toată linia 0 Ce știți despre perfor
merii armelor cu aer comprimat ?

<* Cu „tricolorii" la Istanbul și Iz
mir — fotoreportaj de la jocurile 
echipei naționale de fotbal in Tur
cia * Dar Dumitrnche ? e Mondi
alul fotbalului — continuarea mini- 
istoriei campionatelor mondiale de 
fotbal • Armând Novatselc ne vor-

PRIETENII „GUPEI TINERETULUI" I
___________ . ... I

P. Iancu, V. 
Didea — 

Gh. Mata-

gorii sînt meciuri adevărate (numai 
publicul lipsește, în timp ce noi în
deplinim și rolul de arbitri) în ve 
derea selecției, pentru că situația 
nu este încă clară la toate catego
riile. Deocamdată ne pregătim pen
tru meciul cu formația Iugoslaviei 
și știm că. în ultimii ani, boxul din 
țara vecină .și prietenă a înregistrat 
progrese simțitoare. Deci, sîntem 
eonștienți de faptul că partida de 
la Belgrad nu va fi ușoară și pen
tru acest motiv ne pregătim cu toa
tă seriozitatea. Ar fi neplăcut să În
cepem anul competițional, în care 
vom participa și la „europene", cu 
un insucces".

Am asistat apoi la disputa din
tre „cocoșii" C. Buzduceanu și J. 
Vancea, în care ni s-a părut, de 
data aceasta, mai bine Inspirat ul
timul. Se pare că după înfringe- 
rea de la „Criteriul tineretului", 
Vancea n-a acceptat postura de re
zervă Ia categoria sa și, pregătin- 
du-se mai temeinic, tinde spre pri
ma treaptă.

Titularul categoriei pană, Florian 
Ghiță. a avut o zi și mai grea. 
După două reprize în compania u- 
nul alt boxer talentat provenit din 
Craiova, Paul Iancu, în ultimul 
rund lui Ghiță i s-a oferit un par
tener odihnit, E. Chiricuță, de la 
Școala sportivă Viitorul. în aceste 
condiții, firește, campionul penelor

Cei doi aspiranți la titularizare la categoria cocoș. J. Vancea (dreapta) și C. 
Buzduceanu, se străduiesc să se impună In fața selecționerului T. Niculescu

a trebuit să depună eforturi supli
mentare. La categoria semigrea 
Mircea Simon s-a dovedit din nou 
mai bun decît colegul său de club, 
Gheorghe Matachi, dar la „mijlo
cie’’ apriga dispută dintre Vasile 
Didea și Angliei Papuc n-a clari
ficat încă problema selecției. După 
terminarea antrenamentului, tehni
cienii erau încă în dilemă.

Din rîndul celor ce au urcat pe 
ring a lipsit greul Costică Dafinoiu; 
L-am urmărit însă executînd serii 
puternice de lovituri la sac. în 
pauză, ne-am apropiat de el și l-am 
întrebat de ce are alt program de 
antrenament decît colegii săi. Ne
căjit, brăileanul ne-a răspuns : „Zi
lele trecute mi s-a spart arcada la 
un antrenament și trebuie să stau 
pînă ce se vindecă rana complet. 
Altfel, ar însemna să nu pot face 
parte din echipa ce va 
Belgrad și mi-ar părea 
rău." ’

DIVIZIONARELE B
DE RUțBY 

ÎN FAZA PREGĂTIRILOR
PENTRU RETUR
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conțin 
„Cupei 
succes

Multe dintre veștile primite 
ultima vreme la redacție 
noutăți despre întrecerile 
tineretului", desfășurate cu 
în comunele și satele județelor. Ti
nerii săteni, elevi, lucrători în 
C.A.P. sau I.A.S., ori cu alte ocu
pații specifice mediului rural, își 
dispută primele locurj ale fazelor 
pe comună. Dintr-o serie mai lungă, 
am dori să amintim localitățile 
Dobra, Ilia, Baia de Crîș, Vata (Hu
nedoara), Coșoveni, Valea Stanciu- 
lui, Murgaș (Dolj), Hașmaș, Nușfa- 
lău, Gîlgăul Almașulul (Zalău), Mi- 
zieș, Curățele, Budureasa, Săcu- 
ieni (Bihor), Frasin, Mănăstirea 
Humorului, Capul Codrului, Buc- 
șoaia, Solea (Suceava) etc.

în dorința de a vedea la lucru 
pe activiștii voluntari și forurile 
investite cu sarcini în marea com
petiție republicană de masă, am 
vizitat într-una din duminicile tre
cute așezarea îlfoveană Comana, 
unde ♦rma să aibă loc etapa pe 
comună. Primele cunoștințe le-am 
făcut chiar în trenul București — 
Giurgiu, la o oră destul de mati
nală, cînd am întîlnit cîțlva dintre 
profesorii navetiști ce aparțin sa
telor comunei Comana, printre 
care Marta Vînturici (Falaștoaca) 
și Olga Leu (Grădiștea). Lanțul 
faptelor ce aveau să ne convingă 
despre efervescența prilejuită de 
întrecerile pe care doream să le în
registrăm în carnetul de reporter 
s-a completat imediat ce ne-am a- 
propiat de clădirea școlii generale : 
grupuri de copii și tineri se în
dreptau spre locurile de concurs ; 
președintele asociației sportive. Ma
rin Socol, îndruma concurenții spre 
diferitele mese, în funcție de cate-

goriile de vîrstă ; în cancelaria pro
fesorilor se completau ultimele foi 
de înscriere ; în fine, o dată cu în
ceperea meciurilor de șah și tenis 
de masă (timpul neprielnic n-a 
permis desfășurarea probelor de 
săniuțe și patinaj), am putut re
marca buna organizare asigurată 
de comisia de resort, printre com- 
ponenții căreia 6-au evidențiat Pe
tre Niculescu, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., Gheorghe Morcov, 
directorul școlii, Alexandru Burcea 
și Ion Manele, activiști voluntari. 
Numai că, aceste eforturi, la care 
au contribuit și unii reprezentanți 
ai factorilor județeni prezenți în 
comună (U.T.C., C.J.E.F.S., Inspec
torat), nu au fost onorate nici de 
prezența primarului comunei, A- 
lexe Angliei, nici de aceea a direc
torului căminului cultural, Alexan
dru Bicu. Tot cu această ocazie am 
aflat că scena căminului cultural 
nu găzduiește deloc întrecerile 
sportive de la nivelul comunei Co
mana, sub bizarul motiv : 
să intre aici atîtia oameni ?' 
vintele 
aspecte 
asupra 
cerilor.
mar...

Iată și numele cîtorva dintre cei 
care s-au remarcat în întreceri : 
Ionel Enaehe și Marin Iordache 
(Falaștoaca), Paraschiv Ardeieanu, 
Marin Mirea și Tudorel Soare (Co
mana), Ecaterina Pițurcă (Falaștoa
ca) și Elena Dinu (Comana) — la 
șah, Romanița Dorobanțu și Gheor
ghe Predeanu (Comana) — la tenis 
de masă.

„cum o
(cu- 

tbv. A. Bicu) ! Iată două 
care, dacă nu au impietat 
bunei desfășurări a între- 
au lăsat, totuși, un gust a-

CĂMINUL CULTURAL
UN SPAȚIU

DESTINAT Șl SPORTULUI• ••
forurile 

spor- 
vreinea

Pentru sezonul de iarnă 
cu atribuții în domeniul 
tului au recomandat la 
potrivită folosirea oricăror spații 
disponibile, pentru a fi astfel sti
mulată în cît mai mare măsură 
activitatea de educație fizică și 
sport de la sate. în această direc
ție, căminele culturale pot suplini 
lipsa sălilor de sport și oferă, mai 
cu seamă pentru anotimpurile în 
care condițiile atmosferice sînt cu 
adevărat nefavorabile, posibilități 
relativ bune de găzduire a diferi
telor activități. întrucît problema 
folosirii eficiente a tuturor resur
selor și condițiilor în toate dome
niile de activitate prezintă un ca
racter de generalitate în țara noas
tră, vom acorda la rîndul nostru 
atenție cîtorva dintre inițiativele 
din unele sate sau Comune, punin- 
du-le în antiteză cu o excepție pe 
care n-am mai dori să o întîlnim.

Poate cel mai elocvent exemplu 
l-ar oferi comuna băcăuană Cașin. 
în sala căminului cultural și-a gă
sit un bun teren de activitate cen
trul de lupte, la care sînt înscriși,

la numai două luni de la înființare, 
aproape 60 de copii și tineri din 
localitate. Instructorul voluntar 
Cornel Cristuț are la dispoziție 12 
saltele, pe rare, în afara pregătiri
lor săptămînale, au loc, duminical, 
aprige întreceri de trîntă cu par
ticiparea multor săteni. Și căminele 
culturale din localitățile Gura Văii 
(pentru haltere) sau Dofteana (pen
tru tenis de masă și șah), consti
tuie gazde primitoare pentru toți 
eventualii amatori de sport. La fel 
se petrec lucrurile și în comuna 
Prisecani (județul Iași). Tehnicianul 
veterinar Gheorghe Mustață (vice- 
campion național sătesc la trîntă) 
pregătește și organizează pentru 
consătenii săi adevărate „festiva
luri" ale acestei discipline tradițio
nale. Și pentru ca sportivii să se 
întreacă în cele mai bune condiții, 
ei și-au confecționat,, prin mijloace 
proprii, cîteva saltele.

Iată însă că, în unele locuri, do
rința de a practica sportul și în 
spațiul acoperit al căminului cul
tural întîmpină rezistența inexpli
cabilă a unor factori locali. După 
cum ne-a relatat profesorul de e- 
ducație fizică din Broșteni (jud. 
Ilfov) Gheorghe Constantin, loc
țiitorul secretarului Comitetului de 
partid din comună, tov. Petre Tatu, 
nu permite accesul amatorilor de 
tenis de masă, în căminul cultural. 
Și asta în ciuda faptului că scena 
este destul de mare pentru a fi 
așezată pe ea «o masă de ping- 
pong. în schimb. în acest spațiu 
sînt depozitate diferite alte mate- 
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Deși Divizia
hocheistică
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eși Divizia națională s-a încheiat, activitatea 
........... i are în continuare un program foar- 

te încărcat pentru loturile reprezentative. Se 
fac pregătiri intense în vederea participării cu suc-

ces la principalele competiții internaționale ale se
zonului : campionatul european pentru juniori (gru
pa B), de la București, și campionatul mondial al 
seniorilor (grupa B), de la Ljubljana.

TRICOLORII SUSȚIN TREI 
lN CEHOSLOVACIA

JOCURI ECHIPELE ELVEȚIEI
Șl UNGARIEI LA BUCUREȘTI

bește despre „Baschetul, în forme 
fond...» • Băieții de pe ra- 

chetodromul Venus ® Ora hocheiu
lui — fotoreportaj cu campionii pu
cului ® Radiotelegrafie cu... mașina 
de scris • Continuarea serialelor 
„Medaliile handbalului» șl „Ultima 
repriză». $ Rubricile ..Sport maga
zin", „Orizont extern» șt „Spnrt 
globe-trotter» completează acest 
interesant număr ai revistei SPORT.

riale, care n-au 
nici cu sportul, 
tivitatea artistică, 
mărul din Colinele, 
care aparține satul Broșteni, 
are un cuvînt de spus în regle
mentarea acestei situații neplăcute ? 
Cu atît mai mult cu cit întrebuin
țarea spațiilor existente la căminele 
culturale sătești este, așa cum a- 
minteam, o datorie, și nu un act 
de bunăvoință ...

ac-
pri- 

de 
nu

Rubrird reulizotă de
Radu Î1MOFÎE

I
I
I
I
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nostru în Cehoslovacia

Pînă mai Seri adversari in echipele lor do club, mari rivale, acum colegi în 
reprezentativa națională. Portarul Valerian Netedu si fundașul Florian Soîncă la 
o discuție amicală înaintea plecării lotului —*— ' ’

în zilele de 18 și 
se vor desfășura în 
patinoarul artificial 
August", întâlnirile 
ROMÂNIA — ELVEȚIA.

După cum ni s-a comunicat, oas
peții deplasează lotul lor de elită 
care a 
neu în 
victorii

Prin 
precia 
test important în aprecierea valo
rii formației noastre pentru C.M. 
(grupa B) de la Ljubljana.

în aceeași săptămînă, la 23 și 24 
februarie, vor avea loc. tot

19 februarie 
Capitală pe 

acoperit „23 
internaționale

întreprins, recent, un tur- 
Norvegia, încheiat cu două 
în 3 meciuri.

această prismă putem a- 
că jocurile reprezintă un

la 
București, meciurile ROMANIA — 
UNGARIA. Hocheiștii maghiari — 
protagoniștii grupei C a campiona
tului mondial — practică un ho
chei modern, rapid, uzează exce
lent de arma contraatacului, ceea 
ce face ca partidele de la București 
să se anunțe deosebit de intere
sante.

Joi seara, lotul nostru reprezen
tativ a plecat în Cehoslovacia pen
tru un scurt stagiu de antrena
ment. Au făcut deplasarea : Du
mitra.? ți Netedu (portari), Varga, 
Ioniță. Justinian, FI. Sgîncă, Țone. 
Antal, FI. Gheorghe (fundași), Pa
nă, Gh. Huțanu, Bandas, Costea, 
Tureanu. Axinte, Gheorghiu, Bața, 
V. Huțanu, Nistor, Miklos ți Malî- 
hin (atacanți) însoțiți de antrenorii 
V. Suvalov, Șt. Ionescu și I. Tiron.

Pe peronul Gării de Nord, Ion 
Tiron ne-a 
ție :

,,Această 
programul 
in vederea 
jana. Sîntem, 
miți de forma pe care au arătat-o 
selecționabilii in partidele de cam
pionat (mă refer, în special, la me
ciurile Steaua—Dinamo), dar soco
tim că se mai pot face destul de 
multe ameliorări, astfel ca în pe
rioada 20—31 martie lotul să rea
lizeze o valoare maximă. Vom sus
ține trei jocuri de verificare cu e- 
chipc din Slovacia care activează in 
divizia secundă a campionatului 
național, aflat in plină desfășura
re. Așadar, urmează să întilnim 
adversari puternici, în compania 
cărora ne vom putea face o ima
gine exactă asupra potențialului 
real pe care îl deține reprezenta
tiva".

PARTICIPARE PUTERNICĂ

t

făcut o scurtă declara-

deplasare face, parte din 
de pregătire a echipei 
turneului de la Ljubl- 
i, In general, mulțu-

Tradiționala competiție hocheis
tică bucureșteană „Cupa Federați
ei", programată în prima decadă 
a lunii martie, va avea o partici
pare deosebit de valoroasă. Printre 
oaspeții patinoarului „23 August" 
se vor număra formația soviotică 
S.K.A Sverdlovsk, clasată pe locul 
III în grupa secundă a campiona
tului unional, Reprezentativa B a 

Germane, și Selecționata deR.D.

V
ATENȚIE ȘI

Creat în actualul sezon, pentru a 
da posibilitate unui număr 
mare de jucători să se afle 
tr-o activitate competițională 
tinuă, lotul reprezentativ B 
tineret) va primi „botezul focului" 
participînd (de la 20 februarie) la 
un puternic turneu internațional 
organizat la Budapesta.

Echipa noastră va evolua 
denumirea „Agronomia Cluj”.

mai
in-

con-
(de

sub

ÎNTRECERILE

CELOR MAI MICI

PATINATORI
Pe patinoarul artificial din Calați 
avut loc un concurs de patinaj ar

tistic cu un dublu rol : de verificare 
și de clasificare a tinerelor speranțe 
gălățene, acum. înaintea apropiatelor 
campionate naționale de copii și ju
niori ce se vor desfășura la Miercurea 
Ciuc.

La 
rea a 
done, 
grupa 
Cristinci Balaiș, care a avut în Da
niela Hogea o rivală redutabilă. Pro
ba de sărituri a fost dominată de 
Nina Mogodau. La băieți, grupa 
copii-^avansați, a cîștigat Viorel Chi- 
rilă, iar la categoria copii III, Con
stantin Fiorea.

Pentru Cătălina Grădișteanu și 
Renate Tukșerer întrecerile au con
stituit un prilej de confirmare a 
bunei lor pregătiri. In urma exerci- 
țiilor impuse și a probei de „libere", 
arbitrii le-au acordat ambelor con
curente locul I, la categoria a Il-a. 
Micuțele sportive laureate au obținut 
și clasificarea „copii I“. Clasificări 
noi au mai obținut și Laura Verdeș 
(categoria a IV-a) și Marian Modea 
(copii III).

A fost un concurs reușit, care a 
lăsat speranța că la Miercurea Ciuc 
patinajul artistic, gălățean va fi re
prezentat cu mult mai bine decît 
anul trecut.

Dumitru ALDEA—coresp.

a

grupa copii—avansați, întrece- 
fost Ciștigată de Camelia An- 
urmată de Ana Ionescu. La 
copii III, victoria a revenit

IN „CUPA FEDERAȚIEI"
juniori a Cehoslovaciei, care va 
lua parte, puțin mai târziu, la în
trecerile grupei A a campionatu
lui european.

în această companie puternică, 
evoluția echipei Bucureștiului (de
numire sub care va juca lotul nos
tru național) va constitui o ultimă 
verificare înaintea întrecerilor din 
cadrul grupei B a campionatului 
mondial.

încheiem turul de orizont prin 
clasamentele campionatului Divi
ziei B de rugby cu o succintă pre
zentare a seriilor a III-a și a IV-a.

în seria a III-a, o singură echipă 
s-a detașat atît de net, îneît cu 
greu ar mai putea fi ajunsă : Con
structorul Buzău, rodul pasiunii 
pentru rugby a ing. Șerban Gliica, 
care nu este la prima inițiativă de 
acest fel. Completîndu-și echipa cu 
cîțiva jucători buni, Ceauș, AI. Io
nescu, Căinaru, Gali și avînd con
cursul antrenorului Grigore Aman. 
XV-le buzoian a acumulat după 
șase etape tot atâtea victorii. Bu- 
curîndu-se de largul sprijin al or
ganelor locale de partid și de stat, 
al întreprinderii de constriiiții- 
montaj, care tutelează echipa, rug- 
byștii de la Constructorul sînt de
ciși să pătrundă în eșalonul supe
rior, pregătindu-se cu asiduhate 
pentru aceasta.

Pe locurile următoare, un grup 
de 4 echipe — Minerul Gura Hu
morului. Ancora Galați, C.S.M. Su
ceava și Agronomia Iași — aflate 
însă la distantă de prima clasată. 
Plutonul seriei a III-a este înche
iat de U.R.A. Tecuci și C.S.M. Iași, 
ambele sub așteptări.

în seria a IV-a, compusă din 8 
echipe, numai doua formații au 
beneficiat de o pregătire superioară 
în tur : Precizia Săcele și C.F.R. 
Brașov. Experiența dobîndită în 
Divizia A își pune amprenta asu
pra evoluțiilor rugbyștilor din Să- 
cele. ei conducînd în clasament cu 
21 p. Pe locul doi, la trei puncte 
diferență, se află C.F.R. Brașov. 
Pentru că un asemenea handicap 
nu s-a dovedit totdeauna insur
montabil, este de așteptat o luptă 
strînsă pentru ocuparea primului 
loc în serie. Șoimii Sibiu și Dacii 
Sibiu ocupă locurile 3 și 4, oscila
țiile din comportarea lor fiind 
urmarea tinereții jucătorilor. Cînd 
noi cadre, cu mai multă experien
ță, vor completa aceste formații se 
va înregistra, firește, un progres 
substanțial. Minerul Lupeni — al
tădată valoroasă — nu mai este 
decît o... amintire. Desele schim
bări de antrenori și jucători au 
avut repercusiuni neplăcute : evo
luția mediocră a formației. De la 
Electroputere Craiova ne-am fi aș
teptat la mai mult, în timp ce Șe. 
sp. Timișoara și Știința II Petro
șani, cu mulți juniori în alcătuirea 
XV-lui de bază, nu pot emite, deo
camdată, pretenții mai mari.

Vasile PENESCU

DINAMO-STEAUA
LA BASCHET

(Urmare din pag. 1)

LOTULUI B
Vor face deplasarea: Huțan și 

Iova (portari), Făgăraș, Sarosi, Ta- 
maș I, Tarnaș II, Bălăneanu, Mir- 
cioiu (fundași), Boldescu, Iordan, 
Pisăru, Bucur, Popa, M. Vlad, 
menessy, Csedo, Herghelegiu, 
xe, Dcneș, Imre (atacanți).

Conducerea tehnică a fost 
credințată antrenorului L. Pușkaș.

i# 
Ke- 
Te-

în-

pei a XVI-a (în paranteze, rezulta
tele înregistrate în primul tur), 
masculin, grupa 1—6: Dinamo 
- Steaua (71—60), „U” Cluj

,U“ Timișoara 
— I.E.F.S. (72—89) ;

I.C.H.F.—Rapid
,Poli" Cluj— „Poli" Buc. 

Timișoara—C.S.U.

rul ■
7—12 :

,.U’
(63—77), Fa- 

grupa 
(91—60), 
(67—58), 

Galați 
■6 : „U“

Voința
(75—92) ; feminin, grupa 1—(
Cluj—I.E.F.S. (29—54) — se dispu-* 
tă astăzi, Universitatea Timișoara— 
Rapid (57—51), Politehnica—Voin
ța (60—53) — va avea loc marți : 
grupa 7—12 ; Sănătatea—,,U“ Iași 
(47—55), Crișul—Constructorul (61— 
50). Voința Tg Mureș—Olimpia 
(34—49).

COMPETIȚIA ATLETICĂ „CUPA DE CRISTAL»
(Urmare din pag. 1)

după recordmana lumii, Nadejda 
Cijova, și că, cel puțin pînă luna 
viitoare, este campioana de sală a 
Europei !).

Hurdlerul cehoslovac Peter Cech, 
finalist olimpic, deținător al unui 
rezultat de 13,5 s pe 110 mg, este o 
mai veche cunoștință a campionu
lui român Nicolae Perța. „Sper ca 
în compania acestui valoros alergă
tor să obțin un rezultat bun, poa
te chiar standardul de participare 
la C.E. — ne-a declarat Perța. Fi
ind vorba de o probă scurtă, re
zultatul depinde, în foarte mare 
măsură, de momentul startului. Am 
lucrat intens, în ultima vreme, pen
tru o plecare cît mai rapidă".

Victorios la concursul de la Bu
dapesta (5,00 m la prăjină), Dinu 
PiștaJu, ca și Nichifor Ligor, sînt 
hotărîți. să realizeze o sensibilă 
îmbunătățire a prestației lor din a- 
cest sezon. La Berlin, Viorica Vis- 
copoleanu a sărit 6,30 m, dar a 
avut o încercare, depășită, de pes
te 6,50 m. Poate că de data aceasta 
ea va fi în măsură să obțină, 
gulamentar, o 
ță. Duelul ei

‘AiWWWWWWWWW

g 
I

re-
asemenea performan- 
cu Murgit Herbst —

PROGRAMUL
AZI

ora

ora 
ora 
ora 
ora

16 m F — serii60 
prăjină 
triplusalt

16.15 60 m B — 
16.45 60 m F — 
17,00 60 m B —
17.15 înălțime B 

lungime F 
greutato F

serii 
finală 
finală

Valentin Jurcă ți Mihai Zaharia măsoară o săritură. Ci o fi fost de lungă ?
Oifert (R. D. Germană) se anunță 
foarte interesant. De notat că cele 
mai bune performanțe, în aer li
ber, ale celor două săritoare sint:

ÎNTRECERILOR ș\\\\\\\\\\\\\\\W'^

ora 16 
ora 
ora 
ora 
ora

M11NE

60 mg F — serii
60 mg B — serii

60 mg F — finală
60 mg B — finală

16,20
16,50
17,05
17,20 înălțime F 

lungime B 
greutate B

6,82 m în 1968 pentru Vlscopoleanu 
și 6,81 ni în 1971 pentru Oifert.

în ceea ce privește săritura în 
lungime — bărbați, Valentin Jurcă 
ne-a spus că se simte foarte bine 
și că dorește să obțină uri rezul
tat în preajma recordului țării 
(7,92 m — 1972 Carol Corbu care, 
a împlinit ieri 28 de ani. Felici
tări !).

Curse spectaculoase, cu sosiri — 
în mod cert — la fotografie, vor 
fi cele patru probe de viteză, pe 
60 m, plat și peste garduri. Pre
zența în concurs a unor autentice 
valori este și o garanție pentru ci
fre de ridicat nivel internațional.



la Budapesta, in C.C.E

VOLEIBALISTELE DE EA RAPID INTILNESC
V

FORMAȚIA N.I.M., DEȚINĂTOAREA TROFEULUI
întîl-Voleibalistele de la Rapid 

nesc azi, la Budapesta, în cadrul 
celui de al treilea tur al Cupei 
campionilor europeni, pe dețină
toarea trofeului, formația N.I.M., 
urmînd ca partida retur să se des
fășoare la 16 februarie la Bucu
rești. Antrenorii celor două echipe 
Davila Plocon și Hera Gabor, vor 
trimite în teren, după toate pro
babilitățile, următoarele sextete : 
RAPID — Eugenia Rebac, Con-

stanța Bălășoiu, Martha Szek'ely, 
Florica Fugigi, Elena Crișan, Cris
tina Băltărețu ; rezerve : Ruxan- 
<lra Vraniță, Virgina Stamatopol, 
Ileana Sabău; N.I.M. — Ger
hardt, Buzek, Banhegyi, Szalay, 
Steiner, Enekes ; rezerve : Farkaș, 
Weber, Szijjarto, Beck,

Meciul are Ioc, începînd .de la 
ora 19 (ora Bucureștiului), la 
Sportcsarnok',

Remiză cu olandezul Langeweg, In runda a 3-a

In 
a turneului lnterna- 
de la Torremolinos, 
învins pe Ruiz, Tar
tar Esteve a cîști-

MADRID, 8 (Agerpres). 
runda a treia 
țional de șah 
Lombardy 1-a 
Jan pe Sanz,
gat la Martin. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu (cu piesele 
negre) a remizat, în 12 mutări, cu

maestrul olandez Christian Lan
geweg. Celelalte trei partide ale 
rundei s-au întrerupt. Partidele 
întrerupte în runda anterioară s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Torre — Langeweg 1—0;
— Ruiz remiză.

Tarjan

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCHI ALPIN

SPORTIVELE AUSTRIECE AU DOMINAT

A 8-A EDIȚIE A C. M. DE HANDBAL MASCULIN

REPREZENTATIVA POLONIEI DOREȘTE

In clasament, pe primul 
trecut Jim Tarjan (S.U.A.), 
puncte, urmat de FI. 
(România), W. Lombardy (S.U.A.), 
G. Esteve (Cuba) și J. Sanz 
nia) — cu cîte 2 puncte, P. 
(Filipine) și H. Vesterinen
landa) — l>/a puncte și cîte o par
tidă întreruptă etc.

ioc a
CU 21/t

Gheorghiu

(Spa-
Torre
(Fin-

PROBA DE
SAINT MORITZ, 8 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Vremea continuă să fie capricioa

să la culme și pune probleme de
osebite tuturor participanților la 
C.M., dar, mai ales, comitetului de 
organizare, care se vede obligat, 
din nou, să aducă schimbări pro
gramului deja modificat. Miercuri, 
de exemplu, cursa „non-stop“ de 
coborîre pentru fete a fost anu
lată și s-a executat o recunoaște
re a traseului pe o ceață deasă 
și o ninsoare puternică. Cu băie
ții la fel. Vineri trebuia să se des
fășoare „,non-stopur‘, dar s-au fă
cut două coborîrj de recunoaștere, 
■în condiții deosebit de grele.

Joi a avut loc totuși coborîrea 
fetelor. Pîrtia a măsurat 2 400 m, 
cu o diferență de nivel de 575 m, 
pe care au fost instalate 23 de 
porți cu pînze reflectorizante. Tre
buie spus că parcursul, prin can
titățile de zăpadă căzută, nu a fost 
nici prea greu, nici de o viteză ex
cesivă. Dificultăți enorme a ridicat, 
însă, orientarea în teren, în plai al
pin, mai ales la schimbările de di
recție șj pantă. Conform pronos
ticurilor, Austria a repurtat un fru
mos succes individual prin Anne
marie Proell-Moser, ca și o victo
rie scontată pe echipe ocupînd 
locurile 1—3—4.

Cu toate segmentele corporale

COBORÎRE
strînse, mai mult un bolid decît o 
schioară, „Annemi11 (cum o alintă 
prietenii) a făcut o coborîre excep
țională, mai ales în partea a doua 
a traseului unde și-a continuat 
cursa exclusiv pe baza reflexelor 
și a impulsurilor pe care le pri
mea prin intermediul schiurilor a- 
supra conformației terenului. De 
două ori a fost gata să cadă, dar 
a avut forța necesară reechilibră
rii, devansînd cu aproape o se
cundă o altă celebră schioară, sur
prinzător de bine clasată în pro
ba de coborîre, canadianca Betsy 
Clifford (fostă campioană mondială 
la slalom uriaș în 1970). Tn prima 
porțiune a traseului, canadianca a 
avut un timp mai bun ca al cîști- 
gătoarei, dar spre sfîrșit nu a mai 
putut rezista ritmului drăcesc im
pus de Annemarie Proell-Moser. 
Neașteptat de slab pentru toată 
lumea Și mai ales pentru gazde,

sportivele elvețiene, care au ocu
pat locurile 5—11—20 și 27. Nici 
tinerele reprezentante ale Franței 
nu au putut reface handicapul e- 
norm care le despărțea, în proba de 
coborîre, de austriece și s-au mul
țumit cu locurile 10—12—15 șj 19.

Vineri s-a anulat, din nou, cursa 
„non-stop“ pentru băieți. Au fost 
executate, totuși, două coboriri de 
antrenament. Din cauza vizibilității, 
reduse, mulți schiori au căzut, iar 
favoriții întrecerii au mers destul 
de prudent. Normal ar trebui ca 
proba de coborîre să se dispute 
sîmbătă.

In proba feminină de salom spe
cial, tînăra Anny Wenzel (Lichten
stein), în vîrstă de 19 ani, a cuce
rit titlul de campioană mondială, 
realizînd în cele două manșe timpul 
de 94,63. Ea a fost urmată de 
Michele Jacot (Franța) în 95,15, Ma
rie Lise Morerot (Elveția) cu 95,29 
și Fabienne Serrat (Franța) cu 95,61. 
Aceasta din urmă a cîștigat titlul 
de campioană a lumii la combina
ta alpină.

Mihai BARA

PROBLEMA ANTRENORILOR

'' După cum se știe, reprezenta
tiva masculină de handbal a Po
loniei, participantă la cea de a 
VIII-a ediție a campionatelor 
mondiale, concurează în grupa B 
alături de echipele României, Spa
niei și Suediei. Specialiștii polo- 

unanimitate 
greu re- 

să depășeas- 
în schimb

de ju- 
la di-

nezi recunosc în 
că va fi foarte 
prezentatîvei noastre 
că echipa României, 
speră că se vor putea obține vic
torii în partidele cu echipele Sue
diei și Spaniei.

După insuccesul din turneul o- 
limpic (locul 10), conducerea teh
nică a echipei a fost încredințată 
prof. Stanislaw Majorek, antrenor 
al echipei Stal Mielec din prima 
divizie.

Pentru o pregătire cît mai bună 
în vederea jocurilor din cadrul 
campionatelor mondiale din R.D. 

s-a decis ca întîlnirile 
campionatului 
să fie între- 

posibilitate lo- 
poată dedica 
cît mai com-

Lotul lărgit cuprinde 25 
cători, supuși în prealabil 
ferite teste și care se pregătesc 
la centrul sportiv Gdansk-Oliwa. 
Se acordă o deosebită atenție pre
gătirii fizice, membrii lotului e- 
fectuînd zilnic alergări pe plajă, 
completate, apoi, cu alte exerci
ții în sala de sport a Institutului 
de educație fizică din localitate.

de

CORESPONDENTĂ

SPECIALĂ PENTRU

Sportul

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
ST. PETERSBURG. — Stan Smith a ob

ținut cu destulă dificultate calificarea 
în „sferturi", învingîndu-1 în trei se
turi : 3—6, 7—6, 6—3 pe englezul Chris 
Mottram. Campionul sovietic Aleksandr 
Metreveli l-a eliminat cu 7—5, 6—2 pe 
australianul Geoff Masters, cehoslovacul 
Jiri Hrebec a dispus cu 6—1, 6—3 de 
americanul Baz Reid, iar mexicanul 
Raul Ramirez a cîștigat cu 7—6, 6—3 
partida susținută cu australianul Owen 
Davidson,

Lloyd — Haillet, Gauban 6—2, 
S.U.A. — Italia 2—1 (Amaya — 
parini 6—2, 6—3; Dupre — Borea 
6—4; în partida de dublu, cuplul 
rican mi s-a prezentat).

NASTASE — 237 p I

6—3);
Gas-
7—6, 

arne-

Germană, 
din cadrul turului 
polonez de handbal 
rupte, pentru a da 
tului lărgit să se 
unor antrenamente 
plexe. Astfel, etapele turului care 
trebuiau să se desfășoare toamna 
trecută n-au mai avut loc.

Reprezentativa Poloniei a dis
putat jocurile de calificare, 
vingînd cu 20—13 și 21—13 echi
pa Olandei și cu 25—16 echipa 
Elveției. Al doilea joc cu echipa 
Elveției s-a terminat la egalitate: 
17—17. De asemenea, reprezenta
tiva Poloniei a participat la com
petiția dotată cu „Cupa Mării Bal
tice", desfășurată în R.F. Ger
mania.

FORT LAUDERDALE. Rosemary Ca
sals a învins-o cu 7—6, 6—4 pe Jean
ne Evert. In alte partide: Francoise
Durr — Sharon Walsh 6—1, 6—1; Nancy 
Giinter — Tory Fretz 6—1, 6—3.

în-

Pentru prima oară, jucătorii fac 
zilnic ședințe de masaj. Antreno
rul Majorek a schimbat complet 
metodele de pregătire. în. plus, a 
promovat jucători tineri si talen- 
tați de la echipele divizionare, 
formînd de pe acum un lot de 
perspectivă în vederea viitorului 
turneu din cadrul J.O.

Printre cei selecționați se află: 
Alfred Kaluzinski — din Craco
via, Marek Panaș și Ryszard Ku- 
zik — din Gdansk, Jcrzi Klem- 
pel — din Wroclaw, Henryk Tro- 
janovski — din Mielec, Wojciech 
Gwozdz — din Zabrze. în com
parație cu echipa care a evoluat 
la J.O., s-a produs o întinerire de 
40 la sută.

1,89; 
(Slask 

-);
Poz-

TORQUAY. In semifinalele turneului 
pentru echipe de tineret: Anglia — 
Franța 3—0 (Siviter— Haillet 6—4, 7—5; 
J. Lloyd — Caujolle 7—5, 7—5 ; Siviter,

tn urma unor rectificări de punctaj 
comunicate de organizatorii Circuitului 
W.C.T., clasamentul grupei I (roșie) are 
tn frunte pe Ilie Năstase cu un total 
de 237 puncte. Au fost incluse bonifi
cațiile acordate pentru rezultatele din 
sezonul trecut. Pe locul doi este tenis- 
manul iugoslav Nikola Pilicl, cu 114 p, 
urmat de Tom Gorman (S.U.A.) 102 p, 
Tom Okker (Olanda) 85 p, Manuel 
Orantes (Spania) 62 p, Patrice Domin
guez (Franța) 54 p. Okker și Orantes 
n-au jucat in primul turneu al grupei, 
la Richmond, dar sînt așteptați să ia 
startul în al doilea, de săptămînă vi
itoare, la Toronto.

V A

P afinaj

IRINA RODNINA (U. R. S. S.)

în decembrie 1973, echipa Po
loniei a susținut două partide în 
compania echipei Franței, cîști- 
gînd cu 20—15 la Paris și 24—15 
la Nantes. In continuare, a jucat 
la Hanovra cu echipa locală 
P.S.V., de care a dispus cu 22—17. 
Ultimele jocuri de pregătire le va 
susține la 16 și 17 februarie, cînd 
va întîlni echipa R.D. Germane 
la Dessau și Brandenburg.

Echipa de bază alcătuită
antrenorii St. Majorek și J. Czer- 
winski este următoarea : Andrzej 
Szymczak — portar (de la forma
ția Anilana Lodz, născut în 1948, 
înălțime — 1,93, greutate — 86, 73 
de jocuri în echipa Poloniei), 
Engelbert Szolc (Pogon Zabrze; 
1943 ; 1,82; 86; 57); Zygfryd Ku
chta (Anilana Lodz ; 1944; 
88; 73); Jerzy KIempel 
Wroclaw; 1953 ; 1,92 ; 86; 
Zbignyew Dybol (Grunwald
nan ; 1947; 1,72; 71; 51); Marek 
Panaș (Wybrzeze Gdansk; 1951; 
1,86; 90 ; 15).

în afară de aceștia, din lotul 
care se pregătește în vederea 
C.M. vor maî face parte portarii: 
Andrzej Szybka (Spojnia Gdansk; 
1945; 1,82; 81; —), Mieczyslaw
Wo jkzak (Pogon Zabrze; 1951;
1,88 ; 84; •—) și jucătorii de cîmp: 
Jej-zy Melcer (AZS Bialystok ; 
1949; 1,96; 85; —), Wladislaw Po- 
pielarșki (Spojnia Gdansk; 1950;

Kaluzinski 
1,90; 80; 
(Spojnia

1,75; 78; —), Alfred
(Hutnik N. Huța; 1952;
—), Andrzej Lech __
Gdansk 1946 ; 1,84 ; 84; —). Hen
ryk Trojanowski (Stal Mielec; 
1946; 1,78; 75 ; —), Zdzislaw An- 
tkzak (Slask Wroclaw; 1947; 1,88; 
80; -).

Aleksandra KOROLKIEWICZOWA

ETAPĂ FĂRĂ SURPRIZE ÎN C.C.E. LA BASCHET
Meciurile dintre Politehnica București și Standa Milano, decisive pentru

calificarea in semifinale
La Riga s-a desfășurat cel de al doi

lea meci dintre T.T.T. Daugava, cam
pioana Uniunii Sovietice și a continen
tului și Politehnica București, campi
oana României, contînd pentru turul II 
al grupelor sferturi de finală din C.C.E. 

baschet feminin. Sportivele sovietice 
dominat net și au cîștigat cu 100— 
(47—20). Cea mai bună jucătoare 
pe teren — Semenova, care a în-

la 
au 
45 
de 
scris 27 p. Daugava. învingătoare și în 
partida de la București cu 75—42 (46— 
18), conduce detașat în clasamentul 
grupei A.

în aceeași grupă, Standa Milan»» a 
întrecut pe M.T.K, Budapesta cu 60— 
51 (39—29). Primul joc s-a încheiat cu 
succesul echipei M.T.K., la scorul de 
67—60 (36—27), astfel că baschetbalistele 
din Milano au realizat un scor gene

ral favorabil: 120—118.

Clasament
1. T.T.T. Daugava Riga
2. Politehnica Buc.
3. Standa Milano
4. M.T.K. Budapesta . _

în grupa B a competiției.
Lodz — învingătoare și în primul meci 
cu 73—77 (46—33) — a obținut un nou 
succes în fața echipei Slavia Praga 
cu 80—58.

2 2 0 336—176 4
2 1 1 240—300 3
2 1 1 209—279 3
2 0 2 243—273 2

L.K.S.

Analizind situația actuală din fot
balul sovietic, cunoscutul specialist 
Lev Filatov scrie următoarele în re
vista „OGONIOK" din Moscova :

„...în zilele noastre, o echipă de 
fotbal, dacă nu poate fi comparată 
cu o întreprindere sau o fabrică, tre
buie cel puțin asemuită cu un ate
lier, a cărui producție desfășurată pe 
stadioane și pusă în circulație în mi
lioane de exemplare de către televi
ziune este foarte solicitată, sau refu
zată. Planurile fiecărui sezon sînt 
întocmite cu grijă de către echipe și 
nu au fost rare cazurile cînd jucă
torii le-au îndeplinit cu entuziasm și 
satisfacție. Pentru a ajunge la o 
înaltă măiestrie în fotbal este nece
sară o incursiune în viitor, dacă vreți 
un plan cincinal. La 
colaboreze intens toți 
și cei ce vor să-și dea 
fie acest plan acoperit .. ... __
și întărit cu peceți, asemenea străve
chilor zapise, deoarece în treburile 
fotbalului din zilele noastre numărul 
declarațiilor binevoitoare și al pro
misiunilor depășește cu mult pe ace
la al inițiativelor realiste.

Pentru că, ajunși aici, ne lovim de 
așa numita problemă a antrenorilor

ei trebuie să 
cei chemați 
concursul. Să 
de semnături
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Luînd în discuție 
forurilor sportive

slaba participare 
britanice la pre- 

ale atletis-

LOTUL FRANCEZ PENTRU MECIUL DE FOTBAL CU ROMANIA
După părerea unanimă, este cea 

mal bună patinatoare de perechi 
din cîte au existat vreodată. Mărtu
rie stă impresionanta sa „colecție" 
de medalii de aur, începută în 1969; 
5 la mondiale, 6 la europene, una 
olimpică. Ultima, adaugată la Za
greb, constituie și un adevărat re
cord, căci nimeni pînă la Rodnina 
n-a urcat de șase ori pe prima 
treaptă a podiumului campionatelor 
europene, în această probă.

Se distinge prin grație, suplețe, 
extraordinar simț al ritmului, o 
tehnică fără precedent Dar șl 
multă voie bună, ceea ce-i permite 
probabil să treacă peste dificultă
țile unor antrenamente istovitoare, 
ale unui efort fizic deosebit în în
trecere.

Irina Rodnina s-a 
septembrie 
patinatoare 
time și 48 
Institutului 
fertnțe extra-sportive: muzica, de la 
cea clasică la cea populară, 
fapt, o preferință care se leagă 
mijlocit de disciplina în care

născut la 12 
1949, la Moscova. Este o 
„micuță4*: 1,52 m înăl-
kg greutate. Studentă a 
de cultură fizică. Pre-

consacrată. Fiindcă ea știe nease
muit de bme să îmbine mișcările 
pe gheață cu sunetul melodios âl 
cintecelor

■
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De 
ne- 

este din țara sa.

ALEKSANDR ZAIȚEV (U.R.S.S.)

L-am cunoscut numai alăturat ma
rii campioane, căreia îi este, de

nelipsit șl valoros parte-

JAN HOFFMANN
Primui campion de patinaj artistic 

pe care R. D. Germană îl înscrie 
pe tabela de onoare a întrecerilor 
continentale este Jan Hoffmann. 
Prezent pe ultima treaptă a podiu
mului încă de anul trecut — atit la 
C.E. de la Kttln cit șl la C.M. de la 
Bratislava — el face acum un salt 
de două locuri, preluînd succesiunea 
marelui Nepela, cei care domi
nase înweg intervalul „olimpic" 
precedent. O promovare așteptată șl 
firească.

S-a născut ta M noiembrie 1855, 
la Dresda, Face parte din gruparea 
S.C. Karl Marx-stadt și este antre
nat de Jutta MU’.ler, de al cărei 
nume sînt legate numeroase succese 
ale patinatorilor din țara prietenă. 
Foarte stăpln pe tehnica figurilor 
obligatorii, dezinvolt șl inspirat la

Posedă nu mal puțin de 
în programul

„libere*.
trei săiituri „triple1
liber ales, din care — e drept — nu 
l-a reușit decît una singură, pe 
glieața europenelor de la Zagreb. 
Peste o lună, la Miinchen, va da o

PARIS, 8 (Agerpres). — Federa
ția franceză de specialitate a alcă
tuit lotul echipei de fotbal în ve
derea meciului cu selecționata Ro
mâniei. programat, în nocturnă.

la 23 martie la Paris. Lotul cuprin
de 31 de jucători, care vor începe 
pregătirile în comun, la 18 februa
rie, în localitatea Voisine Chateau.

Marița
L.K.S.
Slavia
întrecerile

masculine s-au încheiat cu 
scontate. La 
trei din cele patru semifinaliste: Ignis 
Varese, actuala deținătoare a trofeului, 
A.S. Berck (Franța) și Real Madrid.

Grupa A: Ignis Varese — Racing 
Ford Anvers 89—63 (54—26). în primul 
meci: 100—80 (52—37) pentru Ignis.
Maccabi Tel Aviv 
(40—29). în primul meci: 
pentru A.S. Berck.

pentru
A.S. Berck 79—58

115—86 (61—44)

Clasament
1. Ignis
2. A.S.

Varese
Berck

3. Maccabi Tel
4. Racing Ford

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR BULGARI
NICOSIA, 8 — Continuîndu-și pregăti

rile în vederea participării la turneul 
final al campionatului mondial de fot
bal, selecționata Bulgariei a susținut la 
Morfu un meci de verificare cu echipa 
reprezentativă a Ciprului. Fotbaliștii 
bulgari au terminat învingători cu sco
rul de 4—1 (1—0), prin golurile înscrise

de Bonev (mln. 70, 84 și 86) și Kolev 
(min. 29).

Echipa Bulgariei a aliniat în acest 
joc următoarea formație: Stankov — 
Zattrov, Ivkov, Aladjov, Kolev, Pcnev. 
Voinov, Bonev, Petkov (Mila nov), Sto- 
ianov, Denev (Dimitrov).

UN BOGAT PROGRAM DE

PRECEDE MARELE EXAMEN
doi ani, 
ner de întrecere. După propria măr
turisire a acesteia, „Sașa“ Zaițev 
este un ideal patinator pentru a- 
ceastă probă complexă, în care cali
tățile individuale trebuie amalga
mate într-un singur tot cu acelea 
ale coechipierului.

A fost descoperit de antrenorul 
Stanislav Juk. același care a for- 
mat-o și pe Irina. L-a ales dintre 
mai multi candidași să la locui lui 
Aleksei Ulanov, cu care Irina îm
părțise laurii primilor ani de acti
vitate. Motivul alegerii? Ni l-a măr
turisit Juk: „Fiindcă .este un băiat 
bun, ascultător, gata să-mi execute 
întru totul indicațiile. Și — desigur 
— pentru că poate face aceasta..

Născut la 16 iunie 1952, de ase
menea la Moscova. Ca și partenera 

este student al aceluiași Insti- 
înălțime; 1,75 m; greutate: 69 
Pînă acum, de două ori meda- 
cu aur la europene, o dată la

sa. 
tut.
kg.
Uat 
mondiale.

X

(R. D. Germană)

pasionantă luptă pentru titlul mon
dial, cu așii patinajului de peste 
Ocean T. Cranston șl G. McKellen.

Us

Acest sfîrșit de săptămînă mar
chează inaugurarea serialului de 
mari competiții în lumea scrimei. 
La Milano se desfășoară, azi și 
mîine,’ tradiționalul turneu de spa
dă peniru „Trofeul Spreafico", la 
care iau parte și cîțiva dintre trăgă
torii noștri fruntași : AI. Istrate, A. 
Pongraț, C. Bărăgan, C. Duțu și 
P. Szabo. De fapt, începutul se
zonului internațional la scrimă 
era făcut de întrecerea floretiștilor 
dotată cu „Trofeul Martini" și or
ganizată, de obicei, la sfîrșitul lu
nii ianuarie. Anul acesta însă com
petiția a avut un caracter foarte 
restrîns, reunind doar pe cîștigăto- 
rii ultimelor trei ediții — france
zii B. Talvard și D. Revenu, pre
cum și maghiarul S. Szabo. Aceștia 
au susținut un baraj de cîte 10 
tușe pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui celui de al IV-lea „Trofeu Mar
tini" și cel mai bun s-a dovedit B- 
Talvird, victorios asupra ambilor 
adversari. Miniturneul lor a fost 
competat de cîteva asalturi amica
le, h care reprezentanți ai țării 
gazdi (Monique Vardi, Chr. Noel, 
J. Ltdegaillerie și R. Bonnissent) 
au fost opuși, tn ordine, unor nu
me ilustre ca; Valentina Nikonova 
și V. Stankovici (U.R.S.S.) — la flo
retă, R. Edllng (Suedia) — la spa
dă și M. A. Montano (Italia) — la 
sabie.

în mod neașteptat, a dispărut din 
calendarul internațional al sabreri- 
lor turneul de la Bruxelles pentru 
„Trofeul Martini11, anulat — se spu
ne — „din motive independente de 
voința organizatorilor". Sabrerii 
noștri — ca și ceilalți care erau 
prezenți de obicei la această între
cere — au rămas luna aceasta cu 
o singură confruntare. Chiar săp- 
tămîna viitoare ei vor evolua în 
puternicul turneu de la Moscova 
care, anul trecut, ne-a adus, după 
cum se știe, satisfacția unei victo-

rii de prestigiu, obținută de Dan 
Irimiciuc. Sportivul ieșean se va a- 
fla și de data aceasta în componen
ța lotului nostru ce va 
capitala U.R.S.S., între 
bruarie.

Tot în U.R.S.S. vor 
perioada 22—24 februarie, și spa
dasinii noștri vizați să ne reprezin
te ulterior la campionatele. mon
diale de tineret. Este vorba de L. 
Angelescu, O. Zidaru, I. Popa, pen
tru al patrulea loc rămînînd în 
discuție P. Szabo și N. Doboș.

concura
14 și 17

evolua,

în 
fe-

în

și deodată ne aflăm într-un cere 
vicios. Să presupunem că planul ce
lor cinci sezoane a fost realizat cu 
mari eforturi, iar antrenorul care 
este chemat să-1 realizeze și poartă 
toată răspunderea pentru aceasta ri
dică din umeri șl întreabă : „Dar 
cine îmi garantează mie că nu sînt 
scos din atribuții peste un an ?“ Un 
răspuns și o garanție la această re
plică nu este de așteptat de nică
ieri.

Popularitatea antrenorilor este, du
pă părerea mea, supradimensionată 
și,— în ultima analiză — ea se răs- 
frînge negativ chiar asupra lor. Apre
cierile variază, în raport cu rezultate
le echipei, de la epitetul „strateg în
țelept" pînă la „profan neajutorat". 
Dar ei nu sînt nici strategi, nici pro
fani ci, în majoritatea lor, oameni 
activi, buni cunoscători ai tainelor 
meseriei, de regulă tehnicieni plini 
de modestie, care nu-și doresc decît 
să nu fie încurcați în treburi, să nu 
li se ceară minuni și să nu fie îm
povărați cu greșelile altora, după fie
care infrîngere. Neîncetatele schim
bări de antrenori, de la o echipă la 
alta, a devenit adesea o soluție co
modă.

Auzim mereu că fotbalul nu este 
decît un joc sportiv. Ar trebui ca 
acest adevăr să fie prezent totdeauna, 
cînd încep să clocotească patimile. 
Deoarece dacă începem să analizăm 
cauze și efecte, constatăm că singura 
măsură care trebuie luată este să lă
săm să triumfe cunoștințele de spe
cialitate, necesitățile sportului în sine, 
capacitatea de a distinge adevăratele 
cauze ale unui insucces de ceea ce 
este trecător sau imponderabil și, mai 
ales, să ne învățăm a spune lucruri
lor pe adevăratul lor nume".

LA ACȚIUNE!
a 
gătirea cadrelor viitoare 
mului, ziarul de mare tiraj „DAILY 
MIRROR" scrie, printre altele :

„O simplă scenă cotidiană : o gru
pă de copii englezi alergînd veseli 
sub conducerea profesoarei lor, pe o 
pistă special amenajată pentru atle
tism... în dosul șcestor rîsete zglobii 
se ascunde însă, drama instructoarei 
lor, atleta Mary Peters, campioană 
olimpică la pentatlon. Cîștigătoarea 
uneia din puținele medalii de aur 
cucerite de britanici la Miinchen, a- 
ceastă atletă a visat ca experiența ei 
să poată avea o .influență binefăcă
toare în educația sportivă a tinerelor 
generații. A ținut sute de conferințe 
și a semnat mii 
scopul de a putea 
rocratică engleză 
fondurile necesare 
piste de atletism, 
pentru această 
s-a stins cu încetul, deoarece 
fara unor refuzuri politicoase 
putut obține vreun alt rezultat.

„Mi-au trebuit zece ani 
tru a putea cuceri această 
dalie de aur pentru țara 
— spune Mary Peters. Aș 
vrut ca tinerii care debutează

Daily Mirror

dezamăgiri, dar nu am găsit nicăieri 
decît indiferență și zîmbete ipocrite". 
Amărăciunea acestei declarații este 
concludentă în ceea ce privește atitu
dinea oficială față de atletismul bri
tanic, care nu depășește indiferența 
decît în ajunul unor mari competiții 
internaționale. Poate, ca în cazul lui 
Mary Peters, inițiativa particulară să 
producă mult așteptata minime. Căci 
Mary a construit din micul ei salariu 
această pistă pentru copii șl tot ea îi 
antrenează benevol.

Odată ce a ieșit din cenușa visuri
lor, ea și-a dat perfect de bine sca
ma că îndeplinirea lor depinde exclu
siv de dinsa și a trecut la acțiune".

de autografe, cu 
mișca mașina bi- 
pentru a-i acorda 
dotării școlilor cu 

Entuziasmul ei 
frumoasă inițiativă 
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Grupa B: Radnicki Belgrad — Real 
Madrid 95—37 (52—16). tn primul meci: 
113—74 (55—34) pentru Real. U.B.S.C. 
Viena — Akademik Sofia 109—84 (52— 
48). în primul Joc: 94—79 (44—10) pen
tru Akademik.

Aviv 
Anvers

Clasament
1. Real Madrid
2. Radnicki Belgrad
3. U.B.S.C. Viena
4. Akademik Sofia

2
2
2
2

2 0 411—337 4
1 1 323—355 3
1 1 343—337 3
0 2 346—399 2

pen- 
me- 
mea 

fi 
_ __________ în

atletism să nu fie nevoiți a parcurge 
un drum atît de anevoios și plin de

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PENTRU TITLURILE MONDIALE
întrecere va avea 
unde activează 
frunte ai țării (Dan Irimîciuc 
Dan Popescu), în timp ce confrun
tarea spadasinilor se va desfășura, 
ca de obicei, la București.

Deosebit de aglomerată în compe
tiții de prim rang, luna aprilie îi 
va solicita pe scrimerii români în 
mai multe țări de pe continent. 
Chiar în prima săptămînă sabrerii 
vor participa în Polonia la „Cupa 
Wolodiowski", iar la capătul lui 
aprilie (26—28) componenții echipei

loc la Iași, oraș 
doi sabreri de 

și

Tur de orizont in scrimă
® Azi ți mîine, la Milano, spadasinii deschid seria testelor 
® Cîteva „premiere" pentru trăgătorii români : Cupa Goppin
gen (floretă-fete) ți Turneul de la Innsbruck (spadă) • Tineretul 

participă mai mult alături de consacrații planșei

Luna martie este luna Cupelor 
europene la florete: mai întti, la 
Paris, întrecerea echipelor mascu
line, urmată de turneul individual 
pentru 
iar în 
17. III), 
minlne 
ani de 
lui Stee.ua - 
pandantiv, 
siderat de specialiști un „Oscar11 al 
floretei feminine mondiale.

în a doua jumătate a lunii vii
toare va fi și țara noastră gazdă 
a două importante competiții : la 
17 martie este prevăzut „patrulate
rul" de sabie pentru „Cupa Sante- 
lli", cu participarea primelor garni
turi ale Franței, Italiei, Ungariei și 
României, iar la 24 martie turneul 
memorial „Mihai Savu". Prima

„Cupa Rommel*1 (8—10. III), 
Băptămîna următoare (15— 
întrecerea formațiilor fe- 
— dominată în ultimii 
valorosul cvartet al clubu- 

— și obișnuitul său 
,Trofeul Martini11, con-

campioane (Steaua) însoțiți, proba
bil, de alți trăgători valoroși, vor 
evolua tn „Cupa Europei" la sabie 
și, tn continuare, în „Cupa Hunga- 
riaH (concurs individual). Două con
cursuri sint prevăzute și tn calen
darul spadasinilor : la 13—14 tn 
R. D. Germană, unde vor participa 
trăgători din a doua garnitură ; tn 
săptămînă următoare <19—21) se 
încheie la Heidenheim (R. F. Ger
mania) ciclul Cupelor Europei.

Pe floretiste le așteaptă, de ase
menea, două examene importante 
în această lună : un lot combinat, 
de trăgătoare cu experiență și 
elemente tinere, va participa 
„Cupa Bielorusiei" (Minsk : 
21. IV), în timp ce prima garnitură 
— cu Ileana Gyulai, Ecaterina Stahl, 
Suzana Ardeleanu ș.a. — va evolua 
în R. F. Germania, la turneul pen-

de 
la 

18—

tru „Cupa Goppingen". Un tradițio
nal „patrulater" de floretă — băieți 
îi va opune pe floretiștii noștri 
reprezentativelor Franței, Italiei și 
Ungariei. întrecerea, dotată cu „Cu
pa Gaudirii", se va desfășura în 
Franța. Pentru speranțele scrimei, 
aprilie este lusa supremului exa
men : campionatele mondiale de 
tineret, programate la Istanbul 
(12—15 aprilie) și la care forul 
nostru de resort va trimite for
mații complete la toate probele.

Cea de a 5-a lună a anului va 
fi mai bogată pentru floretiste. Ele 
au trei confruntări importante, pri
ma la Paris, unde se dispută 
zilele de 11 și 12, întrecerea 
tru „Cupa Jeanty" (în al 
palmares figurează frumoase 
tate românești), iar celelalte 
reunite la Como, unde vor 
loc, la 23 mai, „patrulaterul" 
țta, Italia, România, Ungaria șj, 
im următoarele zile (25—26), Tro-
fceul „Floreta de argint". Spadasinii 
moștri vor evolua la 4—5 mai pen- 
ttru prima oară la turneul de la 
r.nnsbruck, iar în zilele de 11—12, 
fîioretiștii se vor afla la Bonn și 
siabrerii la Padova, unde se dispută, 
ca în fiecare an, celebrul „Trofeu 
Luxardo".

în luna premergătoare campiona
telor mondiale activitatea competi- 
țională se reduce aproape total 
(doar sabrerii au programat un 
„patrulater", la Budapesta eu for
mațiile Franței, Italiei șl Ungariei), 
în timp ce toți ceilalți trăgători vi
zați să participe la C.M. se vor de
dica, la noi ca și în celelalte țări, 
ultimelor pregătiri, retușurilor și 
cizelărilor necesare pentru a da un 
randament optim în confruntarea 
ce va desemna pe campionii mon
diali ai mușchetarilor și care va 
avea loc la Grenoble (16—28 iulie).

în 
pen- 
cărei 

rezul- 
două, 
avea 

Frân

Sebastian BONIFACIO

KORCINObMECKING
6H-4H

Cea ’de-a 11-a partidă a meciului 
dintre marii maeștri Viktor Korci- 
noi (U.R.S.S.) și Costa Meriting 
(Brazilia), care-și dispută la Augus
ta (Georgia) calificarea în semifi
nalele turneului candidațiior la ti
tlul mondial de șah. s-a încheiat 
Ia egalitate. La mutarea a 42-a 
Viktor. Korcinoi, care a jucat Cil 
piesele^ albe, a propus remiza, pe 
care tînarul mare maestru brazi
lian a acceptat-o. în prezent, sco
rul meciului este 6’f2—4”. în fa
voarea lui Viktor Korcinoi.

TELEX
Meciul de hochei pe gheața dintre 
lecționata Cehoslovaciei și 
„London Lions". ...... ..................
a revenit hocheiștilor ’ cehoslovaci 
6—3 (2—1, - - - ;
marcate de Nedomanski (2),

Jiri Holik.
fost realizate de

se- 
formației 

desfășurat la Praga, 
-. ^x.1 (iu 

golurile 
Stâstnv 

Punctele 
Pyatt (2)

3—°>. prin
(2), Martinec și 
oaspeților au ’ 
Si Wing.
R
S-a încheiat 
jurul lumii, 
ney — Rio 
km). Această etapă, 
mal dificilă din cele patru, a fost ctș- 
tigară de iahtul englez „Great Britain 
Ir*, care -a acoperit distanta în 40 de 
zile. 16 ore, f — ’ ■ —
mentul general, r " 
continuă să conducă 
mexicană „Sayula li",

a treia etapă a 
desfășurată pe 
de Janeiro (circa

cursei în 
ruta Syd- 
- a 17 000 

apreciată ca cea

3 min și 59 sec. Tn clasa- 
-rt, la timpul compensat, 

conducă ambarcațiunea 

etapă a sosit pe locui doi. Ultima eta
pă este programată pe distanța Rio de 
Janeiro — Portsmouth.

La Londra i-a disputat recent o înttl- 
nlre masculin» de floretă intre o se- 
lecțlonată european» și echipa repre
zentativ» a Angliei. SeleețlonablHl, oare 
*« avut In formație pe francezul Ch- 
nawan Noel, polonezul Wltold Wojda 

Msrt!n Beh1, belgian ui 
««3«r Hulin, au obținut victoria eu 

Turneul individual a fost elșttaat 
^Martin Behr ou 7 v„ urmat ‘ 
Nosl — I v șj Wojda — < v.

de

Proba mweulln» d« m din cadrul 
«Pnouraului Internațional de patinaj vl- 
te«4 desfășurat la Inzell a fost eîștigatâ 
de olandezul Sies Ullkema, cronome
trat cu timpul de 41,87. tn concursă! 
feminin, patinatoarea olandeză Trinje 
Nieuwenhuis a obținut victoria în am
bele probe disputate: 500 m tn 45.34 
șl 1 000 m în 1:35,70.
D
In cadrul unei reuniuni de box, care a 
avut loc la Copenhaga, fostul campion

J Bogseuropean, danezul Tom 
semigrea), l-a învins prin descalificare, 
în repriza a 4-a. pe americanul Eddie 
Owens. Bogs îl va întilni. la 12 martie, 
la Loncra. pe campionul european al 
categoriei, englezul John Conteh.
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REMUS CIMPEANU IN PRAGUL RETRAGERII

7.

Pag, a 3-a

Pe temele jocului

A DISPĂRUT
ATAC ANTU L-BULDOZER?

Returul campionatului Diviziei A 
la popice continuă azi șl miine, cu 
disputarea etapei a Xl-a. După fe
lul cum au debutat majoritatea for
mațiilor în retur, etapa a Xl-a 
se anunță interesantă. La bărbați, 
de pildă, Constructorul Galați, 
fruntașa seriei Sud, va susține un 
joc foarte dificil pe arena din Giu- 
lești, cu Rapid București. „Partida
— după cum ne spunea Ilie Băiaș, 
antrenor și jucător la Constructorul
— este deschisă oricărui rezultat, 
cu toate că noi avem cîteva indivi
dualități mai valoroase decît fero
viarii". Rapidistele vor juca șl ele 
cu o echipă gălățeană, cu Voința, 
tot la București, dar în acest meci 
campioanele pornesc mari favorite. 
O misiune dificilă are Gloria Bucu
rești, a doua clasată în grupa Sud 
a campionatului feminin, care va 
evolua la Giurgiu în compania for
mației Cetatea. în etapa trecută, 
Cetatea a produs cea mai 
priză, obținînd victoria 
în fata Petrolului, care, 
nu pierde „acasă". Alte 
cisive se anunță la Arad 
Voința Tg. Mureș) 
Satu Mare (Lemnul cu. I. 
dea) și Ploiești (Rafinăria 
cu Constructorul București), 
bărbați.

înaintea etapei a XT-a, clasa
mentele se prezintă astfel : FEMI
NIN — seria Sud: 1. Rapid Buc. 
18 p (14123 pd), 2. Gloria Bucu
rești 12 p (11492), 3. Cetatea Giur
giu 12 p (11133), 4. Laromet Buc.

mare sur
la Băicoi, 
de regulă, 
locuri de- 
(U.T.A. <u 

la femei, la 
C. O:m- 
Telea ien 

la

10 p (11368), 5. Voința Constanța 
10 p (11351), «. Metrom Brașov 
10 p (11411). 7. Voința Buc. 8p 
(11404), 8. Petrolul Băicoi 8 p
(11279), 9. Voința Galați 8 P (9023), 
10. Voința Ploiești 4 p (11327). Se
ria Nord : 1. Voința Tg. Mureș 16 p 
(11611), 2. Voința Craiova 16 p 
(11370), 3. Voința Cluj 14 p (11873),
4. U. T. Arad 10 p (11372), 5. Voin
ța Oradea 10 p (11141), 6. C.S.M.
Reșița 8 p (11379), 7. C.F.R. Tg, 
Mureș 8 p (10930), 8. Voința Mediaș 
6 p (11269), 9. Hidromecanica Bra
sov 6 p (11246), 10. Dermagant Tg. 
Mureș 4 p (8922).

MASCULIN — seria Sud : 1.
Constructorul Galați 16 o (25872). 
2. Rafinăria Teleajen Ploiești 14 p 
(25564), 3. Flacăra Cîmpina 12 p
(24077), 4. Gloria Buc. 10 p (25206),
5. Rapid Buc. 10 p (24859), 6. Voin
ța Buc. 10 p (24817), 7. Petrolul
Ploiești 10 p (24760), 8. Dacia Plo
iești 10 p (24194), 9. Victoria Bod 
6 p (23136), 10. Constructorul Buc. 
4 p (23195). Seria Nord : 1. Voința 
Cluj 11 P (19791) — din 9 jocuri. 
2. Jiul Petrila 14 p (19469), 3. 
C.F.R. Tg. Mureș 14 p (19345), 4. 
I. C. Oradea 12 p (20616), 5. Minaur 
Baia Mare 10 p (24729), 6. Electri
ca Si|?iu 10 P (24513). 7. C.F.R. Ti
mișoara 8 p (19323) — din 9 jocuri, 
8.
6
6
4

P
P
P

Industria sîrmei Cimpia Turzii 
(2.36'11), !). Lemnul Satu Mare 
(23866), 10. Voința Tg. Mureș 
(24000).

® DRAGOSTE
Reinus Cimpeanu 

tre... bătrînii noștri 
Căpitanul „șepcilor 
rar, dacă nu chiar 
fiind, deține și o

STATORNICA PENTRU

este unul 
divizionari 
roșii1* — 
unic — jucător 
funcție oficială, 

aceea de secretar ai unui club de 
tradiție în fotbalul nostru, cu o 
Istorie încărcată de isprăvi deose
bite, demne de respect și de laudă. 
Cel mai vechi jucător al studenți
lor de pe Someș (a fost promovat 
în prima echipă cu aproape 20 de

ECHIPA „ȘEPCILOR ROȘII"

din- 
A. 

caz

care a jucat 
pentru noi,

ușor nici pentru unul 
un an sau doi, dar 
cei care am făcut-o timp de aproa
pe două decenii..."

în campionatul trecut, Remus 
Cimpeanu a trecut granița celor 
300 de meciuri jucate în Divizia A, 
înscriindu-și numele în grupul ce
lor foarte puțini de la noi care au 
reușit această performanță rară. La 
sfirșitul turului actualului campio
nat statisticienii fotbalului nostru

pentru ci pe 
cunoaște, el 
cei mai buni

CAMPIONATELE
în dreapta (35 ani) sau două gene- 

Foto : Dragoș NEAGU(Urmare din pag. 1)

registrează astfel, dupil o perioadă 
de eclipsă, o spectaculoasă reveni
re' în primul pian ai categoriei El, 
ca și „secundul" Gheorghe Duca 
au înregistrat timpi foarte buni 
care ar fi adus celor doi locurile 
2 și 3 în întrecerea seniorilor ! Re
marcabilă clasarea pe locul 3 a lui 
Adrian Mocanu.

Cea mal echilibrată cursă a fost 
aceea a senioarelor. în lipsa șefei 
de promoție Eiena Bașa (indisponi
bilă din cauza unui accident, pen
tru întregul sezon), lupta a fost ex
trem de strînsă, primele trei locuri 
revenind elevelor lui Jean " 
firea (Tractorul), Rodica 
și surorile Barabaș. 
ata lor apropiere, 
o Secundă, s-a 
zentanta din Vatra Dornei, 
liana Pata. REZULTATE 
NICE. 15 km. seniori : 1. GHEOR- 
GHE CIRNIȚ’A (Dinamo) — campion

I

în 
la 

clasat

Suine- 
Clinciu 
imedi- 
numai 
renre- 

Iu- 
TEH-

național — 56 : 28 ; 2. Gheorghe
Voicu (A.S.A.) 58 : 37 ; 3. Ion Țe- 
posu (Dinamo) 58 : 52 ; 4. Gheorghe 

■ Cercel (A.S.A.) 58 : 59 ; 5. Ioan Mîr- 
zea (A.S.A.) 59 : 05 ; 6. Nicolae Cris- 
tolovean (A.S.A) 59 :21 ; 7. Gheor
ghe Cimpoi (A.S.A.) 59:27 ; 8. Ion 
Catargiu (Dinamo) 59 ; 31 ; 9. Moi
se Stoian (A.S.A.) 60 : 24 ; 10 Nico
lae Dudu 
tineret:
(Dinamo)
57 : 22 ; 2. Gheorghe Duca (Dina
mo) 58 : 34 ; 3. Adrian Mocanu (Di
namo) 59 : 20 ; 4. Cornel Mandruș 
(A.S.A.) 59 : 30 ; 5. Gheorghe Ione- 
tecu (Dinamo) 61 :12 ; 6. Petre Cio- 
banu (Cîmpulung Moldovenesc) 
61 ; 14. 5 km, senioare 1. RODICA 
CLINCIU (Tractorul) — campioa
nă națională — 23 : 01 ; 2—3 Lucia 
și Adriana Barabaș (Tractorul) 
23 :15 ; 4. Itiliana Pața (Vatra Dor
nei) 23 :16 ; 5. Iuliana Demeter
(I. P. Oradea) 23 :35 ; 6. Georgeta 
Bărăscu (I. P. Oradea) 24 :20.

Simbătă au toc probele de ștafetă.

(LE.F.Si) 61:11. 15 km,
1. IRANCISC FORICO 
— campion național —

Septimiu, in stingă (16 ani), Remus, 
rații la ora schimbului de ștafetă.
ani în urmă) s-a format ca fotba
list și ca om în spiritul lui „U“ 
ascultînd și învățînd din sfaturile 
unor vechi „U“-iști ca Titus Luca- 
ciu sau Mircea Luca.

Acum, la 35 de ani (deși în pre
gătirile efectuate la Predeal a reu
șit să țină bine pasul cu Bichescu, 
Hurloi, Coca, Ciocan sau Mureșan, 
cei mai tineri jucători ai lui „U“ 
— Remus Cimpeanu, fundașul de 
margine cu o forță deosebită în 
brațe, executînd cu ușurință autu
rile pînă în fața porților adverse) 
se gîndește serios la momentul des
părțirii de gazon : „Deși aș mai 
putea să joc cel puțin un campio
nat, crecl că este mult mal bine să 
fac în primăvara acestui an pasul 
despărțirii. Sigur că nu-i ușor. Nu-i

■re-

au consemnat în dreptul numelui 
său ceie... 315 meciuri jucate pe 
scena primei divizii a țării. Și toa
te NUMAI LA „U“ ! Iată un
cord de dragoste statornică pen
tru culorile alb-negru, pentru tri
courile cu acel „U“ prins nu în
tâmplător în dreptul inimii. Mulți 
au venit și au plecat, în anii din 
urmă, de la „U“. Cimpeanu a ră
mas neclintit la locul Iui, aidoma 
căpitanului cu răspunderi totale 
față de echipajul corăbiei sale. „Aș 
vrea să mai joc în retur vreo 
cinci meciuri. Crețu, Poraschi, Cio
can sînt jucători buni, tineri, care 
s-au pregătit cu o ambiție formi
dabilă. Sînt sigur că vor da un 
randament corespunzător in cam
pionat. De altfel, despre Poraschi

și Ciocan este vorba, 
Crețu toată lumea îl 
numărîndu-se printre 
fundași din țară. Unul (lin acești 
trei jucători îl va înlocui 
mus Cîmpeanu".

Ani la rînd purtător al 
lei de căpitan de echipă, 
exemplar, partizan nedezmințit ftl 
fair-play-ului, Cimpeanu ne spu
nea zilele trecute, după primele 
meciuri de verificare ale echipei 
sale, că „U“ se află în plin proces 
de întinerire, în căutarea acelui e- 
ian specific ei, specific celor 17, 18 
sau 20 de ani. Aprobă din CON
VINGERE FERMA strădaniile an
trenorilor în această privință. Este 
și motivul pentru care s-a hotărit 
să părăsească gazonul, oferind un... 
loc celor din noul val al lui „U“, 
în rîndul cărora se află și Septi- 
tniu Cimpeanu, unul dintre 
mai talentați juniori (16 ani) 
clubului clujean. Despre copilul 
fratelui său ne-a vorbit ponderat 
— așa cum i-a plăcut să fie me
reu — și realist, ca întotdeauna: 
„Este destul de tehnic, foarte ra
pid în execuții, cu șut și eu un dez
voltat simț al porții, dar îl lipseș
te forța necesară pentru a face fa
ță, deocamdată, cerințelor primei 
divizii. Un an sau doi de pregă
tire atentă, de muncă asiduă șl 
Sept im iu poate deveni un hun ju
cător de Divizia A“.

I-a „Trei Brazi" și în perioada 
care a urmat, Remus Cimpeanu. 
veteranul „șepcilor roții", s-a pre
gătit cu rîvnă, seriozitate, conștiin
ciozitate, și dăruire. 8-a pregătit 
exemplar. Ca la 20 de ani. Ca .și 
cînd despărțirea de gazon s-ar afla 
undeva departe, peste multe cam
pionate. Și, totuși, în primăvară, 
clubul clujean va sărbători retra
gerea căpitanului echipei de fotbal, 
unul din jucătorii care merită 
prețuirea unanimă a tuturor celor 
ce îndrăgesc fotbalul, sport de care, 
în fapt, Remus nu se va despărți 
niciodată.

pe... Re-

banii arv- 
jucător

cei
ai

Laurențtu DUMHW6CU

MECIURILE AMICALE DE ASTĂZI Șl MÎINE

„CUPA TINERETULUI-
(Urmare din pag. 1)

Aurelia Vlad (tenis de masă), De
nis Barbu și Lucia Pose-a (șah).

în aceiași timp la Grupul șco
lar cooperatist sînt în curs de ’des
fășurare competițiile de șah și te
nis de masă (Tot aici au loc între
ceri de gimnastică modernă.

Ambele școli au adus în întreceri 
peste 800 de concurenți și con
curente.

D. SOARE, corespondent

fond (2 km)
Sandor Lukacs (Sova- 
Zoltan Elekes ș; Mar- 

(Sovata) fond (3 km),
Mihaly Iszlany (Mă- 

Ildiko Bereczki 
slalom,

(Mier- 
Jozsef 
Ador- 
fond,

Kaffai

Ghindari). La schi, 
11—11 ani.
ta) ; slalom, 
git Deneș 
15—19 ani, 
gherani) și
curea Nirajului) ; 
llyes (Măgherani) și IJdiko 
jani (Miercurea Nirajului); 
pînă la 30 de ani ; Endre 
(Neaua).

Arpad PERETE, corespondent

SPORTURILE DE IARNA, 
IN ACTUALITATE

ȘAH LA HUNEDOARA

Cu trei săptămâni înaintea des
chiderii oficiale a sezonului, a- 
genda meciurilor amicale este 
foarte încărcată. Vă prezentăm 
cele mai atractive întîlniri.

Astăzi, de la ora 15,30, sta
dionul Giulești găzduiește o par
tidă între două echipe ale căror 
evoluții sînt așteptate cu interes : 
RAPID — STEAUA.

„Capul de afiș" al programului 
de mîine este deținut de partida 
de la Pitești, unde F.C. Argeș va 
juca, în meci-revanșă, cu formația 
bulgară Etar Tîrnovo, clasată pe 
locul III în campionat și în a că
rei componență se află trei jucă
tori selecționați în prima repre
zentativă a Bulgariei.

în rfest, agenda „amicalelor" de 
mîine cuprinde partidele :

PLOIEȘTI: Petrolul — Selec
ționata de tineret

GALAȚI: Fotbal club — Di
namo (stadion Dunărea, ora 11).

SIBIU : Șoimii — Steagul roșu
LUGOJ: Vulturii Textila — 

Jiul
CONSTANȚA: Fotbal club — 

Electrica •Constanța

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Sl-A

■> început turneul
IN LIBAN

De regulă, fotbalul s-a aflat în- 
tr-o permanentă schimbare, într-o 
continuă evoluție. Așezările clasi
ce în teren, la început cu centru 
half (1—2—3—5), apoi W—M-ul 
(1—3—2—5), au fost treptat date
'uîftirii, odată ' cu cea de a_ șasea 
ediție a C.M. din Suedia făcîndu-și 
apasiția sistemul cu patru fundași, 
cit multiplele lui variante (4—2—4 
4_ 3_ 3. 4—4—2), sistem devenit
astăzi literă de lege. Noutatea a re
prezentat o creștere a spectaculozi
tății, a impus importante modificări 
în structura metodelor și mijloace
lor de antrenament. în scopul mă
ririi vitezei de joc, a unei angajări 
totale la efort, totul pe fondul unei 
pregătiri fizice -superioare. Sarcini
le s-au dublat, treptat extetind o 
vizibilă tendință spre dispariția 
posturilor fixe, în sensul măririi 
razei de acțiune a jucătorilor. Cele 
mai frecvente perturbații s-au 
produs în liniă de atac, comparti
ment în cade clasicele extreme joâ- 
că astăzi un roi însemnat în angre
najul tactic a> echipei, titularii a- 
cestor posturi devenind în unele 
perioade mijlocași sau chiar, puri 
fundași. Rărirea jucătorilor din 
compartimentul ofensiv nu i-a scu
tit însă pe aceștia de îndatorire3 
lor principală, pceea de a marca 
goluri, singura cale pentru obține
rea euCcesUlui. Așadar, sarcina s- 
tacanților a devenit extrem de 
dificilă în fața unor apărări su- 
pranumeri.ee. In condițiile existen
te, ale împuținării componențelor 
primei linii, era firesc să apară un 
jucător capabil să finalizeze și a- 
ceastă sarcină a revenit în general 
vîrfului de atac, element înzestrat 
cu calități deosebite (viteză de re
acție, detentă, forță, simțul porții).

Odată cu scurgerea timpului, e- 
ehipele noastre au început să resim
tă lipsa unor asemenea jucători — 
adevărate buldozere, vîrf uri de lance, 
cu o ținută impozantă, superiori fi
zic, Cu ani în urmă, chiar și în 
condițiile în care compartimentul 
ofensiv dispunea de cinci jucători, 
deci cînd sarcina centrului înaintaș 
era ceva mai ușoară, au existat in 
fotbalul nostru suficiente nume de
venite celebre. Un Baratkl, Bonlha- 
di, i. Covaci .Sony Niculescu. An
drei Rădulescu și, mai tîrziu, A. 
Ene, Alexandrescu, Ciosescu sau 
Manolache sînt cei mai reprezen
tativi jucători ai genului.

Pe plan mondial, preocupările 
tehnicienilor s-au îndreptat conti
nuu spre depistarea și formarea 
tipului de jucător masiv, fltaț în

centru] liniei de atac, în stare să 
rezolve singur, cu maximum de e- 
ficiență, scopul întregii formații. 
De ‘"xemplu, selecționerul Valca- 
regi' este pus în îmbucurătoarea 
situație de a. alege în centrul liniei 
de atac a reprezentativei unul 
dintre numeroșii candidați: Bonin-! 
segna, Puliei, Anastasi, Chinaglia, 
puncheuri ai campionatului italian* 
bine clădiți.
lungi căutări în echipe din catego-ț ‘ 
rii inferioare și promovați în pri-j 
nia ligă. La fel putem vorbi și de 
englezul Chivers, de olandezul Kei-ț 
ser, jucători — etalon pe acest; 
post. Să nu-1 Uităm nici pe vest-t 
germanul Muller, devenit celebru 
nu atît prin virtuți tehnice, cît 
mal alas datorită mijloacelor de a 
găsi, spontan și sigur, drumul 
spre gol.

Astăzi, 
tionăre, 
care să 
arătate ’mai sus — a devenit o e?ț-. 
cepție. Sînt apariții rare. Oblemen- 
c<) și Bălan la Universitatea Cra-! 
iova. Nsagu la Tlanid, Mircea San
du la Sportul studențesc și Adami 
I« C.F.R. Cluj sînt printre puținii 
reprezentanți al actualei generații i 
care se apropie de cerințele a ceea 
ce înseamnă jucătorul de explozie,!, 
pericol permanent, pentru

Această
bligă 
tare, 
cători 
fizic, calitate pe fondul căreia să 
se poată modela deprinderile tehni
ce ș; cunoștințele tactice. Să nu ui- . 
i.ăm că vîrful de atac al actualului 
lider a fost și un bun atlet și că 
a de’/enit acum golgeterul campio
natului și datorită calităților fizi
ce. Sigur, că exemplul Cu Bălan 
poate fi considerat o excepție, mai 
ales că el a început asimilarea no- x 
țiunllor asupra jocului de fotbal 
concomitent cu cele de atletism. 
Cert este că astăzi, cînd sisteme și 
idei ’de joc alît de multiple ți va-< 
riale sînt aplicate mai eu seamă în 
defavoarea înaintașilor, existența^ 
vîrfulul de atac mtisiv, mobij și 
peteiiîant a devenit o necesitate.

Iată de ce trebuie să existe o 
permaftenl-ă preocupare din partea 
fiecărui antrenor pentrii depistarea, 
pregătirea și formarea unui aseme
nea tip de jueâtpr, una dintre prin- 
cjpaieje modalități care pot servi 
erS^Sriior colectiv^ ale unei echi
pe Iți obținerea rezultatelor fa
vorabile.

’depistați după înde-i

Ln echipele noastre divi- 
vîrful de atac ideal — 
însumeze toate calitățile

la 
la

portar, 
realitate obiectivă o- 
o permanentă cău- 

depistarea ■ unor ju- 
tineri, bine dezvoltați

Gbaergba NERTEA

DEȚINĂTOAREA. CUPEI BATE ACUM LA • •t

în orașul Sovata s-a desfășurat 
etapa pe centru de comune din 
cadrul „Cupei tineretului" la schi 
și săniuțe. Au fost prezenți peste 
200 de concurenți din așezările de 
pe valea Tîrnavei Mici și a Nira
jului. din comunele Fîntînele. Sîn- 
giorzul de Pădure. Neaua, 
rea Nirajului, Măgherani, 
tu, Ghindari și din orașul

Cîțiva dintre cîștigători: 
niuțe, 11—14 ani, Attila Hajdu (So
vata) și Etelka Kalman (Ghindari); 
15—19 ani, Josef Barabas și Mag
da Kovacs (satul Chibed, comuna

Miercu- 
Eremi- 
Sovata.
la să-

Vitregit de zăpadă, municipiul 
de pe valea Cernei — Hunedoara 
— n-a rămas totuși în afara în
trecerilor pentru „Cupa tineretu
lui", în locul concursurilor de schi 
și săniuțe organizîndu-se cele de 
șah. Printre cîștigători : Daniela 
Sangheli, Carmen Popescu, Vio
rica Borontea, Vasile Bolea, Cor
nel Ardelean și AJecu Dobrotă.

De subliniat sprijinul tehnic a- 
dus la reușita întrecerii de către 
profesorii Constantin Ghenea, Va
lentin Berbecaru, Mihaî Niculescu 
Și

STEAUA (tîneret-rezerve)
CHIMIA RM. VlLCEA 0-0

Intr-un meci amical disputat 
stadionul Ghencea, formația de 

în care

pe 
ti-

mergem
SIMBATA

de
internațional

ATLETISM: Sala „73 August", 
la ora 16: concursul 
„Cupa de cristal".

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 17,ÎS: P.T.T. — Voința (B,m); 
ora 18.30: Dinamo — Steaua (A, m); 
t.C.H.F. — Rapid (A, n); sal* Ar
hitectura, de la ora 16; Arhitectura
— Universitatea (B, m). Arhitectura
— P.T.T. (B, f), Universitatea — 
medicina (B, I).

FOTBAL; Stadionul Giulești, de ia 
ora 15,30: partida Rapid — Steaua.

LUPTE: Sala Giulești, de la ora 
17: tradiționalul concurs de greco- 
romane „Cupa 16 Februarie", orga
nizat de clubul Rapid.

VOLEI: Sala Constructorul, 
16,30: C.P.B. — Viitorul (f.B); 
Institutului pedagogic, ora 18: 
versitatea — Progresul 
Flacăra roșie, ora 18: 
Flacăra roșie (f,B),

DUMINICA

ora 
sala 
Unl

it, B); sala 
Spartao —

CeAUgUSC", 
internațional

ATLETISM: Sala „23 
la ora 18; concurs 
„Cupa de cristal"

BASCHET: Sala Constructorul, ora 
11: A.S. Armata — Mine Energie 
(B.m).

BOX: Sala Progresul, de la ora 
10: gală in cadrul campionatului re
publican de juniori

LUPTE: Sala Giulești, de la ora 
0: tradiționalul concurs de greco-ro- 
mane „Cupa 16 Februarie", organi
zat de cluoui Rapid.

POPICE: Arena de la clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 8: Glo
ria București — Dacia Ploiești; a- 
rena Giulești, de la ora 8; Rapid 
Bu.-urești — Constructorul Galați, 
meciuri în cadrul campionatului 
masculin. Divizia A.

VOLEI: Sala’ Floreasca, ora S: 
Confecția București — C.S.M. Delta 
Tulcea (in,B); ora 14: Electra — 
Medicina (m.B): sala UREMOAS, 
ora 10: Confecția — Ceahlăul P 
Neamț (t,B).

Aurora Rusu.
Ion VLAD, corespondent

PE PTRTH — VIITORII...
BOBERI I

neret-rezerve Steaua 
au evoluat, printre alții, Coman, 
Smarandache, Iovănescu, / 1 *,
Răducanu, Agud și Szabados — a 
întîlnit lidera seriei a II-a a Di
viziei B, Chimia Rm. Vîlcea. Jo
cul, presărat cu multe faze de 
poartă s-a încheiat 
tate : 0—0.

Aelenei,

la egali-

Echipa 
început ' 
la Beirut în ____  _____
llomenelinen. întîlnirea s-a înche
iat cu un rezultat de ' egalitate : 
0—0. în al doilea meci al turneu
lui, liderul campionatului nostru 
va întîlni pe Racing Beirut. în con
tinuare, studenții craioveni vor ju
ca la Damasc, iar luni, 11 februa
rie, se vor înapoia în țară-

. Universitatea Craiova și-a 
turneul în Liban, jucînd 

l.i compania formației

CUPA SILVIU PLOIEȘTEANU
în orașele Victoria. Făgăraș și 

Brașov 
tidele 
„Cupei 
tă rezultatele: CHIMIA 
VICTORIA — STEAGUL 
0—3 (0—0). După o primă 
echilibrată, stegarii și-au 
superioritatea reușind trei

Sub îndrumarea profesorului 
Victor Ivan, elevii Școlii generale 
din comuna Ploieștiori (județul 
Prahova) au luat parte la întrece
rile pe școală ale „Cupei tineretu
lui* la săniuțe.

CLASAMENT GENERAL, bă
ieți: 1. G. Gheorghe (cl. a VIII), 
2. A. Popescu (VII), 3. N. Manole 
(VI); fete: 1, Elena Radu (VI), 2. 
Svetlana Mihai (V). 3. Doinita Mi
hai (VI).

Florian ALBU, coresp. județean

PAHONȚU - ANTRENOR 

LA VICTORIA ROMAN
Fostul internațional A și jucă

tor al Petrolului Ploiești, Gheorghe 
Pahonțu, este noul antrenor ai di
vizionarei B, Victoria Roman.

O altă echipă din Roman, divi
zionara 
trecute, un alt ^conducător tehnic : 
Tiberiu

s-au desfășurat par-
din etapa a II-a a 

Silviu Ploieșteanu". Ia-
---- ORAȘ 

ROȘU 
repriză 
impus 
goluri 

spectaculoase prin Cadar (min. 48), 
Zotincă (min. 65) și Gyorfi (min. 
80). NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
C.S.U. BRAȘOV 5—2-----(2—0).
TRACTORUL BRAȘOV — ME- 
TROM BRAȘOV 0—0.

Partida Carpați Brașov — 
I.C.I.M. Brașov a fost amânată. în 
clasament conduc Metrom — 3 p 
(seria I) și Steagul roșu — 4 p (se
ria a II-a). Etapa a III-a se va 
disputa la 13 februarie.

în fotbalul nostru, de o bună bu
cată de vreme Chimia Rm. Vllcei 
nu mai este o formație oarecare. 
Ieșirea din anonimat a „U“-lui 
vîlcean a început încă din primă
vara trecută cînd, deși o simplă di
vizionară B, cu probleme de supra
viețuire în eșalonul secund, obținea 
rezultate frumoase în Cupă, învin- 
gînd, în serie, echipe - de A. cu ve
leități. Finalmente, toată lumea o 
știe, mult invidiatul trofeu a po
posit în vitrina, pînă atunci goală, 
a clubului și notabila performanță 
a Chimiei i-a dat acesteia „aripi" 
pentru următorul sezon, „Mult Con
tează moralul în pregătirea unei 
echipe de fotbal. în evoluția ei", 
recunoaște și Gheorghe Nuțeseu, 
actualul antrenor principal ăl Chi
miei, amabil interlocutor al nostru 
după amicalul cu Steaua, susținut 
la sfîrșitul sâptămînii trecute, la 
Rm. Vîlcea. „Nu numai pentru ju
cătorii mai puțin cunoscufi — îșî 
reia antrenorul ideea — ci chiar 
și pentru cei cu oarecare experien
ță competițională, în carul unui 
Haidu, unui Donose...*

— Să înțelegem din cele spuse 
de dv. că, fără reușita în trecuta 
ediție a Cupei, i-ar fi fost echipei 
mai dificil să reediteze bunele re
zultate în competiția k.o. și să se 
instaleze în frunte în seria a II-a 
a Diviziei B ?

— Absolut. Și această constatare, 
nu numai a mea, este cu atit mal 
valabilă la o echipă care nu cu
prinde decît puține valori. Ceea ce 
nil înseamnă, firește, că doar sim
pla performanță din Cupă ne a a- 
dug unde sîntern acum. La puțin 
timp după ilubla finală, echipa și-a 
reluat pregătirile, muncind serios, 
cum n-a făcut-o pînă atunci. Toți 
băieții doreau să confirme isprava 
din Cupă și să promoveze, în anul 
următor. în Divizia A...

— Apropo.’ Ce credeți, 
Chimia seria ei ?

va

C Danubiana are, de zilele

Căpățînă.
G. GROAPĂ — coresp.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NOUA FORMULA TEHNICA LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA JIIONO- 
EXPRES DIN 17 FEBRUARIE 1574

La. 17 februarie a.c., se organizează 
o tragere excepțională pronoexpres, 
care se va desfășura după o nouă for
mulă tehnică, mult mai avantajoasă 
pentru participant! declt cele prece
dente.

lată câteva avantaje oferite partlcipan- 
țllor prin noua formulă:

— Se efectuează un număr sporit de 
extrageri (6 in loc de 5).

— Se extrag mai multe numere (51 in 
loc de 40).

— Variahtele de 6 lei participă la 3 
extrageri a cite 8 numere (In loc de 
2, ca la tragerile anterioare)..

— Variantele de 15 lei participă 
plus la 3 extrageri a cite 9 numere
loc de 3 extrageri a numai 8 numere 
ca in trecut).

Pe lista de premii găsim câștiguri de 
100.000 lei, autoturisme 
excursii în R.D. 
goslavia, Bulgaria.

Alte amănunte 
tragerii, care se 
Loto-Pronosport.

Astăzi este ultima zi pentru depune
rea buletinelor la concursul Pronosport 
de miine.

NUMERELE
TRAGEREA LOTO

BRUARIE
FOND GENERAL

1.101.569 lei. Extragerea I: 83 24

13 11 35 63 89 48 32. EXTRAGE
REA a II-a: 59 72 30 45 38 .84 55 
33 1. Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face în Ca
pitală începlnd din 18 februarie 
pînă Ia 8 aprilie, iar în țară înce- 
pînd din 21 februarie pînă la 8 
aprilie 1974 inclusiv.

PREMIILE 
DIN 1

TRAGERII LOTO 
FEBRUARIE 1974

CUPA ȘTEFAN BARBU
în. organizarea comisiei de fot

bal a C.J.E.F.S. Arad au început 
jocurile celei de a treia ediții a 
„Cupei Ștefan Barbu". La compe
tiție participă patru echipe, Unirea 
Arad. (Div. B), Gloria, Constructorul 
și Strungul, toate trei din Arad 
(Div. C). în prima partidă dispu
tată, Unirea a învins Gloria 
2—1 (1—1), Paralel cu această 
trecere se desfășoară la Arad 
turneu rezervat formațiilor ’de 
niorj din raza municipiului.

— Îmi este greu să vă spun cu 
certitudine, de pe-acum. De Șoimii 
Sibiu ne separă un singur punct, 
de Flacăra Moreni și Metalul Dro- 
beta Tr. Severin, 3 puncte... Spe
răm, însă, în succesul final. Și cind 
investesc atîtea speranțe, mă ba
zez, în primul rînd, pe -faptul că, 
îp tot timpul iernii, neam pregă
tit cum scrie la carte. Sub toate 
aspectele, la toții factorii jocului. 
Că ne aflăm pe drumul cel bun.

cu o luni înaintea reluării în- 
trecem, ne-o demonstrează, cred eu, 
și rezultatele recentelor meciuri de 
verificare : 2—1 cu Jiul, 1—0 cu 
illecttoputere Craîoi^a, 2—1 cu 
Steaua. Toate aceste trei rezultate, 
favorabile, obținute la capătul unei 
bune comportări, în ciuda terenului 
care a pu.ș jueitorilor serioase pro
bleme. Echipa se angajează la efort 
fără menajamente, are o buna o- 
rientare in teren, th ideea jocu
lui colectiv, constructiv, ofensiv.

— Așadar optimist, în pofida ■ 
(Aptului că i-ați pierdut'pe Gojga- 
ru șl p« Donose...

— Este drept, un; Donose la tnij- ’ 
locul terenului ne va fi greu să 
găsim aurind. Tricoul lui Qojgaru 
se află, însă, în rnSinl bune. L-ați ■ 
i dzut pe Corneliu Nicolae. A dat 
goluri în toate cele trei amicale 
de care vorbeam. Este copia fideli 
a lui Gojgaru : același gabarit, a- 
celași stil, aceeași forță de pătrun
dere și abilitați în manevrarea ba-\ 
Ionului. Sper să se integreze to
tal în jocul echipei, cu ajutorul ve
rificărilor care vor urrria...

— Ce program aveți în continu
are ?

— Încă o serie de partide, la 
Hm. Vilcea și în depilasare cu echi
pe din țara noastră, 'două jocuri cu 
formația cehoslovacă Trenec, tpechi- 
pă căreia îi vom întoarce vizita'. 
Acolo. în Cehoslovacia, ni &-a asi
gurat un turneu de 3—4 jocuri: 
Totul este pregătit dinainte, orga
nele locale, conducerea, clubului; ' 
nostru, prin tovarășii Dinescu și 
Dragomir. ne creează condițiile ne
cesare. In așa fel'incit dorința tu-i 
turor vîlcenilor, a întregului oraș 
— PROMOVAREA EțClHIPEI ÎN 
DIVIZIA a — să se traitsforme în 
realitate.

In 
(în

I: Cat. I : 1 variantă 
lei și 1 variantă 10% a 

2 : 2,35 a 31.405 lei;
2 14,30 a 5.161 lei; cat. 4; 29,55 

lei;

cu 
în- 
un 
ju-

Gheorghe NICOLAESCUA
_________ •.>-

PENTRU AMATORII SPORTURILOR Of IARNĂ
PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR C

UNIREA TRICOLOR CONTINUA PROMOVĂRILE

.Dacia 1300-, 
Germană, Italia, lu-

în toate prospectele 
g&sesc în agențiile

EXTRASE 
DIN 8 
1974
DE PREMII:

LA
FE-

Extragerea
25«/o a 87.859 
35.143 lei; cat.
cat. 3: ■ ■ —
-a 2.497 lei; cat. 5: 145,85 
cat. 6 : 223,10 a 331 lei.

Extragerea a II-a : cat. 
riantă 25% a • 79.888 lei și 
a 31.955 lei ; 
a 11.184 lei 
4.474 lei ; cat. 
cat. D : 25,60 a 
a 924 lei; cat. 
cat. X : 1758 a

a 506

A : 1
1 var. : 

cat. B : 4 var. :
sl 5 var. 10% 
C : 12,30 a 5.456 
2.821 lei; cat. E: 7 
F : 126,05 a 532
100 lei.

25% dePremiul de 87.859 lei jucat 
la categ. I a fost obținut de Cotoarbă 
Constantin din Brașov, iar premiul 
de 79.888 lei de asemenea jucat sfert 
de la categ. A a fost obținut de 
Iordache Vasile din Ploiești.

Divizionara O bucureșteană U- 
nirea Tricolor a avut o comporta
re oscilantă în turul campionatului, 
ocupînd locul 8 în clasamentul se
riei a V-a. Pentru prima etapă 'de 
pregătire în vederea returului, care 
a început la 11 ianuarie, după un 
riguros control medical, la apelul 
antrenorului Dumitru Ignat s-au 
prezentat următorii jucători : 
Costache L, Tănase, lonescu, Cos- 
tache II, Pascu, Ștefan, Micu, Otă- 
rășanu, Panță, Neicu, Ion Nicolae, 
Scorțeanu, Vasilachc, 
Ene, Fogoroși.

PETROLUL

Constantin,
După cum ne-a in-

VIDELE NU MAI
trei campionate ju-în ultimele

cate în Divizia C, formația petro
liștilor din Videle s-a situat de 
fiecare dată la mijlocul clasamen
tului. Ea a acumulat, în fiecare 
an, în jur de „50 Ja sută" din 
punctele puse în joc, dovedin- 
div-se de netreeut pe teren propriu, 
dar ușor de învins în deplasare, 
în turul actualei ediții a campio
natului, Petrolul Videle — din al 
cărei „11“ de bază a fost promovat 
anul trecut în Divizia A (la Pe
trolul Ploiești) extrema stingă 
Zamfir, un jucător de talent — a 
cedat însă puncte prețioase aca
să, fapt ce a făcut ca echipa să

spor-
aba-

format președintele asociației 
five, Otto Holzmann, pentru 
teri disciplinare repetate, portarul 
Bau a fost scos din lot, iar Costa- 
che I și II, doi juniori de un real 
talent au fost promovați în prima 
formație. în planul de pregătire 
sînt incluse și o serie de patride 
amicale cu Sportul studențesc, 
Steaua, Progresul și Rapid. Obiec
tivul propus pentru noul sezon : o 
comportare constant bună, care 
să-i aducă un loc fruntaș în cla
sament.

Pav^I PEANA
E O ECHIPĂ DE „50 LA SUTĂ"

termine în toamnă pe ultimul loc 
al clasamentului seriei a VI-a. Sti
mulată de- programul avantajos pe 
care îl are în retur (nouă meciuri 
acasă și numai șase în deplasare), 
echipa din Videle se antrenează 
intens pe frumosul său stadion, 
recent reamenajat și gazonat. An
trenorul Valeriu Mihăescu are ia 
dispoziție un lot de 17 jucători, 
majoritatea dintre ei vechi și de
votați purtători ai culorilor aso
ciației (Borza, Iordan, Viorel si 
Marian Columban, Bîrlă șl L. 
Bortea — reîntors la Videle după 
un sezon jucat la Șoimii TAROM).

Viorel NICOLESCU-corcsp.

șt pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA r 
TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI orgonizeazfițexcursii 

CU AUTOCARELE :
BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL

cu plecare din cartierele :
— TITAN — complex A.8 — restaurant „Miniș" 
—- BERCENl — Bdul. Metalurgiei — centrala telefonică
— DRUMUL TABERE! — cinematograful „Favorit"
— PIAȚA PALATULUI R.S.R. — restaurantul „Cina".

Costul excursiei = 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 

cu plecare din :
— Piața Palatului 
Costul excursiei =

IMPORTANT I
Plecările au loc în fiecare duminică la orele 7,00, iar in costul biletului 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și dejunul. Cei ce do- 

r®le[ve. Iocu,9 t,jn.timP. se ,Pot înscrie și achita costul excursiei 
. ... . .............. $. gjyj RepUb|jcjj nr

Piața Unirii. ?

R.S.R. — restaurantul „Cina" 
77 lei.

Io filialele de turism din Calea Victoriei nr. 
plecarea autocarelor urmind a se foce din

CU TRENUL PE ITINERARIILE :
BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘfENI — 

Cu plecări in fiecare duminică, din :
— GARA DE NORD la orele 5,12
— GARA BASARAB la orele 8,00 

Costul excursiei — 37 lei.
BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI —

PREDEAL —

PREDEAL —

de

.. _ , ----------- de
Cu plecări în fiecare sîmbătă, din GARA PE NORD, la orele 
Costul excursiei — 87 lei.
LA CABANELE DE PE VALEA lALOMIfEI Șl 
1’/2 zile, organizate ți la cererea colectivelor 
școli și facultăți î

CU AUTOCARELE :
BUCUREȘTI — SINAIA 

iy2 zile, 
înscrieri și informații, la filialele de turism din 
Bdul. Republicii nr. 68

PREDEAL

1 zi

l'A zile 
14,58.

VALEA PRAHOVEI — de 
din întreprinderi, instituții,

POIANA BRAȘOV de

Calea Victoriei nr. 100 și 
telefon 15.74.11 și 14.08.00.

(7616)

pranumeri.ee

