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NOI PERFORMANTE DE VALOARE INTERNAȚIONALA
IN „CUPA DE CRISTAL" LA ATLETISM

© Rosemarie Witschas si Hans I

Jurgen Berger — vedetele reuni
unii de ieri © Nicolae Perta
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cristal" — o reuși-„Cupa de 
tă, din toate punctele de vede
re a atletismului nostru — a 
deschis pîrtia unui nou sezon. 
Un sezon cu multiple semnifi
cații, în care Goteborg și Roma 
sînt doar două teste dintr-un 
ciclu cu start la Miinchen și 
sosire la Montreal. Un sezon 
de cumpănă în care trebuie ve
rificat liantul dintre vechea 
promoție, ce încearcă să reziste 
timpului, și „noul val", grăbit 
să ajungă în virful piramidei.

Anul acesta, poate cel mai 
important, este cel al muncii 
fără preget, al acumulărilor de
terminante, al primei selecții 
exigente în care, vor izbuti nu
mai talentele viguroase, dubla
te de sîrguință, de totală dă
ruire.

Asistînd la spectaculoasele, a- 
deseori palpitantele dispute de 
pe coritanul sălii „23 August", 
nu ne-am putut stăvili aplau
zele, admirația pentru cițiva 
dintre cei ce se află de ani 
mulți, greu de numărat, în vii
toarea luptei aspre pentru per
formanță. Viorica Viscopoleanu 
— campioană olimpică la Ciu
dad de Mexico — a cîștigat 
lungimea cu 6,44 m, una dintre 
cele mai bune performanțe ale 
actualului sezon Internațional. 
Șerban Ciochină, cu vreo 5—6 
ani în urmă recordman la tri- 
plusalt, n-a abandonat ideea 
că-i mai poate fi de folos Iul 
Carol Corbu. „cangurul-stin- 
dard“, și atletismului nostru. A 
ocupat locul II cu 15,78 m. Dinu 
Piștalu, și el cu peste un dece
niu de atletism, luptă încă cu 
marile înălțimi, reușește 5,00 m 
atunci cînd mai tinerii săi co
legi renunță prea devreme.

Sînt doar trei exemple de 
dirzenie, de luptă victorioasă a 
atletului cu sine însuși, cu 
anii. Se spune că virsta nu poa
te fi Învinsă. Este Valabilă a- 
ceastă constatare pentru oame
nii obișnuiți. Pentru sportivii 
de frunte, pentru cei ce simt 
că mai au resurse pentru a în
vinge, axioma se fisurează.

Cei trei sportivi sînt un 
exemplu pentru generațiile mai 
tinere, pentru toți cei ce nu 
cred încă în puterea entuzias
mului, în minunile dăruirii și 
mai ales in eficiența „antrena
mentului invizibil". Trei sportivi 
în fața cărora ne scoatem, cu 
respect, pălăria.
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La primul gard alergătorii trec în același
Și duminică, la reuniunea finali 

a celei de a 7-a ediții a „Cupei de 
cristal", sala de la „23 August" 
a cunoscut atmosfera marilor dis
pute. Peste 1 000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz „tribunele" 
pentru a asista la lupta atleților, 
din 11 țări ale Europei, cu crono- 
metrele, cu centimetri, cu înălți
mile, cu ei înșiși și cu adversarii. 
Noi performanțe remarcabile au 
încununat strădaniile competitori
lor, dînd speranțe antrenorilor, su
porterilor.

„Cupa de cristal" a însemnat un 
bun prilej de a trece în revistă 
potențialul sportivilor români îna
intea unor concursuri de amploare.
S.iiimiiimiiiaiii

tire, pentru a aduce atletismului 
(și lor, firește) mari satisfacții în 
acest an de la jumătatea interva
lului olimpic.

La început de drum le acordăm 
tuturor credit. Nu înainte de a-i 
felicita pe cei ce 
înaintea vorbelor.

au pus faptele

timp
du-se pe primul plan al întrecerii 
încă de 
ultimul 
urmați

la primul gard și pină pe 
metru al cursei, ei fiind 
la o distanță foarte mică

Margit Olfert s-a revanșat
în lungime Mar-Dacă la săritura

git Olfert, practic, n-a contat in 
disputa pentru primul loc, ea a- 
vea să se revanșeze, într-un fel, 
și să ciștige o „Cupă de cristal" 
în alergarea peste garduri, pe 60 
metri. Fiind o remarcabilă specia-

■ SB15ICBB1BE5CBFÎ:
ClȘTIGĂTORII „CUPEI DE CRIST AL" - 1974

Cronici și comentarii dc
Romeo VILARA, Hristache NAUM 

și Vladimir MORARII.
Fotografii de. Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

BĂRBAȚI
S 60 m
- 60 mg

Lungime
ra Triplu
» înălțime
« Prăjină
•» Greutate
| FEMEI
•w 60 m ■
S 60 mg
»• Lungime
ra> înălțime
s® Greutate
Ml

6,4'
7,8

7,71
16,25
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6,44
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18,98*

Dorel Cristudor (România)
Nicolae Perța (România)
Hans Jurgen Bergen (R. F. Germania)
Ryszard Garnys (Polonia)
Șerban !oan (România) 
Wojchiech Buciarski (Polonia) 
Marin Iordan (România)

Hoses" (R. Eh Germtnâ) 
Olfert (R. D. Germană) 
Viscopoleanu (România)

Rehate
Margit
Viorica
Roșemarie Witschas (R. D. Germană)
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) 

*=performanțele reprezintă noi recorduri 
competiției

ale

?4iaBBEBBeSS9BBE3B
Mulți dintre ei — și în primul 
rînd sprinterul Dorel Cristudor — 
ne-au arătat că sînt în mare pro
gres. Alții ne-au lăsat să înțele
gem că sînt abia la începutul ve
rificărilor. Toți ne-au asigurat însă 

■ că depun mari eforturi în pregă-

Tînărul Tudorel Vasile a stabilit un nou record de juniori al țării.
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listă în proba de pentatlon, era 
firesc ca Olfert să știe să alerge 
peste garduri la un asemenea ni
vel, în măsură să-i asigure suc
cesul de ieri. Singura adversară 
care i-ar fi putut opune mai multă 
rezistență ar fi fost, în mod nor
mal, Elena Mîrza, dar dinamovista 
n-a găsit resursele fizice și mai 
ales psihice, pe ultimii metri ai

Rezultate tehnice : 1. MARGIT
OLFERT (R. D. GERMANĂ) 8,3, 
2. Elena Mîrza (România) 8,3, 3.
Mariana Nedelcu (România) 8,8, 
4. Coculeana Bucătaru (Lie. 2 Iași) 
8,8, 5. Valeria Biduleac (Construc
torul Buc.) 8,8, 6. Niculina 
(Metalul Buc.) 8,9.

Cu 8,9 s în serie, Mihaela 
(S.S.A.) a stabilit 
republican pentru 
doua.

Peria învingător

Manea

„Cupa Caralman‘fc la coborîre

BUȘTENI, 10 (prin telefon). Fără 
îndoială, se poate spune acum, la 
încheierea actualei ediții a „Cupei 
Caraiman", că întrecerile celor 
două zile au însemnat o bună pro
pagandă pentru schiul alpin. în
tregul culoar al unei pîrtii de peste 
1 300 de metri a fost încadrat și 
astăzi, de o parte și de alta, de 
o numeroasă asistență — localnici 

• sau excursioniști sosiți să-și pe
treacă sfîrșitul de săptămînă la 
Bușteni — dornici să vadă la lu
cru pe fruntașii acestei discipline. 
Din păcate, așa cum remarca, pe 
bună dreptate, secretarul general 
al Federației române ,de schi-bob, 
Petre Focșeneanu, întrecerea a fost 
umbrită, oarecum, de nejustificata 
absență a unor schiori ca Brenci, 
Văideanu, Manta (toți de la A.S.A.), 
Cavași, Barbu (Dinamo). Ei au ab
sentat cu acordul antrenorilor lor 
Ioan Cașa (A.S.A.) și Kurt Gohn 
(Dinamo), contravenind dispozi
țiilor forului de specialitate, care 
a prevăzut această competiție în 
calendarul oficial, tocmai pentru o

mai bună pregătire și selecție în 
vederea apropiatelor campionate 
naționale și balcanice.

Ne rămîne însă plăcerea de a 
consemna disputa dîrză a schiori
lor prezenți, excelenta organizare 
asigurată de asociația sportivă 
„Caraimanul", ca și calitățile ne
bănuite ale unei pîrtii ce în vi
itorul 
pînă 
veni, 
tat și 
țară.

Referitor la desfășurarea curse
lor, vom menționa că vremea în
chisă, fără soare, a menținut ză
pada înghețată la un nivel cons
tant pe toată lungimea traseului, 
oferind tuturor concurenților ace
leași condiții de întrecere 
cursul celor două ore, cît 
programul.

apropiat, cu prelungirea ei 
în centrul orașului, va de- 
desigur, un traseu mult cău- 
apreciat de elita schiului din

Pe par- 
a durat

Prima probă, coborîrea fete, a 
permis studentei de la IEFS, Ma
ria Cimpeanu-Cristea, să reediteze 
evoluția bună din ziua precedentă 
și să-și îmbogățească palmaresul

un nou 
junioare

Stoica 
record 
cat. a

la fotografie
masculine de 60 
bun rezultat l-a

în seriile cursei 
m garduri cel mai 
înregistrat Ervin Sebestien cu 7,8 s, 
în timp ce, în cealaltă serie, elve
țianul Pfister și recordmanul nos
tru Perța, fără să se fi întrebuin
țat prea mult, au alergat cu o 
zecime și respectiv cu două zecimi 
mai slab. între acești trei alergă
tori se anticipa că se va da lupta 
pentru primul loc. Desfășurarea fi
nalei a confirmat din plin această 
apreciere, cei trei hurdleri aflin-

Urmăriți de un public destul de numeros, participanții la proba de schi-fond (categoria 11—14 ani), din ca
drul etapei județene a „Cupei tineretului" disputată la Poiana Brașov, au luat startul. Foto : S. BAKCSY

„CUPA TINERETULUI"
SE APROPIE DE FAZELE SALE FINALE

Cu mai puțin de două săptămini înaintea finalelor, ediția de iarnă 
a „Cupei tineretului" cunoaște o mare afluență de concurenți : au loc 
fazele județene și cele municipale, la startul cărora sînt prezenți cîștigă- 
torii întrecerilor pe sate, comune și orașe. în majoritatea localităților 
montane, participanții la „Cupa tineretului" se întrec la scit), patinaj și 
săniuțe, aici fiind prezenți — ca la Poiana Brașov ori Sinaia, de pildă — 
și elevi, muncitori, funcționari din orașele de șes. Dar și în prima, pre
cum și în cea de a doua categorie de localități, „Cupa tineretului" s-a 
bucurat, în aceste zile de sfîrșit de săptămînă, de întreceri la tenis de 
masă, șah și la alte discipline incluse de organizatori în competiție.

„REPETIȚIE GENERALĂ”

Zilele trecute au fost marcate, 
Ia Poiana Brașov, de un adevărat 
festival al schiului-fond. Aici s-au 
desfășurat campionatele naționale, 
urmate de întrecerile similare ale 
copiilor și juniorilor din școlile 
sportive. Iar, în completarea aces
tor interesante, manifestări aparți- 
nînd performanței, s-a desfășurat 
ți o atractivă secvență a spor
tului de masă. Este vorba de faza 
județeană a „Cupei tineretului" la 
schi-fond și probe alpine, săniuțe 
și patinaj. Protagoniști — amatorii

LA POIANA BRAȘOV

acestor discipline din județul 
Brașov.

Acțiunea a căpătat și alte semni
ficații, întrucît ea a fost consi
derată drept o adevărată repetiție 
generală în vederea finalelor pe 
tară care vor avea loc tot aici. 
Este și motivul pentru care, la 
faza județeană brașoveană au fost 
prezenți și membri ai Comisiei 
centrale de organizare a marii 
competiții de masă, reprezentanții 
organelor și organizațiilor cu a- 
tribuții. Din acest punct de ve
dere, acțiunea Ia care am asistat

s-a soldat cu un deplin succes și 
a constituit o uvertură plină de 
promisiuni pentru etapa finală pa 
țară.

Fără îndoială, avînd în vedere 
tradițiile susținute ale acestor spor
turi în regiune, am putut consem
na întreceri echilibrate și, nu de 
puține ori, de un ridicat nival teh
nic pentru o astfel de competiție. 
Faptul a demonstrat cu prisosință 
că, prin eforturile de a organiza 
in cele mai bune condiții fazele 
pe 'asociații și localități (și — prin 
aceasta — posibilitatea ca cele 
mai bune și mai dotate elemente 
să pătrundă spre etapele superi
oare), o întrecere din cadrul „Cu
pei tineretului" la nivel județean 
poate primi multe ațu-uri ale per
formanței. Dar asta, numai dacă 
aducem în discuție ' posibilitățile 
extrem de largi de depistare și se
lecționare ale unor talente eviden
te. Iată, numai la startul probelor

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Calitatea de primul oraș al țârii obliga

SÎBBESWI. TREBUIE SÂ JOACE
ROMÂNESC!i : b ■. 51 mm acti i In spor h

în sport, ca de altfel în toate domeniile activității materiale și spi
rituale din patria noastră, ponderea Bucureștiului este foarte 'mare. Aici, 
în Capitală, ț.: în împrejurimi, trăiește cam a zecea parte din populația 
țării, sînt concentrate unități industriale cu mii și mii de muncitori, 
există 300 000 de elevi, peste 60 000 de studenți, aproape 30 (100 de uce
nici, așadar o masă uriașă și compactă de copii și tineri. în primul oraș 

' al țării se află cele mai puternice asociații și școli sportive, cluburile de 
elită, adevărate laboratoare ale performanței !

Este normal, deci, ca — pe plan național — obligațiile 
metropolei românești să fie deosebit de mari, iar pretențiile 
față de munca desfășurată, de asemenea mult sporite.

sportive ale 
și exigența

într-un astfel de spirit, și por- 
nindu-se de la un asemenea con
text, s-a desfășurat ședința lărgită 
a Biroului executiv al Consiliului 
municipal pentru educație fizică 
și sport, care și-a propus să 
lizeze 'activitatea depusă în 
1973 și să adopte planul de 
suri pe 
prezenți, 
membrii 
zentanți 
țiilor de

secretar alvarășii Nicolae Matei,
Comitetului municipal București al

faptul că pentru mișcarea sportivă 
a Capitalei anul 1973 poate fi asi
milat cu o perioadă de progres, în 
toate compartimentele ei, determi
nat de transpunerea consecventă în 
viață a prevederilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.K. din 28 februa
rie — 2 martie 1973. Documentul 
de partid a avut darul să mobi
lizeze și să dinamizeze energiile, 
a stimulat inițiativa, a dat un suflu 
nou activității de educație fizică și 
sport.

Planul de măsuri, elaborat de

ana- 
anul 
mă- 
fost 

de
repre- 

organiza-

1974. La adunare au 
ca invitați, alături 
Biroului executiv, 

ai instituțiilor, 
masă și obștești, cu atri

buții' în domeniul sportului, ai ma
rilor cluburi și asociații din Capi
tală, ai federațiilor de specialitate, 
directori de școli, antrenori și teh
nicieni, activiști ai mișcării spor
tive bucureștene.

Au luat, de asemenea, parte to-

însemnări la ședința lărgită
a Biroului executiv al C.M.E.F.S.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
P.C.R., și general locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

★
Din materialele supuse discuției 

și din dezbaterile ce au avut loc 
pe marginea lor a ieșit în evidență

Comitetul municipal de partid, în 
lumina sarcinilor Hotărîrii, a fost 
îndeplinit și chiar depășit la prin
cipalii săi indicatori. în perimetrul 
exercițiului fizic al maselor, aceas
ta se traduce prin impulsionarea 
formelor simple, larg accesibile,

desfășurate cu precădere în aer 
liber. Este, fără îndoială, semnifi
cativ și îmbucurător că o jumătate 
milion de bucureșteni au luat par
te, în 1973, la acțiuni turistice, iar 
peste 100 000 la cele 663 de dumi
nici cultural-sportive organizate în 
Capitală. De mare succes s-a bucu
rat suita celor 9 crosuri de masă 
(peste 150 000 de participanți), ac
țiunea „Delfin ’73", în care au în
vățat să înoate peste 16 000 de co
pii, serbările sportive prilejuite de 
închiderea anului școlar (32 000 de 
elevi), activitatea centrelor de ini
țiere ș.a.

Darea de seamă a apreciat că în 
București aproximativ 200 000 
persoane sînt angajate într-o 
vitate fizică de regularitate, 
alte 300 000 participă în mod 
zional la diverse acțiuni.

în domeniul sportului de perfor
manță ar fi de notat faptul că la 
campionatele mondiale și europene 
ale anului 1973, reprezentanții Ca-

de 
acti- 

iar 
oca-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a) ,

După cum se știe, Ia 3 martie divizionarele A se vor alinia la startul re
turului, peste o săptămînă de la această dată fiind rindul formațiilor de Di
vizia B sâ reia întrecerea întreruptă în decembrie. In mod firesc, ritmul pre
gătirilor devine din ce în ce mai susținut, ca dovadă^ numeroasele meciuri ami
cale, de omogenizare, disputate ieri, în întreaga țară.

Vâ prezentăm, mai jos, amănunte de la aceste jocuri :

PETROLUL — SELECȚIONATA 
DE TINERET 2—2 (1—2)

Gheorghe Vulpe 
(C.S.U. Brașov), 
ocupantul locului 
secund în proba 
de coborîre din 
cadrul „Cupei Ca- 

raiman"

meritată victorie, 
parcurs traseul 

dezinvoltură, a atacat

Și
cu 
cu 
de 

ar-

cu o nouă
Schiaara a 
multă 
mult curaj porțiunile extrem
dificile ale pîrtiei, iar la sosire 
bitrii au consemnat un succes, la 
o diferență de mai bine de două

secunde față de a doua clasată. 
Duminică, Minodora Munteanu a 
reușit să o întreacă pe Iudith

Victor SBARCEA, coresp.

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). Se
lecționata de tineret (Sub 21 de ani) 
și-a încheiat pregătirile în vederea 
plecării de marți, la turneul inter
national de la Viareggio, în fața 
unui adversar din prima divizie — 
Petrolul — care a rulat nu mai 
puțin de 18 jucători. Și chiar dacă 
meciul s-a disputat pe un tăren 
denivelat și greu, al 
fără tribune „Tînărul 
(fapt pentru care ultima 
partidei s-a desfășurat în 
cîtorva zeci de spectatori 
vizibil în... suprafața de joc !) 
chiar dacă selecționata s-a ales cu 
două accidentări (Naghi și Matei), 
poate și datorită arbitrajului foarte 
slab (pentru ambele echipe I) al 
ploieșteanului M. Moroianu, acest 
test a fost util.

A fost un joc foarte disputat, cu 
un mare consum de ambiții și efort. 
Un meci spectaculos, chiar dacă 
s-au semnalat și anumite carențe 
în ambele tabere (un început slab 
al apărării selecționatei ; prelungi
rea fazei de construire a atacurile 
petroliste). Scorul a fost deschis de 
selecționată, în min. 5. cînd Crîn- 
gașu a greșit o pasă simplă, iar 
Țaporea n-a putut opri faza dscît 
prin fault asupra lui Schepp, cel 
care a transformat lovitura liberă 
de la 20 de metri. Dar ploieștenii 
au egalat peste patru minute, din-

Mircea M. IONESCU

stadionului 
petrolist" 
parte a 
prezenta 
pătrunși 

și

Trandafilon trimite mingea în poarta ploieștenilor, sub privirile neputin
cioase ale lui Rămureanu. Fază din meciul amical disputat ieri între Pe

trolul și Selecționata de tineret (sub 21 de ani).

F. C. GALAȚI DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 3-a)

GALAȚI, 10 (prin telefon). Pa
siunea gălățenilor pentru fotbal a 
fost din nou demonstrată duminică, 
cînd peste 17 000 de spectatori au 
urmărit, pe stadionul „Dunărea", 
partida de verificare F. C. Galați- 
Dinamo București. Atl venit să-i 
vadă „la lucru" atît pe propriii lor 
fgvoriți, cît și pe componenții echi
pei campioane, printre care se află 
cîțiva dintre cei mai buni fotba
liști ai noștri.

Așteptările au fost pe deplin jus
tificate, cele două formații oferind 
un joc agreabil, cu un angajament 
fizic demn de toată lauda, presărat, 
cu numeroase faze de gol, și în
cheiat cu un scor de egalitate: 1-1 (0-1).

După cum era de așteptat, gaz
dele s-au exprimat în teren cu o

T. SIRIOPOL. coresp. județean

(Continuare ta pag, a 3-a)
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In campionatul Diviziei A la popice

Constructorul Galați a ciștigat detașat în fața Rapidului
I. BICE', 1. BÂIAȘ Șl I. TISMĂNARU ÎN

Etapa a Il-a a returului campio
natului Diviziei A La popice, des
fășurată sîmbătă și duminică, a 
avut ca punct de atracție arena 
Giulești din Capitală, unde au e- 
voluat formațiile campioane, Rapid 
(f) și Constructorul Galați (m). în 
cele două partide care, disputate 
pe arena cu două piste au durat 
nu mai puțin de 13 ore, formațiile 
campioane au terminat victorioase, 
după jocuri viu disputate.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 

GALAȚI 2315—2256 p d. Bucureș- 
tencele, clasate pe primul loc în 
seria Sud, au trebuit să depună e- 
forturi serioase pentru a cîștiga 
partida cu gălățencele, situate pe 
penultimul loc în clasament. Rapid, 
avînd o indisponibilitate (a lipsit 
motivat Elena Goncear, jucătoare 
de bază) a folosit în postul cheie, 
schimbul nr. 6, o jucătoare de nu
mai 17 ani, Elena Vasile, care a 
evoluat însă excelent. Această ju
nioară a avut ca adversară pe cea 
mai rutinată concurentă de la Vo
ința, Aristița Uță, pe care a între
cut-o la o diferență apreciabilă 
(402—388 p d.). Meciul a fost viu 
disputat, campioanele au condus 
tot timpul, dar la o diferență mică, 
iar în trei jocuri, la individual, au 
fost învinse de către gălățence.

S-au remarcat : Elena Irod — 
performera reuniunii cu 411 popice 
doborîte, Elena Vasile — 402, 
Florica Filip — 391 — de la învin
gătoare, respectiv. Emilia Voineag 

, — 400 (cu 146 la „izolate11) și
Ecaterina Cădinoiu — 388 p d — 
de la Voința. Rapid a avut 24 lo
vituri ratate, iar Voința 45.

R. TOMA

cătoarele antrenate de I. Petrescu, 
au fost în formă bună și în acea
stă etapă, dispunînd de echipa Glo
ria, a doua clasată în serie. Ce
tatea a avut patru concurente cu 
rezultate de peste 400 p d : Ioana 
Buradel — 409, Florica Tudor — 
408, Ileana Oniciuc — 407 și Elena 
Rada — 405. Bucureștencele, cu ex
cepția Anei Petrescu, realizatoarea 
celui mai bun rezultat al întîlnirii 
— 410 p d, au evoluat slab.

Tr. BARBALATA — coresp.
VOINȚA CONSTANTA — VOIN

ȚA BUCUREȘTI 2276 — 2263 p d.
HIDROMECANICA BRAȘOV — 

VOINȚA CRAIOVA 2311 — 2279 
P d

METROM BRAȘOV — PETRO
LUL BĂICOI 2246 — 2281 p d

DERMAGANT TG. MUREȘ — 
C.S.M. REȘIȚA 2217 — 2286 p d

VOINȚA MEDIAȘ — C.F.R. TG. 
MUREȘ 2094 — 2020 p d

VOINȚA PLOIEȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2211 — 2159 
P d

d. 
de 
de 
în

MARE FORMĂ
Lemnul, respectiv, Lang (814) și 
Gallo (801).

Z. KOVACS — coresp.
FLACARA CÎMPINA — VOINȚA 

BUCUREȘTI 5445 — 5359 p 
Gazdele au fost în mare vervă 
joc — 4 popicari cu rezultate 
peste 900 p d. S-au evidențiat,
mod deosebit, D. Constantin (936) 
și P. Purje (932) de la Flacăra, iar 
de la Voința I. Păgideanu (917) și 
A. Grecescu (915).

C. VlRJOGHIE — coresp.
GLORIA BUCUREȘTI — DACIA 

PLOIEȘTI 5588 — 4707 p d. Joc 
încheiat la o diferență puțin obiș
nuită (881 pd) în favoarea gazdelor 
care au profitat de... uzura piste
lor (canalizate) și cinci din cei șase 
jucători au trecut de granița celor 
900 p d. De la ploieșteni cel mai 
mare rezultat l-a obținut Conci — 
893 p d.

MASCULIN
BUCUREȘTI CON-RAPID

STRUCTORUL GALAȚI 4983 —
5214 p d. Jocul a început cu domi
narea Rapidului, care după două 
schimburi conducea cu 1636 — 
1583 p.d. Intrînd pe piste Ilie Bâiaș, 
de obicei, omul nr. 1 al gălățenilor 
— care pur și simplu și-a surcla
sat adversarul (Al. Vrînceanu) cu 
919 — 831 — handicapul a fost re
făcut. în continuare, ceilalți popi
cari de la Constructorul — A. Chi
rilă, I. Bice si

. jucat extrem 
cifre deosebit. 
Bice, care cu 
recordul! arenei). Ei au cîștigat în-

O. GUȚU — coresp.
INDUSTRIA SîRMEI CÎMPIA 

TURZII — JIUL PETRILA 4924 — 
4958 p d. Popicarii mineri au cîști- 
gat pe merit în deplasare, avînd în 
Popa (854 p d) cel mai precis ju
cător. De la gazde s-a detașat Mo- 
ceanu. (844 p d).

P. ȚONEA — coresp.
VICTORIA BOD — PETROLUL 

PLOIEȘTI 4627 — 4914 p d. Plo- 
ieștenii au cîștigat la scor, în de
plasare, datorită jocului bun pre
stat de Șerban (873) și Șuta (857). 
De la gazde, doar Nagy s-a apro
piat de rezultatele oaspeților — 834 
p d.

I. Tismănaru — au 
de precis, obtinînd 
de valoroase (Iuliu 
924 p d a stabilit

G. CAROL — coresp.
C.F.R. TG. MUREȘ — C.F.R. TI

MIȘOARA 5382 — 5077 p d. Gaz
dele au avut cel mai eficace popi
car în Gh. Vuță, notat

Sportul Nr. 768Q

Politehnica și Voința București, la fete

Cluj a ciștigat derby ulLa băieți, Universitatea

ambele formații au încercat 
pentru victorie. Prima repri- 
fost deosebit de echilibrată 
6:14—14, min. 13:25—26), clu- 

reușind să se detașeze dear în

cu Universitatea Timisoara

PE PRIMELE LOCURI ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

Cu meciurile desfășurate sîmbătă 
și duminică în Capitală, la Cluj, 
Timișoara, Oradea, Satu Mare, Tg. 
Mureș și Constanța, s-a încheiat 
prima parte a celui de al doilea 
tur al campionatelor republicane 
de baschet, urmînd ca întrecerile 
să fie reluate la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cînd va începe returul 
turului secund. După dispute inte
resante, care au reliefat justețea 
noii formule de disputare a divi
ziei A (după primul tur, echipele 
au fost împărțite în grupele valo
rice 1—6 și 7—12), în campionatul 
masculin conduce — neînvinsă — 
Dinamo, actuala deținătoare a ti
tlului, urmată de Steaua și de U- 
niversitatoa Timișoara. Dar lupta 
pentru definitiva ierarhizare pe po
zițiile fruntașe continuă și este 
posibil ca, în următoarele trei par
tide pe care le va susține fiecare 
echipă cu celelalte partenere, să se 
producă modificări, poate substan-

țiale. în grupa 7—12, echilibru va
loric sensibil, fiecare etapă produ- 
cînd schimbări. La fete, prin noul 
insucces suferit de I.E.F.S. (la Cluj), 
Politehnica București și Voința 
București au rămas principalele 
candidate la titlu și — după toate 
probabilitățile — la încheierea cam
pionatului locul I va fi ocupat de 
una din aceste formații care se vor 
întîlni, în meci restanță, marți la 
ora 18, în sala Floreasca. în grupa 
7—12, remarcăm frumoasa com
portare a junioarelor de la Olim
pia București (majoritatea eleve la 
Școala generală nr. 69) care și ieri, 
în deplasare, au obținut un succes 
asupra Voinței Tg. Mureș.

Referitor la întrecerile de ieri, ele 
au purtat — ca și în etapele an
terioare — amprenta apropierii va
lorice, a dorinței aprige de însușire 
a victoriei și îmbunătățire a lo
cului în clasament. Iată rezultatele 
etapei și unele amănunte.

pe foile de

. (R) -
Foto : I. MIHĂICĂ

Vnul dintre cele mai disputate jocuri din partida Rapid — Voința Galați. Pe piste: Florica Filip 
dreapta și Emilia Voineag (V), a ciștigat gălățeanca cu 400—391 p.d.

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 81—75 
(13—34). Partidă de mare luptă, în 
care 
totul 
ză a 
(min. 
jenii 
ultimele minute. Partea a doua a 
întrecerii a fost de un ridicat nivel 
spectacular, gazdele imprimînd jo
cului, prin Riihrig, un ritm alert 
pe care oaspeții l-au contracarat 
prin atacuri poziționale bine orien
tate. Meritul timișorenilor a fost că 
în min. 25 (la scorul de 55—39 
pentru gazde) nu au cedat lupta, 
ei izbutind — printr-un joc foarte 
bun sub panouri — să mențină e- 
chilibrul și să contribuie, împreu
nă cu învingătorii, la buna calitate 
a partidei. Au înscris : Demian 27 
Riihrig 17, Zdrenghea 7, Vizi 6, 
Schuller- 5, Roman 22 pentru clu
jeni, respectiv Munteanu 2, Iones
cu 13, Mănăilă 21, Minius 14, Cz
mor 15, Weber 10. Au arbitrat bine 
G. Dutka și N. Iliescu. . (MIRCEA 
RADU — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — I.E.F.S. 
79—75 (41—31). Spectacol sportiv a- 
greabil, cu răsturnări de scor ne
prevăzute și acțiuni individuale iz
butite ; acestea au fost caracteris
ticile partidei urmărită de 1 500 
de amatori de baschet din localita
te. în plus, finalul a fost dramatic. 
Au înscris Pașca 21, Spînu 14, I- 
vascenco 18, loan 4, Purcăreanu 
12, Cîmpeanu 10 pentru gazde, res
pectiv Braboveanu 25, A. Molnar 
16. Szepp 6, Berceanu 8, Nagy 2, 
Zisu 18. Au arbitrat foarte bine I. 
Hottya și I. Dinescu (L. BRUCK
NER — coresp.).

minut — handicapul (min.
32—31) și au luat conducerea. In 
partea a doua, bucureștenii au fest 
depășiți total de ritmul rapid im
pus de clujeni, care au ciștigat pe 
merit. Au înscris: Popescu 4, Roman 
26, Olosudeanu 1, Moraru 7, Moisin 
20, S. Vidican 11, Voicu 12 pentru 
clujeni, respectiv Szell 21, Krisz- 
bai 2, Șerbănescu 2, Dudescu 18, 
Anghel 4, Rusu 10, Dragnea 8. Au 
arbitrat satisfăcător D. Crăciun și 
G. Berekmeri. (M. RADU — coresp.)

VOINȚA TIMIȘOARA — C.S.U. 
GALAȚI 88—81 (40—41). Primele 
30 de minute au fost echilibrate 
datorită replicii dîrze dată de oas
peți, care au impresionat prin ra
piditatea contraatacurilor și preci
zia aruncărilor de la semidistanță 
Finalul partidei a găsit formația ti
mișoreană mai proaspătă și capa
bilă să se detașeze în victorioasă. 
Au înscris : Chirluță 14, Ivanici 3, 
lancea 19, Viciu 8, Ondreicovici 6, 
Lup 19, Pascaru 4, Csordas 15 
pentru Voința, respectiv Magoș 4, 
Baltag 23, Răileanu 4, R. Marti- 
nescu 16, Tudosie 18, Moraru 16. 
Au arbitrat foarte bine M. Aldea 
și E. Sarossyi. (A. PETRE — 
resp.).

co-

Prin victoria de sîmbătă seară (72—62 cu Steaua), Dinamo a obținut a
16-a victorie în actualul campionat de baschet. Jn imagine, fază din meciul 

* Dinamo — Steaua

I.C.H.F. — RAPID BUCUREȘTI 
86-r72 (42—39). Rapidiștii au domi
nat pînă în min.. 17 (11—7, 17—9, 
19—11, 24—19, 37—33), cînd bas- 
chetbaliștii de la I.C.H.F. au. izbutit 
să egaleze (37—37). Din acest mo
ment, feroviarii au slăbit ritmul 
și au greșit deseori sub panou, per- 
mițînd adversarilor să ia inițiativa 
și — totodată — conducerea, im- 
punîndu-se pînă în final. Au în
scris : Cîmpeanu 23, Tudossy 14, 
FI. Niculescu 11, Chiciu 13, Mălușel 
10, Dikay 10, Bulat 5 pentru 
I.C.H.F., respectiv Cr. Popescu 16, 
Vlădescu 14, Simulescu 9, Predulea 
8, Tursugian 8, Vintilă 7. Stănescu 
6, Bulancea 4. 
Hottya și Em. 
vel).

narea Giselei Czmor au avut re
percusiuni în final, mai cu seamă 
că în această perioadă — decisivă 
— feroviarele au avut o zvîcnire 
care le-a asigurat succesul. Au 
înscris Diaconescu 2, Sarchizian 2, 
Moldovan 4, Goian 25, Villanyi 10, 
Constantinescu 2, Czmor 16 pentru 
„U“, respectiv Vasilescu 7, Raco- 
viță 8, Bosco 10, Tal 7, Gugiu 26, 
Suliman 13, Csikos 2. Competent 
arbitrajul prestat de E. Sarossy și 
L. Kuglis. (P. ARCAN — coresp. 
județean).

Au arbitrat 
Nicolescu.

bine E. 
(P. Pa-

POLITEHNICA BUCUREȘTI —
VOINȚA BUCUREȘTI se joacă 
marți, la ora 18, în sala Floreasca.

VOINȚA CLUJ — VOINȚA 
ORADEA 2364 — 2322 p d. Partidă 
încheiată la un scor strîns, în care 
s-au evidențiat Elena Gyarfas (423), 
Elena Nagy (415) de la Cluj, res
pectiv, Rozalia Sabo (407) și Maria 
Mălan (399).

E. FEHERVARI — coresp.
U.T. ARAD — VOINȚA TG. MU

REȘ 2308 — 2290 p d. Fruntașa 
seriei Nord, Voința, s-a comportat 
bine, pierzînd la cîteva „bețe11 di
ferență. Prima jucătoare a întîl
nirii a fost arădeanca Elena Bora 
cu 409 p d iar cea de a doua mu- 
reșanca Margareta Szemanyi cu 
391 p d.

Gh. NICOLĂIȚĂ — coresp.
CETATEA GIURGIU — GLORIA 

BUCUREȘTI 2386 — 2278 p d. Ju-

tîlnirea la un scor neașteptat de 
sever, la o diferență de 231 de po
pice.

Este îmbucurător faptul că acum, 
în ajunul întîlnirii de la Stuttgart, 
cu selecționata R. F. Germania, cei 
trei popicari gălățeni — I. Bâiaș, 
I. Bice și I. Tismănaru (918 p 
— componenți ai lotului sînt 
formă bună.

De la Rapid cele mai mari 
zultate le-au obținut L. Taină
861 și tînărul V. Pișcoi — 853. 
(T. R )

arbitraj cu 
reni s-a 
Gunther cu

952 p d. De la timișo- 
remarcat juniorul H. 
948 p d !

I. PĂUȘ — coresp.
TG. MUREȘ — ELEC- 

4711 p d

Grupa 7-12

d) 
în

re-

LEMNUL SATU MARE — I. C. 
ORADEA 4731 — 4662 p d. Meci 
încheiat cu rezultate modeste, da
torită pistelor „nerodate11 încă ale 
noii arene. Principalii realizatori : 
Pintea (825) și Bogdan (805) de la

STEAUA II ÎNVINGĂTOARE
ÎN „CUPA 16 FEBRUARIE LA VOLEI

în sala Giulești au luat sfîrșit 
întrecerile competiției masculine de 
volei dotată cu „Cupa 16 Februa
rie11, la care au participat forma
țiile bucureștene Rapid, I.E.F.S. și 
Steaua (cu două echipe). Compe
tiția, care a avut drept scop veri- 

a 
la 

s-a

de 
viu

VOINȚA
TRICA SIBIU 4812

RAFINĂRIA TELEAJEN PLOIE
ȘTI — CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 4985 — 4890 p d

VOINȚA CLUJ — MINAUR 
BAIA MARE 5026 — 4982 p d

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 81—65 (31- 
32). Partidă în care lupta pentru 
punctele puse în joc a caracterizat 
evoluția celor două forma',ii. După 
o primă repriză dominată de oas
peți (min. 19 : 32—23 pentru ei), 
gazdele — excelent pregătite fizic 
— au recuperat — în numai un

Surpriză in
UNIVERSITATEA CLUJ

I.E.F.S. 63—62 (30—31)! O partidă 
deosebit de spectaculoasă în care 
s-a practicat un baschet curat, cu 
acțiuni rapide, palpitante, cu avan
taj de scor de ambele părți (însă 
nu mai mare de trei puncte), în
cheiată cu victoria la limită a gaz
delor. Acestea au manifestat un 
plus de precizie la aruncările li
bere (procentaj 72%, față de 55% 
al adversarelor), suficient pentru 
victorie. într-un final electrizant 
(min. 38:59—56,39:61—59 și 61—62), 
cînd clujencele au jucat fără Anca 
și Moraru. iar bucureștencele fără 
Giurea și Basarabia (eliminate pen
tru 5 faulturi), cu 20 de secunde 
înainte de fluierul arbitrilor, Eni- 
kb Farkas a reușit să înscrie coșul 
victoriei. Au marcat Szekely 10,

grupa feminină
Merca 2, Moraru 12, Anca 
nea 2, Portik*16, E. Farkas 9 
tru „U“, respectiv Tita 10, Pantea 
8, Giurea 11, Iftimie 4, Basarabia 
2, Petric 9, Balai 4, Mihalic 14 
(Clara Szabo nu a fost utilizată). 
Au arbitrat mulțumitor D. Crăciun 
și R. Schmidt. (R. MIRCEA — co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RAPID 61—73 (23—40). Partida a 
fost foarte disputată. îri prima re
priză, bucureștencele au jucat sim
plu și cu eficiență, în vreme ce 
timișorencele — timorate parcă — 
nu au găsit antidotul pentru exce
lentele acțiuni ale 
Repriza secundă a 
lor, care au fost 
un pas de egalare 
fortul depus pînă

1-6
12, Fer- 

pen-

Ilenei 
aparținut 
(în min. 
(57—59).
atunci și elimi-

Gugiu. 
gazde- 
35) la 
Dar e-

CALITATEA
(Urmare din pag. 1)

ar-
623 
au 
ale

DE PRIMUL ORAȘ AL ȚĂRII OBLIGĂ

Grupa 7-12
VOINȚA TG. MUREȘ — OLIM

PIA BUCUREȘTI 40—51 (17—26). 
Mureșencele și-au diminuat se
rios șansele de a rămîne în divi
zia A. Ele nu au făcut față pre
singului aplicat de oaspete, care au 
cîștigat pe merit. Au înscris Opri- 
ciu 12, Brassai 10, Ady 8, Dai- 
chendt 4, Marton 4, Covaci 2 pen
tru Voința, respectiv Bîră 24, To- 
mescu 12, Căprița 9, Nicolau 4, 
Ioniță 2. Au arbitrat foarte bine 
St. Palici și Fr. Took (C. ALBU — 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — CONSTRUC- 
TORUL BUCUREȘTI 74—71 (39— 
35), Orădencele au condus majori
tatea timpului, uneori la diferențe 
de 8—9 puncte. Oaspetele au egalat 
în min. 28 și au luat un mic avans, 
apoi a urmat un joc echilibrat. Cu 
25 de secunde înaintea fluierului fi
nal, la scorul de 73—71, Florentina 

(Constructorul) a ratat 
libere. De altfel, 
ratat 18 din cele 
libere de care a 

înscris : Bodor 8, 
28, Balogh 6, Du- 
12 pentru Crișul,

Popescu 
două aruncări 
Constructorul a 
32 de aruncări 
beneficiat. Au 
Varga 18, Boca 
das 2, Casetti 
respectiv Gugu 13, Horgoș 4, FI. Po
pescu 16, Gheorghe 13. P. Popescu 
5, Petreanu 10, Guranda 4, Godea- 
nu 6. Au arbitrat bine D. Oprea 
și Al. Ivan. (P. LORINCZ — 
coresp.).

SANATATEA SATU MARE — 
UNIVERSITATEA IAȘI 57—48 
(32—26). Localnicele au jucat cu 
multă ambiție, dorind să cîștige 
acest meci — foarte important pen
tru evitarea retrogradării — și au 
reușit să-și atingă țelul. Au în
scris Pop 18, Anderco 15, Kercso 
10, Săveanu 5, Pataki 3, Biro 3, 
Herczeg 2, Moldovan 1 pentru Să
nătatea, respectiv Anichiței 12, 
Pieptu 11, Haraga 10, Gumeniuc 8, 
Aproloe 6, Nichifor 1. Au condus 
foarte bine A. Caraman și I. Hor
vath. (ȘT. VIDA — coresp.).

studenții 
două ori 
calcul aritmetic elementar ne 
dreaptă spre concluzia că situa
ția nu poate fi socotită nici pe 
departe satisfăcătoare. Documentul 
de partid cere în mod ferm ca o 
mare masă de cetățeni, ÎNTREGUL 
TINERET, să fie angrenați în acti
vitățile de mișcare. De asemenea, 
cifra de 25 000 participanți la gim
nastica în producție trebuie apre
ciată ca infimă dacă o raportăm 
la numărul total al salariaților ora
șului11.

Printre cauzele care au frînat o 
dezvoltare corespunzătoare a activi
tății sportive, secretarul Comite
tului municipal de partid a citat 
caracterul de campanie care mai 
dăinuie în organizarea acțiunilor, 
lipsa de continuitate , faptul că 
munca se desfășoară cu precădere 
Ia nivelul sectoarelor și nu coboară 
decît arareori la acel al unităților. 
Este încă slab spiritul de responsa
bilitate al multor consilii ale aso
ciațiilor sportive, al multor acti
viști sportivi. In general, mai per
sistă la unii tendința de a constata 
numai neajunsurile, fără să 
treacă energic la acțiune pentru 
lăturarea lor.

★
Trăgînd concluziile ședinței,

neral locotenent Marin Dragnea a

însumează o cifră 
mai mare. Iată că

de 
un 
în-

arătat că succesele obținute repre
zintă doar un punct de plecare în 
îndeplinirea integrală 
de 
în 
de 
Și 
al 
cu 
forțelor de care dispune 
sportivă pentru a se putea 
saltul spre calitate, în pas cu ma
rile înfăptuiri obținute, în toate 
domeniile activității, de către oa
menii muncii.

Pe planul activității de masă, 
„Cupa tineretului11, Complexul 
„Sport și Sănătate11, acțiunile „îno
tul pentru toți” și „Amicii 
ției“ trebuie să reprezinte 
palele direcții de acțiune, 
sportul școlar și universitar 
ționarea continuă a normelor 
pregătire fizică 
denților, promovarea consecventă a 
ideii de mișcare și de exerciții fi
zice în aer liber.

Vorbitorul a apreciat că nivelul 
general al rezultatelor sportivilor 
bucureșteni, obținute la ramurile 
olimpice, nu este mulțumitor, că 
trebuie mărit considerabil volumul 
de muncă în secțiile de performan
ță, întărit spiritul de disciplină, ac
tivitatea politico-educativă cu spor
tivii.

Respectarea riguroasă a planuri
lor făcute cu sportivii nominalizați 
pentru J.O. trebuie să devină lege 
în munca fiecărui club, a fiecărui 
antrenor.

a Hotărîrii 
partid. Anul 1974, atît de bogat 
semnificații politice, anul celei 
a 30-a aniversări a Eliberării 
a celui de al XI-lea 
partidului trebuie să 
o uriașă mobilizare a

★
Dezbaterile ‘din cadrul ședinței, 

numeroasele propuneri făcute, ob
servațiile critice șl indicațiile pri
mite au permis o substanțială îm
bunătățire a Planului de măsuri pe 
anul 1974. în numele Biroului exe
cutiv, tovarășul Gheorghe Florea, 
președintele C.M.E.F.S., s-a angajat 
ca în acest an memorabil pentru 
poporul nostru organizațiile spor
tive bucureștene să-și îmbunătă
țească munca, să obțină noi și noi 
succese pe drumul transpunerii în 
viață a sarcinilor trasate de partid 
mișcării noastre de educație fizi
că și sport.

Congres 
coincidă 
tuturor 

mișcarea 
face

pitaiei au cucerit 70 de medalii, 
dintre care 25 de aur, 21 de 
gint și 24 de bronz, au obținut 
titluri de campioni naționali, 
stabilit 253 de noi recorduri 
țării.

Sînt de consemnat, de asemenea, 
progrese în ameliorarea bazei ma
teriale, îmbunătățirea muncii de 
educație, cercetarea științifică, asis
tența medicală a sportivilor.

★
Dar, darea de seamă (și noi 

atît mai puțin) nu și-a propus 
facă un inventar al 
să analizeze într-un 
ponsabilitate deplină 
rile obținute sînt pc 
țiilor existente, a obligațiilor care 
revin organizației sportive a 
talei ?

în cuvîntul său, tovarășul 
lae Matei a apreciat, pe bună 
tate, că se putea și trebuia 
facă mai mult, că — în 
sarcinilor Hotărîrii de 
sînt necesare în 1974 
mai susținute.

„Socotind că 200 000 
ai Capitalei practică în 
lat exercițiile fizice, a spus vorbi
torul, aceasta înseamnă ceva mai 
mult de zece la sută din populația 
municipiului. Or, numai elevii și

ma întîlnire a prilejuit o dispută 
echilibrată în care învingătorul a 
fost cunoscut abia în finalul par
tidei. Mai decisă, formația studen
ților și-a apropriat victoria. în cea 
de a doua întîlnire. prima forma
ție a clubului Steaua s-a impus 
categoric în fața garniturii, 
viare, care ni s-a părut în 
partidă complet debusolată, 
cînd un joc foarte slab în 
blu. S-au remarcat de-a 
competiției :
Ionescu și C. Ion (Steaua), Handrea 
și Chiș (I.E.F.S.), Bădiță (Rapid). 
Rezultatele de sîmbătă și duminică: 
Steaua I — I.E.F.S. 3—2, Steaua 
II — Rapid 3—2, I.E.F.S. — Steaua 
II 3—2, Steaua I — Rapid 5—0. 
Clasament : 1. STEAUA II 5 p, 
2. Steaua I 5 p, I.E.F.S. 4 p, 4. Ra
pid 4 p.

fero- 
această 
practi- 
ansam- 
lungul 

Stamate, Bartha, P.

cu 
să 
cisucceselor, 

spirit de res- 
dacă realiză- 

măsura condi-

Capi-

drume- 
princi- 
iar în 

perfec- 
de 

a elevilor și stu-Nico- 
drep- 
să se 

lumina
partid — 
eforturi și

ge-
Nicolae IULIAN, coresp.

de cetățeni 
mod regu-

se 
în-

MĂRȚIȘORULUI»
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Florian ALBU,

din
RÎȘNOVEANUZ.

Cornelia Micu și 
categoria pînă la

Casei de cultură 
avut loc faza

ani: 1. Maria
2. Rodica Mi- 
campioană ju- 
tineretului11 la 

Paula Mălăescu

„CUPA TINERETULUI"

ficarea stadiului de pregătire 
echipelor înaintea participării 
turneele finale ale diviziei A, 
dovedit utilă.

De-a lungul celor trei zile 
concurs am asistat la partide
disputate. întrecerea a fost cîști- 

' gata (datorită victoriei directe) de 
echipa secundă a clubului Steaua 
care, mai omogenă și cu un plus 
de elan specific tinereții (au jucat 
în această echipă numai rezervele), 
și-a adjudecat pe merit trofeul pus 
în joc. în ultima zi de concurs s-au 
disputat partidele I.E.F.S. — Steaua 
II și Steaua I — Rapid (s-au ju
cat obligatoriu cîte 5 seturi). Pri-

de fond s-au prezentat aproape 
150 de copii și tineri, dintre care 
destul de multi foarte talentați. si 
aflați la vîrste la care ar putea 
intra în vederile specialiștilor. Ca
racterul de masă al acțiunii de la 
Poiana Brașov a fost cu prisosin
ță ilustrat mai ales de prezența 
în întreceri a unui destul de mare 
număr de sportivi din întreprin
deri și instituții, din unitățile co
operației meșteșugărești sau 
satele și comunele județului Suc
cesul de participare a fost com
pletat, la rîndul său, și 'de un 
cadru adecvat de organizare. Cor
pul de arbitri și comisia județeană 
de schi (s-a 
loiu) și-au
datoria.

Citind și numele cîtorva dintre 
profesorii de specialitate prezenți 
activ pe pîrtii — Elena Merlan 
(Șc. gen. 6 Săcele), Mircea Papuc 
(Liceul pedagogic Brașov), Irina 

Ionescu (Sc. gen. 4 Brașov), Con
stantin Mărtoiu (Șirnea) —, să-i 
amintim și pe unii dintre cîștigă- 
torii probelor de schi-fond : Maria 
Cotțea (Rîșnov), Elena Cocan (Fun
data), Elena Benga (Coop, artă

glorii ale schiului ro- 
acum 30—40 de ani ca
Ion Tecușan, Dumitru 

prezenți și ei pe pirtii 
de arbitri și oficiali.

mai vîrstnici

unor foste 
mânesc de
Ion Roșea,
Vulpe etc, 
în calitate

Amintind de cei 
sportivi aflați pe pîrtii, sîntem o- 
bligați, într-un fel, să-i numim și 
pe cei mai tineri : la săniuțe — 
Camelia Crețu (15 ani) elevă la 
liceul din Comarnic, la schi — Ni-

SĂNIUȚE, băieți, 15—19 ani :
V. Anghel (Izvoarele), 2. N. Nico- 
lae (Izvoarele), 3. I. Berteanu (Si
naia). fete : 15—19 
lordănescu (Sinaia), 
hai (Plopeni), fosta 
dețeană a „Cupei 
ediția 1971, 3.
(Plopeni).

flau la Păltiniș, în Mediaș a avut 
loc etapa municipală la tenis de 
masă, pentru categoriile de vîrstă 
15—19 ani și pînă la 30 de ani, 
băieți și fete. I*a start au fost pre
zenți 64 de finaliști, cei care și-au 
ciștigat acest drept la etapele an
terioare Finala pe municipiu, găz
duită la Clubul tineretului, a fost 
bine organizată. Cîștigători : Geor- 
geta Mureașn și Anatol Marțea la 
categ. 15—19 ani, 
Csamar Csaba la 
30 de ani.

evidențiat Ion Vinti- 
făcut cu prisosință

populară Brașov), Ion Dihoi (I. S.
Rîșnov), C. Arsu (Bran), Gheorghe 
Nan (Brașov).

CAMPIONII JUDEȚULUI PRAHOVA

SINAIA, 10 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică au avut loc la 
Poiana Stînii și pe drumul vechi 
către Cota 1 400, întrecerile etapei 
județene a „Cupei tineretului11 la 
schi și săniuțe. Organizarea, asi
gurată de Comitetul județean Pra
hova al U.T.C. și C.J.E.F.S. a fost 
excelentă. La întreceri au luat 
parte tineri care au reprezentat 
orașele Sinaia, Băicoi, Plopeni, Slă-

nic și comunele Valea Călugăreas
că, Mîneciu, Izvoarele, Vîlcănești 
etc.

La reușită acestei frumoase ac
țiuni sportive au contribuit, de a- 
semenea, comisia județeană de schi 
(președinte. Ion Dinu), Clubul spor
tiv Sinaia, asociația sportivă „Bu- 
cegi”, profesorii de educație fizi
că sinăieni, vremea admirabilă, 
precum și grupul „veteranilor*1, al

coleta Popescu (12 ani), de la Școa
la generală din Izvoarele — Sinaia.

Și acum, rezultatele tehnice :
SCHI. Slalom ; băieți, 15—19 ani:

Voitescu (Sinaia), 2. St. Pe- 
(Sinaia), 3. C. Potcoavă (Si- 
fete, 15—19 ani: 1 Olga
(Sinaia) 2. Ileana- Onoiu

1. Al. 
trescu 
naia) ; 
Brinză
(Sinaia), 3. Nicoleta -Popescu (Iz
voarele) ; băieți, 20—30 ani : 1.
D. Bercaru (Izvoarele), 2. II. Cîrjan 
(Izvoarele). Fond, 5 km, băieți 15— 
19 ani: 1. N. Cernat (Izvoarele),
2. II. Nistorică (Izvoarele), 3. P. 
Angelescu (Mîneciu). 20—30 ani: 
1. II. Cîrjan (Izvoarele).

ALTE VEȘTI DIN ȚARA
ODORHEIUL SECUIESC. Dumi

nică dimineață. în municipiul O- 
dorheiul Secuiesc a avut loc etapa 
premergătoare finalei pe țară. Con
curenții s-au prezentat la startul 
întrecerilor municipale de tenis de 
masă. Iată cîștigătorii : fete 11— 
14 ani : Clara Arbon ; 15—19 ani ; 
Ghizela Santha ; băieți : 11—14 ani 
Bela Andraș ; 15—19 ani : Sandor 
Ganfi.

A. PIALOGA
MEDIAȘ. în timp ce concurenții 

pentru sporturile de iarnă se a-

BACĂU. în sala 
a sindicatelor a 
municipală a „Cupei tineretului11 
la șah și tenis de masă. Au luat 
parte peste 300 de sportivi și spor
tive. De remarcat excelenta or
ganizare a întrecerilor, precum și 
ambiția • marii majorități a con- 
curenților. Rezultate tehnice :

Tenis de masă, 11—14 ani : Ma
riana Rnsu și S. Sacinschi : 15— 
19 ani : Geta Filat și C. Rău.

Șah, 6—10 ani : Ramona Șchiopii 
și I. Dobronăuțeanu ; 11—14 ani :
Maria Mitocaru și C. Chirilă : 15— 
19 ani :
Lefter.

ÎNTREPRINDEREA de turism,

Tatiana Olteanu și C.

Vasile NENIȚA,

HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
în colaborare cu O.J.T. — BRAȘOV, vă invită la 

„CARNAVALUL MĂRȚIȘORULUI"
ORGANIZAT LA PREDEAL
INTRE 2—3 MARTIE 1974

Programul cuprinde :
— jocuri de artificii;
— demonstrații de schi pe pirtia Clăbucetuîui — iluminată ;
— concurs de frumusețe „MISS CARNAVAL"
— Tombolă : Surprize I Dans I Veselie ! La carnaval !

Rețineri de locuri, înscrieri și informații la filialele de turism din cal. Vie 
toriei nr. 100 și bdul Republicii nr. 68 — telefon 15 74 11 si 14 03 00.

(7647)
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PESTE HOTARE
FORFOTA PRIMĂVERII...

ECHIPELE DIVIZIONARE AU SUSȚINUT IERI JOCURI AMICALE
POLITEHNICA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon) 
îneepînd turneul în țara noastră, 
V.S.C. Kosice a jucat, la Timișoara 
în compania lui „Poli."

In prima repriză, oaspeții au 
jucat mai' bine în special. în apă
rare. După pauză, timișorenii, 
avînd în linia de mijloc pe Lața și 
Schiopu, înlocuitorii lui Surdan și 
Mehedințu, și-au creat mai multe 
ocazii de gol, dintre cai-e au fruc
tificat numai două. în min. 60, 
Bojin, primind o pasă bună de la 
Bungău, înscrie. După 10 minute.

V.S.C. KOSICE 2—0 (0—0)

I^ața majorează scorul, la o gre
șeală a portarului cehoslovac.

POLITEHNICA : Jivan (Gabo- 
raș) — Mioc (Popa), Păltinișan, 
Arnăut, Maier — Surdan (Lața), 
Mehedinții, (Șchiopu) — Covalcic, 
Bungău, Bojin, Petre Gheorghe 
(Dașcu).

V.S.C. ; Svainer — Stovcik, Jutc, 
Hoholoko, Tamaș — Pollak, Danko 
— Bortae, Andreiko (Angyal), Ga
liș (Straus), _

A arbitrat 
(Timișoara).

Boroș.
corect Gabriel Blau

I. STAN — coresp.
F. C. ARGEȘ — ETAR TÎRNOVO 1—2 (1—1)

PITEȘTI, 19 (prin telefon). Cea 
de a doua întîlnire amicală dintre 
F. C. Argeș și Etar Tîrnovo s-a în
cheiat cu victoria oaspeților (în 
prima partidă, disputată în urmă 
cu 8 zile la Tîrnovo, rezultatul a 
fost egal, 1—1). Formația bulgară 
s-a dovedit bine pregătită, fiecare 
jucător a făcut risipă de energie, 
apărarea a stăvilit cu promptitu
dine atacurile piteștenilor, iar acți
unile ofensive ale oaspeților au fost 
purtate în viteză și încheiate cu 
șuturi deosebit de periculoase.

Din primele minute jocul a plă
cut, echipele căutînd drumul cel 
mai scurt către poartă. Cei care 
au punctat mai întîi au fost piteș- 
tenii, în min. 3 : Troi a intrat în 
careul advers, a centrat și funda
șul Mitov a comis henț, iar Dobrin 
a transformat penalty-ul. în conti
nuare, oaspeții au acționat dezin
volt, produeînd. deseori, panică la 
poarta lui Ariciu. După două mi
nute „fierbinți" (15 și 16), în cel 
următor oaspeții au restabilit ega
litatea : fundașul Mitov a reluat în 
careu la o lovitură de colț și Ze- 
kov, cu capul, a trimis balonul Ia

F. C. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

(Urmare din pag. 1)

colț. Pînă la pauză au fost inițiate 
numeroase atacuri periculoase, fie
care echipă avînd la activ cîte o 
minge expediată în bară: Gozda- 
nov (min. 21, din lovitură de la 
18 m) și M. Popescu (în min. 24, 
voleu de la 16 m).

în repriza secundă, F. C. Argeș 
a dominat, uneori . categoric, a ob
ținut cîteva cornere, dar cei care 
au fructificat au fost jucătorii de 
la Etar, după ce aceștia rămăse
seră în inferioritate numerică (în 
min. 69 Iliev a fost eliminat pen
tru bruscara arbitrului). Cel de al 
doilea gol al oaspeților poartă sem
nătura lui Vasilev care, în min. 74, 
a fructificat unul dintre contra
atacurile echipei sale, inițiate de 
Kirilov. Pînă la fluierul final am 
mai consemnat două mari ocazii 
de gol ratate de Kirilov (min. 75) 
și Dobrin (min. 83).

A arbitrat foarte 
Petrea (București)

F. C. ARGEȘ — 
Stan) — Pigulea, 
Ivan (min. 46 Nedelcu) — Prepur- 
gel, M. Popescu (min. 46 Tronaru) 
— Troi, Radu (min. 46 Roșu), Do
brin, Jercan (min. 56 Burcea).

ETAR : Hadgiski — Velikov, 
Gozdanov, Mundgiev, Mitov — Ște- 
fanov, Iliev — Kirilov, Vasilev, Ze- 
kov, Petrov (min 64 Padenov).

V. POMP1LIU

bine Constantin

Ariciu (miri. 46
O! lean u Vlad,

CORVINUL HUNEDOARA — C.S.M. REȘIȚA 2—1 (2—0)

Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit o partidă viu' disputată în 
care victoria a 
gazdă.

C.S.M.

revenit echipei

Reșița a evoluat fără

U.T.A. — GLORIA

a susținut o nouă par-U.T.A.
tidă de verificare, de data aceasta 
în compania echipei Gloria, pe 
care a întrecut-o cu 9—0 (4—0).
Cele 9 goluri au fost marcate de 
Broșovschi (4), Domide (2). Kun 
II (2) și Sima.

VULTURII TEXTILA LUGOJ

Partidă frumoasă, urmărită cu 
interes de cei aproximativ 1 500 de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului din localitate. Oaspeții 
au deschis scorul în minutul 5, 
prin Stoichiță. în minutul 48, 
Emil Dumitru a restabilit egalita-

F.C. CONSTANȚA

Pag. a 3-d

STEAUA, „POLI" TIMISOARA
Șl RAPID VOR JUCA 
SĂPTĂMÎNA ACEASTA

Beldeanu (bolnav) și Voinea (în 
examene). Au înscris Preda (min. 
15 și 40), respectiv Nes torc viei 
min. 86).

I. VLAD — coresp. județean

ARAD 9—0 (4—0)

U.T.A. a aliniat următoarea for
mație : Vidae (lorgulescu) — Ghi- 
ță, Kukla, Pojoni, Popovici — Mo
raru, Domide, Broșovschi — Axen- 
te, Kun II, Sima (Munteanu)

Gh. NICOLAIȚA — coresp.

JIUL PETROȘANI 2—2 (0—1)

Jiul atea pe tabela de marcaj.
luat din nou conducerea în minu
tul 55, datorită golului realizat 
de Roznai, dar localnicii au egalat, 
după numai două minute, prin a- 
celași Emil Dumitru.

C. OLARU — coresp.

ELECTRICA CONSTANȚA 2—0 (1—0)

Meciul s-a disputat pe terenul 
de zgură al stadionului „1 Mai". 
Divizionara A a practicat un joc 
mai închegat, obținînd victoria 
cu scorul de 2—0. Au marcat : 
Oprea (min. 30) și Lică (min. 53). 
Elevii lui Hașoti și Comăniță au

ȘOIMII SIBIU — STEAGUL

evoluaft în următoarea formație : 
Ștefănescu (Popa) — Jurcă, Anto
nescu, Bălosu, Nistor — Constan- 
tinescu, Vigu 
Oprea.

Tănase. Caraman.
Lică (Turcu).

c.

Terenul Voința din Sibiu a 
fost, ieri, neîncăpător pentru miile 
de spectatori. Jucătorii ambelor e- 
chipe au practicat un joc de bun 
nivel tehnic. Prima repriză a apar
ținut oaspeților, care au combinat 
mai bine în atac, reușind să înscrie 
prin Pescaru 'min. 27).

în partea a doua a jocului a 
rîndul gazdetor să-și creeze 

țiuni bine dirijate de Gabel 
Răduță. STEAGUL ROȘU a folosit 
următorii jucători : Purcaru (min. 
74 Clipa) — Hîrlab, Jenei, Olteanu, 
Rusu (min. 74 Mateescu II) —

POPA — coresp. județean
ROȘU BRAȘOV 0—1 (0—1)
Ghergheli, Cadar, Șerbănoiu — 
Anghel, Pescaru (min. 74 Papuc), 
Gyorfi (min. 74 Fanici). A arbitrat 
I. Banciu (Sibiu).
Ilie IONESCU — coresp. județean

fost 
ac- 

și

mare doză de ambiție, în ciuda 
faptului că 6 dintre titulari au a- 
vut în cursul săptămînii o stare 
gripală. Localnicii au reușit să 
facă o figură onorabilă, dominînd 
cu destulă autoritate în repriza se
cundă, pentru ca în final să ter
mine la egalitate cu Dinamo. Ele
vii lui Nicușor au luptat și ei mult, 
demonstrînd o bună pregătire fi
zică, dar au abuzat de pase în mo
mentele de finalizare, sau au căzut 
în „cursa" jocului la ofsaid al a- 
părării adverse.

In min. 40, la o centrare a Iui 
Dudu Georgescu, apărarea gazde
lor a ezitat și Custov a reluat în 
poartă. Golul egalizator a fost în
scris, în min. 89. de către talenta
tul junior Dan Georgescu.

A arbitrat bine. Gr. Bîrsan 
lati).

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 
gioglu) — Pătrașcu, Căstăian,
Coe. I. Nicu-Morohai (Capotă), 
Pastia, Pavel (Dan Georgescu) — 
Manciu (Băcescu). Manea, I. Ionică.

DINAMO : Constantinescu —
Cheran, Dobrău, Marian. Dcleanu — 
Dinu, Sătmăreanu II (R. Nunwei- 
ller) — Sălceanu, Dudu Georgescu, 
Dumitrache (Fl. Dumitrescu), Cus
tov.

PETROLUL SELECȚIONATA DE TINERET 2—2 (1—2)
(Urmare din pag. 1)

de
urma faultului în careu 
Purima, depășit la In
abilul Zamfir. Linia de 
„tineretului" joacă. însă,

(Ga-

(Ha- 
Dan

tr-un penalty transformat de Crîn
gașu, în 
comis 
cep ut de
mijloc a 
foarte matur, Rîșniță e omniprezent 
și, în min. 41, șutul său frumos e 
deviat în bară, pentru ca Tranda
filon să înscrie din apropiere.

Repriza secundă va aparține te
ritorial Petrolului, și datorită tre
cerii lui Schepp în locul lui Matei 
(accidentat de Pîrvu). Dar jucă
torii rulați de Mircea Dridea do
mină confuz, fără șuturi, iar atunci 
cînd sînt în situații favorabile in
tervine excelent Lăzăreanu, 
va

Dincuță, la o 
rală executată

PETROLUL:
46 Marinescu) 
Ciupitu, Gruber
— Cuperman 
Crîngașu (min. 
tescu (min. 46 
fănescu (min. 66 Pisau), Rădulescu 
(min. 46 Pîrvu), Zamfir.

SELECȚIONATA DE TINERET : 
Lăzăreanu — Purima, Matei (min. 
51 Nițu), Naghi (min. 33 Constan- 
tinescu), Lucuță — Bișniță, Schepp
— Crișan, Stăncescu (min. 60 
Stoica), Nedelcu (min. 46 Batacliu), 
Trandafilon.

i, care 
fi totuși învins în min. 90 de

lovitură liberă late- 
de Zamfir.

Rămureanu (min. 
— Eparu, Taporea, 

(min. 66 Mureșan) 
(min. 46 Dincuță).

66 Culda), Istră- 
Angelescu) — Ște-

OLIMPIA SATU MARE 
„U“ CLUJ 1—0 (1—0)

GLORIA BISTRIȚA — 
C.F.R. CLUJ 3—1 (1—1)

Bistrițenii au obținut o victorie 
meritată. Au marcat : Ciocan (min. 
21 și 74) și Koller (min. 75). res
pectiv Adam (min. 25).

I. TOMA — coresp. județean

Divizionara A „U“ Cluj a susți
nut la Satu Mare un joc de veri
ficare în compania divizionarei 
Olimpia. Partida s-a desfășurat 
un teren bun și s-a încheiat 
victoria gazdelor.

Unicul gol al meciului a fost 
înscris, în min. 43, de Both.

Ștefan VIDA, coresp. județean

B, 
pe 
cu

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOND AL ȘCOLILOR SPORTIVE

PARTICIPARE NUMEROASĂ, 
ÎNTRECERI DE BUN NIVEL TEHNIC

LA MICROMODELE
• Slaba calitate a materialelor

a influențat serios întrecerea
SLANIC, 10 (prin telefon), 

vărata luptă pentru primele 
în clasamentul campionatului 
blican de micromodele, 
în Salina din localitate, 
abia după lansarea a doua. In star
tul trei, Aurel Popa (Politehnica 
București) a realizat un timp de 
35:36, urmat de Aurel Moraru_ (Vo
ința Tg. Mureș) cu 
Holtier (Politehnica 
Grosul plutonului a 
cite tot mai mult 
relor, „inimile" din

Ade- 
locuri 
repu- 

desfășurat 
a început

34.28 și Eugen 
Buc.) cu 33:40. 
început să soli- 
puterea motoa- 
fire de cauciuc 

ale minusculelor aeronave, dar ma
rele necaz care domnește In pre
zent în modelismul nostru — lipsa 
unor materiale de calitate — a în
ceput să se manifeste. La 1 500—1 800 
de turații, cauciucul se rupe, cînd 
ar trebui să reziste pînă la aproa
pe 2 500 ! Otto Hinz, de pildă, a 
rupt 21 de „motoare", fără să gă
sească unul corespunzător. La fel au 
pățit gălățenii. tinerii debutanți de 
la Iași și copiii de la Pucioasa. în 
startul al patrulea, Aurel Popa a 

.reușit, totuși, o lansare—record pen
tru competiție, 36:41, urmat de Hol- 
tier cu 34:31 și N. 
versitatea Galați) cu 
cinci a fost decisiv 
Holtier a „scos" 36:25,

Be/man (Uni- 
28:50. Startul 
pentru titlu: 

dar n-a putut 
prelua conducerea, deoarece Popa a 
realizat 35:15, iar Hinz 31:32. La 
startul

POIANA BRAȘOV 
Sîmbătă și duminică 
rat la Brașov campionatele na
ționale de schi-fond, finala pe 
țară, rezervate școlilor sportive. 
Ău participat aproximativ ISO de 
tineri și foarte tineri schiori, re
prezentând unitățile de performan
ță L.E.S. Predeal, școlile sportive 
Brașovia, Miercurea Ciuc, Rișnov, 
Toplița, Sibiu, Vatra Bornei, Gheor- 
ghieni. Prima Impresie a fost 
prilejuită de numărul mare de 
practicanți în cadru organizat ai 
probelor de schi-fond. Dar. în ace
eași măsură, am consemnat și 
buna sau foarte buna pregătire a 
multora dintre aceste talente. Că
utînd să interpretăm aceste două 
aspecte vădite Ia Poiana Brașov, 
prima concluzie pe care o putem 
scoate în evidență este că baza 
schiului-fond de performanță a 
crescut considerabil în acest ultim 
an. Mai mult, numeroși concurenți 
au reușit să-și Valorifice calitățile 
fizice pe care le au printr-o bună 
instruire asigurată de 
de specialitate. La 
putem remarca, fără 
cu vederea meritele 
de educație fizică de 
vin actualii lor elevi, munca 
pasiunea de care dau dovadă Con
stantin Arghiropol și loan Dudu 
de la Liceul experimental de schi 
Predeal.

Iată primii trei clasați în probele

(prin telefon) 
s-au desfășu-

către cadrele 
acest capitol 
a trece însă 

profesorilor 
la care pro- 

Și

individuale : copii
1. Piroșka Aboș
2. Rebeca Antal
3. Mimi Oncioiu (Brașovia) 11,48 :
băieți (3 km) : 1. Gyula Kiss
(Gheorghieni) 11,52, 2. Ventel Ha- 
bai (Gheorghieni) 12,11, 3. Zoltan 
Salomon (M. Ciuc) 12,51 ; copii I, 
fete (3 km) : 1—2. Elena Ceposu 
(LES Predeal, provenită din centrul 
Șirnea) și Elena Ungureanu (LES 
Predeal) 12,57, 3. Livia Arsu (Bra
șovia) 13,04 ; băieți (4 km) 1. 
loan Ciinpoia (Rîșnov) 14,55. 2. 
Endre Szasz (Gheorghieni) 15,35, 3. 
Ioan. Rusu (Brașovia) 15,40, juni
oare mici (4 km) : 1. Marcela
Țeposu (LES Predeal, provenită 
din centrul Șirnea) 18,01, 2. Nico- 
leta Scurtu (LES Predeal, prove
nită din centrul Rîșnov) 18,26, 3. 
Mimi Gîrbacea (LES Predeal, pro
venită din centrul Brașov) 18,53 ; 
juniori mici (7 km) : 1. Vilmoș 
Socacî (M. Ciuc) 26,26, 2. Szabo 
Columban (Gheorghieni) 26,35, 3. 
Teodor Pelin (Brașovia) 26.38 ; ju
nioare mari (5 km) 1. Iuliana Pața 
(Vatra Dornei) 21,35, 2. Denisa

24,27 3.

II, fete (2 km) : 
(M. Ciuc) 11,14 
(M. Ciuc) 11,33

(Vatra Dornei) 21,35,
Kemp (LES Predeal)
Ilona Gheghi (M. Ciuc) 24,45 ; ju
niori mari (10 km) 1.
Dudu (LES Predeal, provenit din 
centrul Rîșnov) 40,23, 2. Ladislau 
Marcos (M. Ciuc) 41,09, 3. Ovidiu 
Gîrbacea (LES Predeal, provenit 
din centrul

Glieorghe

Rîșnov) 41,35.

La
„motoa-

Hinz 31:32.
_____ al șaselea, ultimul, . 
rele", erau practic lichidate. Popa a 
„navigat", totuși, 35:07, ~
(Politehnica Buc.) 33:26, 
rul Eugen Curea (Universitatea Ga
lați) un timp surprinzător de bunf 
31:58.

totuși, 35:07, Gh. Bora
", iar junio-

CLASAMENTE — seniori: 1. A. 
Popa 72:17 (suma celor mai bune 
două starturi), 2. E. Holtier 70:56 
(ambii de la Politehnica București), 
3. A. Moraru (Voința Tg. Mureș) 
69:31. 
2. C.
(toți de la
Pe echipe, 
gate de Politehnica București, la se
niori și Universitatea Galați, la ju
niori. „Cupa Mureșul" — pusă în 
joc de către C.J.E.F.S. Mureș — a 
revenit echipei Universitatea Galați.

Moraru (Voința Tg. Mureș) 
Juniori : 1. E. Curea 63:38,

Ivanov 53:32, 3. C. Roșu 52:35 
Universitatea Galați), 

titlurile au fost cîști-

Viorel TONCEANU
*

Cupa Caraiman" la coborîre
(Urmare din pag. 1) (abandonat sîmbătă),

Tomorî cu aceeași diferență cu 
care fusese ea învinsă în proba 
de. slalom uriaș de sîmbătă, clasîn- 
du-se pe locul II.

Cursa băieților s-a disputat în- 
tr-un ritm infernal, fiecare 
dorind să-și etaleze pe 
pîrtie excelentă, calitățile, 
în ajun, Dorin Munteanu
vedit imbatabil și cu această vic
torie a luat o serioasă opțiune asu
pra locurilor fruntașe din campio
natele naționale ale seniorilor, ce 
vor începe peste cîteva zile.

Remarcabilă revenirea lui
Vulpe (locul 5 la slalom uriaș), 
clasat al doilea și a lui

sportiv 
această 

Ca și 
s-a do-

Gh.

Marin

Eocșeneanu 
situat pe locul III.

REZULTATE TEHNICE : fete : 
1. Maria Cîmpeanu-Cristea (IEFS) 
53,0 ; 2. Minodora Munteanu 
(C.S.O. Sinaia) 55,1 ; 3. ludith 
Tomori (Caraimanul Bușteni) 56,5 : 
4. Ioana Belu-Ghia (Caraimanul) 
58,1 ; 5. Roda Niculescu (Carai
manul) 60,7 ; 6. Dorina Munteanu 
(IEFS) 64,0 ; băieți : 1. Dorin 
Munteanu (C.S.U. Brasov) 52,1 ; 2. 
Gh. Vulpe (C.S.U. Brașov) 53,3 ; 
3. Marin Focșeneanu (C.S.O. Si
naia) 53,9 ; 4. Ion Țîrea (A.S.A.) 
54,4 ; 5—3. Stefan Moidoveanu (Vo
ința Sinaia), Gh. 
Vasile Stanciu și 
(ambii Dinamo) —

Bucur (A.S.A.), 
Petre Grigore 

toți 54,5.

Sîmbătă a fost o după-amiază frumoasă în Giulești. A venit și lu
me multă. Atrasă, poate, de soare. Potcoava a adunat aproape 
10 000 de oameni. Pentru că această mică lume mare a Giuleștilor 

iubește fotbalul într-un fel special și nu urmează doar legea punctelor sau 
a victoriei cu orice preț. Giuleștii au devenit tot mai mult un stadion al 
meciurilor amicale, mai ales după trecerea iernii, cînd forfota de pe pod 
anunță venirea primăverii înaintea ghioceilor.

Simbătă, pe Giulești au fost aproape 10 000. Pe Dinamo s-ar fi adunat 
doar 5 000. Pe „23 August" n-ar fi venit decît 2 000. Pentru că mag
netul potcoavei are o poveste mai veche, pentru că tribuna e mai abrup
tă, pentru că potecile de sub .tribună sînt misterioase, pentru că omul 
vine direct de la Ateliere sau de la birtul din colț, pentru că nimeni nu 
se supără în îmbulzeala din fața porții strimte, pentru că zidurile de 

z afară ale tribunelor amintesc de cine știe ce stadion englezesc, să zicem 
cel al „tunarilor" de ta Highbury, sau de faimoasele River Plata și Boca 
Juniors, despărțite doar de o stradă, așa cum, între Giuleștii pe care a 
crescut Dan Coe și Belvedere, pe care a început să rida Emil Dumi- 
t.riu, nu e decît un pas.

A fost o după-amiază frumoasă în Giulești. Atît de frumoasă, îneît l-am 
văzut și pe fostul nostru mare portar, Todor, fumînd în spatele porții lui 
Răducanu.

Se spune că meciul n-a fost grozav. Dar cronicarul nu poate fi de 
acord. Au fost momente aplaudate. Marin Steiian și-a potrivit cu agerime 
mingea pe covorul decolorat de gerul iernii. Puiu lordănescu, care copil 
fiind a călcat iarba Giuleștilor, a prins un meci foarte bun, făcînd din 
Pantea și (mai ales) din Năstase doi ucenici buni să-și acordeze încă 
viorile ca să.joace lîngă cel care, acum trei ani, sfîrșise atît de frumos 
campionatul, încrucișîndu-se cu Tătaru în fața careurilor adverse. A mai 
fost și Emil Dumitriu, care a jucat doar la răstimpuri, dar puțin a lipsit 
ca el să încheie cu gol un slalom ca pe timpuri.

Steaua a avut cîteva momente bune. Golul lui lordănescu. Și 
lui. Sameș a intrat o dată în careu, la capătul unui forcing de 
vigoare, a fost la un pas de gol, dar Răducanu a plonjat ca la Lausanne. 
Acesta a fost, de altfel, ultimul moment în care Răducanu a jucat pen
tru echipă. După ce a înscris din penalty, el a căutat 
joaca, sfîrșind prin acea zeflemitoare însoțire a mingii 
în dreptul barei, căreia el, Răducanu, i-a oferit prilejul 
fostului giuleștean.

Rapid a mîngîiat cu mai multă delicateță mingea.

bara 
mare

trei 
tur- 
de-

La începutul acestei săptămîhi, 
echipe divizionare A vor pleca în 
nee peste hotare. Steaua se va 
plasa în cursul zilei de astăzi în 
Iran, unde va susține 4 meciuri în 
compania unor adversari care urmează 
a fi desemnați. Se duc tratative pen
tru completarea turneului cu cîteva 
jocuri în Liban.

Tot astăzi vor părăsi țara și fot
baliștii de la Politehnica Timișoara 
care vor juca 3 partide în Polonia, 
după următorul program : în ziua.de 
13 februarie, cu divizionara B, Biel- 
ska, la 17 februarie cu Gornik Zabrze, 
echipă în care evoluează cunoscutul 
internațional Lubanski, iar în ultimul 
meci al turneului, duminică 20 fe
bruarie, cu Zaglebie Sosnowiec.

Rapid a perfectat un turneu de 3 
jocuri, în Grecia. Giuleștenii vor în- 
tîlni două echipe din prima divizie 
(Aris Salonic și Voios) și o formație 
din divizia secundă. Feroviarii ur
mează să plece la Atena, pe calea a- 
erului, în cursul zilei de mîine.

■

i

DE LA F.R.F
oivizionar A vor

astăzi și pină la 20 
medical

Armirn am iotul 
efectua, îneepînd de 
februarie, inclusiv, un control 
la Dispensarul central al sportivilor din 
Capitală. Prezentarea cavalerilor fluieru
lui se va face in serii de cite 5, conform 
programării colegiului central al arbi
trilor.

cu 
lui 
de

tot dinadinsul 
Dumitru, pînâ 
a reține șutul

plăcut foarte 
prin tunsorile

, _ Au
mult stoperii Marin și Grigoraș, impresionând prin calm și 
ciceroniene, pe cit de desuete, pe atît de inedite.

La căderea serii, Dumitru și Sameș au fost poftiți spre vestiar. Se in
vocă, pentru cele două ieșiri, calitatea submediocră a arbitrajului, dar 
faptul rămîne fapt. Cu aproape o lună înainte de începerea campiona
tului, se simte o stare de iritare greu explicabilă. In numai 72 de ore, la 
Pitești și pe Giulești au fost eliminați patru jucători.

A fost un meci interesant în Giulești. Un meci pe care o să-1 regretăm, 
poate, în a patra sau a cincea etapă a campionatului, cînd o să discu
tăm iarăși, pentru a explica binefacerile (și necazurile) pregătirii la 
munte...

de competiții a F. R. Fotbal 
cunoștință că returul cam- 
Divizieî C va Începe în »ua

Comisia 
actuce ia 
pionatului _ 
de duminică 17 martie și nu ta 10 mar
tie cum se anunțase Inițial.

CUPA ȘTEFAN BARBU"
au continuat meciurile 
celei de-a treia ediții

La Arad 
din cadrul 
a „Cupei Ștefan Barbu“, compe
tiție la care participă patru for
mații divizionare din localitate. 
Constructorul a dispus de Strungul 
cu 3—0 (2—0), iar Unirea a sur
clasat. pe Foresta cu 10—0 (6—0).

loan CHIRILA

DOI JUCĂTORI
DOUA VIRSTE
DOUA ROLURI

ATODIRESEIVOINEA

C.S.M. Reșița străbate, acum, a- 
cea frumoasă dar grea perioadă 
a consolidării ei ca formație de 
prima divizie. Unsprezecele reși- 
țean are meritul de a-și fi con
struit drumul său, de la promo
vare pînă acum, cu mijloace ve
ritabil fotbalistice. Acasă sau în 
deplasare, spiritul pozitiv pentru 
un joc de atac, elastic, deschis, a 
predominat. S-a mai subliniat că 
meritul pornirii de la această pre
misă sănătoasă și plină de pers
pective se oprește mai cu seamă 
asupra antrenorului Ion Reinhardt, 
adept al ei ca jucător și credin
cios. ei — mai departe — ca om de 
pe banca de conducere. Tehnicia
nul format la școala arădeană și un 
remarcabil exponent al ei cîntă- 
rește realist, ce se poate face și 
cu ce se poate face fotbalul pe 
care el îl dorește. Formația actuală 
e — în consecință — această re
prezentare a stilurilor care se pre
tează ideii fundamentale a crezului 
său tactic. în ansamblul acesta, 
două elemente diametral opuse ca 
temperament, rol, experiență repre
zintă piese importante, fără de care 
ar fi greu ca fotbalul preconizat 
de Reinhardt să devină realitate.

Sînt vechiul internațional Voinea 
și tinărul Atodiresei.

Pentru Voinea o să ne reamintim 
anii — mulți — petrecuți sub cu
lorile lui Steaua, după lansarea la 
Petrolul. Inteligența lui tactică și, 
mai ales, o știință a plasamentului, 
îl prezentau într-un număr-record 
de poziții de marcare. Rata mult 
sau, dimpotrivă, Voinea era victi
ma acestei calități a lui care îl a- 
ducea de mult mai multe ori în 
situații de gol decît colegi care 
aveau, ca procentaj, exact aceeași 
rezultate de fructificare ? Am fost 
mereu de părere că el s-a găsit 
în a doua situație, așa cum — cu 
ani înainte — au pățit și Ene I 
și Alexandrescu. Voinea e acum în 
a doua parte a carierei de perfor
manță. Experiența lui, îmbogățită 
și de campionatele jucate, alături 
de Pîrcălab, la Nîmes, e calitatea- 
cheie pentru un conducător de joc, 
misiune preluată cu autoritate 
C.S.M. Reșița, Ne vorbea 
colegii și viața reșițeană: 
sînt eu cel bucuros dacă 
nevră îl descotorosește pe 
atacant-prim de adversarul 
și îl pune într-o bună situație de 
a încerca realizarea golului. Nesto-

la 
despre 
„Acum 
o ma- 
centrul 

direct

rovici trebuie să se bucure cit mai 
mult de asemenea momente. Sau 
Doru Popescu. Arta noastră, 
siunea noastră, asta 
atac ca ei nu-și vor 
odată calitățile dacă 
ficia de înțelegerea, 
nostru". în cîteva cuvinte dedicate 
rolului său tactic îl recunoaștem pe 
Voinea: desăvîrșit coechipier, cel 
care n-a ezitat vreodată să dea 
pasa care să treacă onorurile fău
ritorului victoriei de la el la cole
gul mai- bine plasat.

Atodiresei, cel care obliga tri
bunele de la Halle să-1 aplaude re
petat în prima repriză a jocului 
tinerilor noștri internaționali cu or- 
orgolioșii luptători conduși de dor
nicul de revanșă Pommerencke, e 
„băiețașul teribil" al lotului reși-

mi- 
e ! Vîrfuri de 
fructifica nici- 
nu vor bene- 
de altruismul

CALITATEA JOCULUI ÎN DIVIZIA B

POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN RETUR
De mulți ani, în Divizia B returul 

nu a fost așteptat cu atîta nerăb
dare ca cel al actualei ediții. Mă
sura luată în vara trecută de fede
rație de a mări numărul seriilor și 
echipelor a făcut ca întrecerea să 
fie mai pasionantă chiar din start, 
în fiecare din cele trei serii, mai 
multe echipe și-au pus candidatura 
pentru primul loc, iar celelalte au 
luptat cu toate forțele ca să ocupe 
un loc fgrit de emoții. De aceea, 
fruntașele clasamentelor — Gloria 
Buzău, Chimia Rm. Vîlcea și Olim
pia Satu Mare — au minim avan
taj față de alte pretendente la șe
fie și în zona periferică - 
partajarea este determinată 
unele cazuri de golaveraj !

Veștile sosite la redacție, publi
cate de ziarul nostru, ne relatează 
interesul deosebit manifestat de 
toate competitoarele, de măsurile 
luate pentru îmbunătățirea compo
nenței loturilor, de pregătirile ce 
le efectuează fiecare echipă în ve
derea returului. Peste tot, după 
cum ni se relatează, se muncește 
cu multă rîvnă, fiecare zî îmbogă
țind acumulările la toate capito
lele. La unele formații au apărut 
chiar primele roade ale pregătiri
lor : în întîlnirile susținute cu di
vizionare A au evoluat la un ni
vel superior arătat în turul cam
pionatului.

Intr-adevăr, peste tot se mani
festă o preocupare permanentă 
pentru ca nivelul jocului să întrea
că pe cel din toamnă — cînd pu-

de- 
în

ține formații au practicat un fotbal 
apropiat cerințelor și 
— atît în partidele 
propriul teren cît și 
de a oferi spectacole 
blicului destul de numeros 
asistă la aceste meciuri. Faptul că 
fiecare echipă susține, în această 
perioadă de omogenizare și stabi
lire a „ll”-ului de bază, întîlniri 
acasă și în deplasare poate să 
ducă și la schimbarea mentalității 
în privința tacticii. Adică, fiecare 
echipă să fie animată de dorința de 
a cîștiga, dar jucînd ofensiv, cre- 
înd faze plăcute, renunțîndu-se la 
apărările cu ‘cîte 7—8 sau chiar 9 
jucători și inițierea, cînd și cînd, 
a unor contraatacuri. Nu e nevoie 
să aducem alte argumente pentru 
a convinge că singura armă capa
bilă de a obține succese este ofen
siva, dar mulți antrenori 
cearcă încă să realizeze 
printr-un joc distructiv, 
intimidare a adversarului.

în această perioadă a finisărilor, 
atît a jocului individual cît și a 
formației, o atenție deosebită tre
buie acordată disciplinei sub toate 
aspectele ei. O asemenea proble
mă trebuie să stea în atenția tu
turor antrenorilor și birourilor sec
țiilor deoarece în prima parte a 
campionatului, aproape cu regulari
tate s-au înregistrat abateri disci
plinare, iar gama lor a fost des
tul de variată, fapt ce a dus 
scăderea calității jocului. Deși. Co
misia centrală de competiții și dis-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13

PRONOSPORT» ETAPA DIN 10
ANULAT

1
X
X

1
1

X
1

X
2

I. Cagliari — Foggia
II. Cesena — Milan 

III. Fiorentina — Genoa 
IV
V.

VI. 
vn. 

VIII.

Internazionale — Verona 
Juventus — Napoli 
Lanerossi — Bologna 
Roma — Torino 
Sampdoria — Lazio 

IX. Brindisi — Avelino 
X. Catania — Perugia

posibilităților 
susținute pe 
în deplasare, 
sportive pu- 

care

mai în- 
victorii 

dur, de

la

REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
FEBRUARIE 1974

XI. Catanza.ro — Novara J
XII. Palermo — Spăl

XIII. Parma — Reggina
FOND DE PREMII LEI 462.599.
Plata premiilor pentru acest 

se va face astfel :
în Capitală îneepînd de la 15 

la 10 aprilie 1974.
Tn țară de la 19 februarie la 

1974.

x x
1

concur* 
februarie
10 aprilie

ciplină a sancționat — mai mult 
sau mai puțin prompt și exact — 
abaterile, acestea nu au fost curma
te, fiindcă nu toți antrenorii și bi
rourile secțiilor au avut o preocu
pare permanentă pentru munca e- 
ducativă. Deci, pentru ca să nu 
mai asistăm la scene penibile în 
timpul partidelor e nevoie ca a- 
cum, cînd se pregătesc marile „bă
tălii" ale primăverii, disciplina să 
stea în atenția tuturor, să se rea
lizeze acțiuni eficiente pentru îm
bunătățirea ei.

Așadar, peste o lună, va reîn
cepe întrecerea în Divizia B. A- 
tunci fiecare antrenor și jucător va 
putea să constate dacă a folosit ju
dicios sau nu această perioadă de 
pregătire...

țean ; dar el cunoaște dimensiunile 
rolului avantajant și nu le depă
șește. Cînd e glumă, e glumă, cînd 
e treabă serioasă, gata cu șotiile! 
De multe ori ne-am întrebat cura 
de s-a despărțit U.T.A. de un jucă
tor ca el? Ne întrebăm și acum, 
dar acum meritele — multe — ale 
consacrării lui au făcut drumul 
pînă la Reșița unde Atodiresei a 
găsit un larg și binefăcător loc de 

•exprimare a talentului său de ex
tremă clasică. La 24 de ani, Atodi
resei are cinci ani de primă divi
zie. Au trecut cîțiva ani de cînd 
debuta pe stadionul din Dealul Co- 
poului I Au trecut, dar Atodiresei 
e tot ștrengarul de odinioară, din 
grupul juniorilor lui Alexandru 
Dan de la U.T.A. Un ștrengar care 
însă se judecă exact și aspru : 
„Știu că pot mai mult, vreau să 
dau mai mult. Vreau să ajung la 
90 de minute de randament egal și 
vizibil. N-ați văzut, la Halle ? In 
partea a doua nu prea m-atn mai 
văzut... Și-apoi, pentru retur am 
misiunea să-1 înlocuiesc pe Florea, 
alergătorul de pe cealaltă parte. 
Simpatia și sinceritatea tuturor — 
conducători, antrenori, colegi de e- 
chipă — sînt datorii pe care tre
buie să le plătesc foarte exact și 
onorabil pe teren.“

Doi jucători, două vîrste, două 
roluri — gîndurile sînt însă ace
leași. Ceea ce e mai important.

Eftimie IONESCU

INSTRUCTAJ PENTRU ARBITRI

LA BACĂU

P. VINTILĂ

în organizarea Colegiului central al 
arbitrilor a avut loc ieri, la Bacău, un 
instructaj la care ait participat 138 de 
conducători de jocuri divizionare din 
județele Suceava, Iași, Botoșani, 
Vaslui, Neamț și Bacău.

Referatele și lecțiile prezentate de 
George N. Gherghe, Vladimir Grosu, 
Cornel Nițescu și Octavian Comșa 
au fost urmărite cu atenție de par- 
ticipanții la instructaj.

Ilie IANCU-ooresp. județean

ÎNTREPRINDEREA
DE ELEMENTE PNEUMATICE 

ȘI APARATE DE MĂSURĂ
V

I

BlRLAD
unitale nou înființată cu profil de mecanică fină, dc complexitate 
și tehnicitate ridicate

anunță angajarea de personal în următoarele posturi s

e
Șef
Șef
Șef
Șef . .
Ingineri mecanici și electromecanici ;
Ingineri cu specializare în automatizări în industria 
Alți specialiști în mecanică fină A.T.M. și A.M.C. 

superior și mediu ;
• Economiști.
Condiții de studii și stagiu conform Legii 12/1970. 
înscrierile pentru ocuparea posturilor se fac Ia biroul 

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

Se asigură locuință.

serviciu 
serviciu 
serviciu 
serviciu

contabilitate ;
financiar — prețuri — analize economice — CFI; 
planificare-dezvoltare ;
organizarea producției — protecția muncii 5

* chimică ; 
de nivel

personal

ziua.de
Catanza.ro


PENTRU FAZA FINALA

DINAMO S-A CALIFICAT

La Haga, a luat sfîrșit turneul semifinal al C. C.E. la volei TELEX
Cea de-a 12-a partidă a meciului de șah 
pentru turneul candidaților la titlul 
mondial, care se dispută la Augusta 
(Georgia) între marii maeștri Viktor Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) și Costa Mocking (Bra
zilia), s-a întrerupt la mutarea a 42-a. 
Șahistul brazilian deține avantaj mate
rial. Scorul este în' prezent favorabil 
lui KOTClnoi, care are două puncte a- 
vans.

r ' HAGA, 10 (prin telefon). Volei
baliștii de la Dinamo București 
au obținut, în urma unei compor
tări remarcabile, un frumos suc
ces la turneul semifinal al „Cupei 
campionilor europeni", care s-a des
fășurat vineri, sîmbătă și dumini
că în moderna sală din marginea 
orașului Haga. După ce vineri au 
întrecut cu 3—1, în cel mai im
portant joc, pe A.Z.S. Olsztyn (Po
lonia), campionii români au făcut 
sîmbătă seara o partidă excepțio
nală în fața formației maghiare Uj- 
pesti Dozsa Budapesta, pe care 
au întrecut-o Ia un scor categoric: 
3—0 (7, 3, 4) in numai 53 de mi
nute de joc efectiv.

Dinamo a început partida într-un 
ritm alert, ca și pe cea din ziua 
precedentă, dar de data aceasta 
nu s-a mai relaxat pe parcurs, ci a 
păstrat tot timpul același ritm sus
ținut. Mobilizați permanent, acțio- 
nînd și sub impulsul entuziasmului 
'dat de prețioasa victorie din ajun, 
avînd un moral ridicat, dinamo- 
viștii nu și-au lăsat adversarii să 
respire nici un moment, au repli
cat cu promptitudine și precizie 
oricărei încercări a acestora de a 
tețnpera jocul. Succesul voleibaliș- 
«tilpr români a fost în principal 
determinat de atacuf în forță, prin 
care s-a punctat în momentele e- 
sențiale ale întîlnirii. De remarcat 
faptul 
norul 
teren
șescu.

spectatori prezenți 
adjudece primele 
continuare, însă, 
forțat nota și au 

i și partida cu 
5, 9, 13), după 

14 minute de joc. Ală-

au 
seturi 

—11. •'

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOB
PENTRU TINERET DE LA CERVINIA

în a ll-a zi a turneului internațional de la Trollhăttan

că, în setul al treilea, antre- 
George Eremia a trimis în 
și jucători de rezervă (Pău 
Marinescu, G. Enescu), care 

s-au comportat la fel de bine 
și titularii înlocuiți.

Dinamo a început partida 
sextetul utilizat și în întîlnirea 
A.Z.S. Olsztyn, și anume: Dumăno- 
iu, Schreiber, Vraniță, Udișteanu, 
Tîrlici și Oros. Au arbitrat .Tean- 
Fvanțois Marty (Franța) și W. Stre- 
litzky (Olanda). în cel de al doi
lea meci, Blokkeer Starlift Haga a 
învins surprinzător pe A.Z.S. Olsz
tyn cu 3—2 (—1, 11. 8, —5, 11), 
după un joc foarte interesant ca 
evoluție a scorului. In urma rezul
tatelor din primele două zile ale

ca

CU
CU

MONZON
ȘI-A PĂSTRAT

TITLUL MONDIAL
Boxerul argentinian Carlos Mon

zon și-a apărat cu succes (pentru 
a 9-a oară în decurs de 4 ani) 
titlul.de campion mondial la cate
goria mijlocie, învingînd prin a- 
bandon, după 6 reprize, pe șalan- 
gerul său Jose Napoles (Mexic).

Meciul a fost dirz și echilibrat 
în primele 4 reprize. începînd din 
rundul al 5-lea, Monzon a atacat 
insistent cu directe de dreapta și 
croșeuri care și-au’atins ținta. Ex
tenuat și rănit la ochiul drept, Na
poles s-a menținut cu greu pe pi
cioare în rundul șase și nu a mai 
putut relua lupta în repriza a 7-a.

*

turneului, Dinamo București și 
Blokkeer Starlift Haga își asigura
seră calificarea în turneul final al 
C.C.E., programat între 1 șl 3 
martie în sala Pierre de Coubertin 
din Paris. în meciul de aseară, 
lipsit de importanță efectivă. Di
namo și Blokkeer și-au studiat re
ciproc potențialul.

întrucît rezultatul nu mai conta, 
dinamoviștii și-au menajat de la 
început forțele, ceea ce a făcut ca 
gazdele, frenetic încurajate de cei 
circa 3 000 de 
în sală, să-și 
două seturi. în 
dinamoviștii 
cîștigat trei 
•3—2 (—11, 
două ore și
turi de formația standard au mai 
fost introduși în teren Păușescu, 
Tutovan, Marinescu și Băroiu. Ar
bitri : L. van Welden (Belgia) și 
J. F. Marty (Franța). Lotul volei
baliștilor dinamoviști, cîștigători ai 
turneului semifinal, va sosi astă- 
seară în Capitală.

• La Budapesta, în meciul tur 
din cadrul Cupei campionilor eu
ropeni la volei feminin, formația 
locală N.I.M., deținătoarea trofeu
lui, a învins cu 3—0 (7, 9, 9) pe 
Rapid București. Returul este pro-

■ gramat la 
mini, în 
va cîștiga 
califica în 
petiției, 
(Turcia) între 8 și 10 martie.

sfîrșitul acestei săptă- 
București. Echipa care 
dubla întîlnire se va 
turneul final al com- 

găzduit .de orașul Bursa

întrecerile oficiale au început abia
CERVINIA, 10 (prin telefon). Așa 

cum era de prevăzut, primele co- 
borîri oficiale ale campionatului 
european de bob două persoane re
zervat tineretului au 
minică dimineață, și 
cum fuseseră inițial 
Zăpada abundentă

K sfîrșitul săptămînii a
lucru organizatorilor, care s-au vă
zut obligați să mobilizeze o adevă
rată armată de oameni pentru 
degajarea pîrtiei de sub mantia de 
nea, în grosime de peste un me
tru. în final, eforturile acestora 
au fost încununate de succes. Sîm- 
bătă dimineața, pîrtia era oglindă 
și astfel s-a putut' desfășura încă 
o manșă din antrenamentele res
tante. De ce doar o singură man
șă ? Sîmbătă, către ora 10, tempe
ratura a început să crească și la 
unul din viraje s-a spart gheața, 
în asemenea condiții, pentru ca 
deteriorarea pîrtiei să nu ia pro
porții, . organizatorii au închis din 
nou pista și, de comun acord cu 
concurenții. s-a stabilit ca întrece
rile oficiale să înceapă oricum, 
duminică dimineața. Și așa s-a și 
întîmplat.

avut loc du- 
nu sîmbătă, 
programate, 

căzută către 
dat mult de

duminică și se vor incheia astăzi
Duminică a fost o vreme excelen

tă. Soare strălucitor dar și ger. 
Deci, vreme ideală și totuși, ghea
ța de pe pîrtie, proaspăt stropită 
și foarte tare a facilitat aluneca
rea boburilor într-un tempo ne
obișnuit de rapid pentru experien
ța redusă a tinerilor concurenți. 
în fața noii situații create, majo
ritatea piloților au mers cu pru
dență, cu multe frîne, echipajul 
gazdă, fiind singur avantajat ca 
mai bun cunoscător al pistei de 
întreceri. Iată de altfel situația în 
clasamentul campionatului, după 
coborîrile de duminică: 1. Soravia— 
Canelli (Italia I) 1:13,02—1:13,25; 2. 
Hamgold — Lechmann (R.D.G. II) 
1:14,01—1:13,82; 3. Gandenzi — Ris 
(Elveția II) 1:14,27—1:13,74... 14.
Constantin Vulpe — Mihai Țupea 
(România I) 1:15^62—1:15,00... 17.
Ștefan Chițu — Constantin Bîrsan 
(România II) 1:16,82—1:16,02... 22. 
Eugen Bogdan — Valeriu Bunea 
(România III) 1:18,16—1:16,30.

Luni de dimineață vor avea loc 
ultimele două manșe ale acestui 
campionat.

MARIA ALEXANDRU A MAI OBȚINUT 
TREI VICTORII Șl A PIERDUT

LA MARE LUPTĂ MECIUL CU RUDNOVA
în ziua a doua a turneului in

ternațional de tenis de masă de 
la Trollhăttan (Suedia), jucătoarea 
româncă Maria Alexandru a obți
nut trei victorii și a suferit o sin
gură înfrîngere, după o dispută de 
5 seturi, în fața* jucătoarei sovie
tice Zoia Rudnova, care conduce, 
de altfel, în clasamentul turneu
lui.

Maria Alexandru a întrecut 
3—0 (23—21, 21—18, 21—18)
Hendriksen (R.F. Germania), 
3—1 pe suedeza Raadberg și 
3—2 (22—20, 17—21, 24—22, 16—21,

cu 
pe 
cu 
cu

21—14) pe Kishazi (Ungaria). Alte 
rezultate din concursul feminin: 
Mag os — Raadberg 3—0, Grof ova 
— Fedorova 3—2, Kishazi — An
tonian 3—1, Rudnova — Hammers- 
ley 3—1, Antonian — Grof ova 
3—2. '

în turneul masculin, pe primul 
Ioc se află suedezul Bengtsson, ur
mat de cehoslovacul Orlovsky. Iată 
cîteva rezultate : Bengtsson — Se
cretin 3—1, Orlovsky — Stipancici 
3—0, Sarhoian — Johansson 3—2, 
Bengtsson — Sarhoian 3—1.

In cadrul concursului internațional atle
tic ,,indoor", desfășurat la „Madlson 
Square Garden” din New York, sportiva 
bulgară Liliana Tomova a cîștigat pro
ba de 800 m cu 2:C6. Pe locul secund s-a 
clasat Cheryl Toussaint (S.U.A.) —
2:07,6. iar locul trei a fost ocupat de 
recordmana mondială Svetla Zlateva 
(Bulgaria) — 2:11,8. Atletul Jamaican 
Byron Dyce a terminat învingător în 
cursa de 1 500 m în 3:40,7, iar în cursa 
similară feminină, pe primul Hoc s-a si
tuat americana Frânele Larrleu — 4:18.3. 
Cu un rezultat excelent s-a încheiat 
proba masculină de 55 m garduri, în 
care campionul olimpic Rod Milbum 
(S.U.A.) a fost cronometrat cu 6,8 (cea 
mai bună performanță mondială de 
sală). L-au urmat compatrloțil săi Larry 
Shipp — 6,9 și Willie Davenport — 7,0. ■
Cu prilejul concursului atletic de sală 
desfășurat la Louisville (Kentucky), 
etiopianul Mirus Yfter a stabilit cea 
mai bună performanță mondială, pe te
ren acoperit. în proba de 5 000 m 
timpul de 
de 13:45,2.
3
Americanul 
mânui Karl 
la turneului de tenis de la North Little 
Rock (Arkansas). în semifinale. Connors 
l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe Gerulaitis, 
iar Meiler l-a eliminat cu 6—2, 7—6 pe 
Warwick.

13:44,1.

Jimmy
Meiler

cu
Vechiul record era

Connors și vest-ger- 
își vor disputa fina-

PE GHEAJĂ SI ZĂPADĂ
C.M. de schj : Thoeni 

la a doua victorie 
Cristea a terminat pe locul

15 la slalom special

ZURICII, 10 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de schi ' alpin 
s-au încheiat la Saint Moritz (El
veția) cu proba masculină de sla
lom special, desfășurată pe o pîrtie 
în lungime de 615 m cu o diferență 
de nivel de 225 m.

învingător în proba de slalom 
uriaș, celebrul schior italian Gus
tavo Thoeni a cucerit medalia de 
aur și în această cursă, fiind cro
nometrat în cele două manșe cu 
timpul total de 109,98 (58,91 plus 
51,07). Pe locurile următoare s-au 
situat austriacul David Zwilling — 
110,76 și spaniolul Francisco Fer
nandez Ochoa — 111,56. Sportivul 
român Dan Cristea a ocupat locul 
15, cu timpul de 118,04 (60,86 plus 
57,18).

piere de Liberec), a fost cîștigat 
de cunoscutul campion cehoslovac 
Jiri Raska, cu un total, de 215,5 
puncte și sărituri de 101 m și 94 
m. Pe tocul secund s-a clasat com
patriotul său Ludowik Skoda — 
210 puncte, care a realizat cea mai 
bună săritură (105 
tiției.

m) a compe-

Aripile Sovietelor, 
în campionatul 

al U.R.S.S.

lider autoritar
de hochei

Concursul de sărituri 
cu schiurile 

de la Ested (Cehoslovacia)

Concursul internațional de sări
turi cu schiurile, desfășurat pe 
trambulina de la Ested (în apro-

Campionatul unional de hochei 
pe gheață a programat alte patru 
partide. ' Lidera clasamentului, e- 
chipa Aripile Sovietelor Moscova, 
s-a deplasat la Voskresensk. unde 
a terminat la egalitate : 2—2 (1—0, 
0—0, 1—2) cu formația locală Hi- 
mik. Dinamo Moscova a cîștigat cu 
scorul de 5—3 (4—2, 1—0, 0—1)
meciul susținut în deplasare cu 
Traktor Celiabinsk. Celelalte două 
jocuri s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Ț.S.K.A. Moscova — 
Torpedo Gorki 5—2 (2—0, 1—2,
2—0) ; Spartak Moscova — Dinamo 
Riga 5—7 (2—1, 2—3, 1—3).

în clasament continuă să conducă 
detașat echipa Aripile Sovietelor 
Moscova.

RUGBYȘTII FARULUI AU DEBUTAT 
CU 0 VICTORIE ÎN TARA GALILOR

3-0 (O-O) cu Bonymaenz

LONDRA, 10 (Agerpres). — E- 
chipa de rugby Farul Constanța 
și-a început turneul în Țara Ga
lilor jucînd cu formația clubului

Gustavo Thoeni s-a cu prilejul ca mpionatelor 11—17Șl

ÎS

HANDBAL 
SCHI

dovedit
Moritz, imbatabil in probele de sla-

Schiorul italian 
mondiale, încheiate duminică la St. 
lom. La „uriaș" ca și la „special", el și-a întrecut cu mult aplomb redu

tabilii adversari. Iată-l in plină cursă.
Suedia și-a 

pentru C.M.
stabilit loturile 
de schi {ond

noscuții 
nusson, 
Lars

Finala turneului internațional de tenis 
de la St. Petersburg (Florida) va opune 
pe australianul John Newcombe și so
vieticul Aleksandr Metreveli. în semifi
nale, Newcombe l-a învins cu 6—2, 6—1 
pe compatriotul său Ross Case,, in 
ce Metreveli l-a eliminat cu 5—7, 
6—2 pe mexicanul ~ “Raul Ramirez.

timp
6—3,

Ral-

Qonymaen din localitatea cu a- 
celași nume. La capătul unui meci 
cu multe faze spectaculoase, spor
tivii români au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (0—0), prin punctele 
înscrise de Florescu. 
desfășurat pe un teren 
după ploile abundente 
precedente, ceea ce a 
mult controlul balonului.

în zilele de 12, 15 și 
rie, echipa Farul Constanța va e- 
volua în localitățile Swansea, Fai- 
nach și Renting Hill.

Din New York se 
ston a fost reales
al echipei S.U.A. __ _ ___,
(ediția ț.975). In același timp,.
Elcoock a fost reales președinte al Aso
ciației de tenis de cîmp a S.U.A.

anunță că Denis
în funcția de căpitan 
pentru „Cupa Davis" 

’ ’ ’' Walter

Partida s-a 
desfundat, 
din zilele 
îngreunat

18 februa-

FLORIN GHEORGHIU 
A REMIZAT DIN NOU

in turneul de șah de la Torremolinos
MADRID, 10 (Agerpres). -r- ln turneul 

internațional de șah de lâ Torremoli
nos (Spania), după 5 runde, se menține 
in fruntea clasamentului maestrul ame
rican Jim Tarjan cu 4,5 puncte, urmat 
de Vesterlnen (Finlanda) — 3,5 p șl o 
partidă Întreruptă, Sanz (Spania). Lom
bardi (S.U.A.) — 3 p, (1), Florin Gheor
ghiu (România), Esteves (Cuba) — 3 p. 
In runda a 5-a s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Tarjan — Ostoid 1—0; 
Torre — Gheorghiu remiză: Esteves — 
Ruiz 1—0; Cardoso — Mârtin, remiză.

Semifinalele turneului feminin de tenis 
de la Fort Lauderdale (Florida) s-au în
cheiat ■' ' “ — ’
Evert 
Kerry 
6—1.

cu următoarele rezultate: 
— Rosemary Casals 6—0. 
Melville — Nancy Gunter

Chris
6—î:
6—1,

Tradiționala cursă ciclistă de șase zile 
de la Anvers a fost cîștigată de cuplul 
belgian Eddy Merckx — Patrick Sercu, 
cu 667 puncte. l-au urmat, la un tur, 
perechile Rene Pijnen (Olanda) — Van 
Linden (Belgia) șl Leo Duyndam — Ger- 
ben Karstens (Olanda).■
In prima zi a turneului internațional 
de hochei pe Iarbă de la Christchurch 
(Noua Zeelandă), selecționata Noii ze- 
elande a întrecut cu scorul de 4—3 
(3—1) formația Olandei. Intr-un alt joc, 
reprezentativa Pakistanului a învins cu 
2—1 (1—1) echipa Australiei.
ES
Hocheiul feminin pe gazon și-a progra
mat prima sa mare competiție inter
națională: „Cupa Mondială". întrecerile 
se vor desfășura între 17 șl 24 martie în 
orașul francez Mandelieu. La competi
ție vot participa 10 țări : India, Mexic, 
Spania, Elveția, Austria. Olanda. Belgia, 
R. F. Germania, Argentina șl Franța. ■
Competiția automobilistică „Raliul Lale
lelor", organizată de Federația olandeză 
de specialitate, nu se va mai disputa 
în acest an. în cadrul unei conferințe 
de presă, un purtător de cuvînt al comi
tetului de organizare a arătat că în
trecerea a fost anulată din cauza crizei 
de carburanți.

AGENDA SĂPTĂMlNIl

TENIS
S AN IUȚE
HANDBAL
FOTBAL

U.R.S.S. — România (m) la Moscova, 
cupa Europei (probe alpine — f) la Montafon (Franța)
Turnee internaționale la Toronto (W.C.T. — i), Bo
logna (W.c.t. — 3) șl Providence (f).
Campionate mondiale la Konigsee (RFG). 
U.R.S.S. — România (m) la Moscova
Iugoslavia — Spania, meci de barai pentru califi
care. în turneul final al C.M., la Frankfurt pe Main 
Campionatele U.R.S.S. pe teren acoperit, la Moscova 
Turneul de la Vlaregglo (Juniori)
Turneu internațional la Moscova (Suedia, R.F.G., 
Bulgaria și U.R.S.S.)
Campionate europene (arme cu aer comprimat) 
in Olanda
Cupa cupelor (f) Fenerbahce — Dinamo București, 
la Istanbul
Marele premiu al orașului Madrid
Turneul celor 5 națiuni ; Țara Galilor — Franța 
la Cardiff și Anglia — Irlanda la Twickenham 
Campionate mondiale (probe de sprint) la Innsbruck
Campionate mondiale (probe nordice), la Falun

ATLETISM 
FOTBAL 
HANDBAL

campioni Thomas Mag- 
Sven-Aake Lundbaeck, 

Goeran Aaslund, Gunnar 
Larsson și Lara-AVne Boelling. Din 
lotul masculin mai fac parte Nils 
Gryth, Matti Kouski, Rolf Nord- 
gren, Torbjoern Lundqvist șl 
Haakan Westberg.

La startul concursului feminin 
vor fi prezente Meeri Bodelid, Len 
Carlsson, Gudrun Froejd, 
Olsson.

TIR
VOLEI

CUPA DE CRISTAL" LA ATLETISM4!
lot de 16—17

16—24pro-

♦
La apropiatele

PATINAJ 
VITEZĂ 
SCHI

ATLETISM 
RUGBY

în
16 
fi 

de

pentru 
frunte pe cu-

va
26

15—17

Campionate

echipa
Rosemarie Witschas a obținut cu 1,8S m un nou record al competiției.

(Urmare din pag. 1) O nouă dovadă a unei incontestabile
valori: Rosemarie Witschas 1,88 m

la înălțime
m.

Cu o singură săritură valabilă...

CESARE TRENTINIîi capabil

Dresda
Frank-

R. F. GERMANIA :
CTȘTIGĂ,

Lidera
Carl Zeiss Jena — 25 
F. C. Magdeburg — 22 
Dresda — 21 p.

ITALIA : JUVENTUS
NAPOLI 4—1

Ham-
4— 2 ;
5— 1 ;
1—2 ;
2—1 ;

săritura în lungime 
fost urmărită cu

R. D. GERMANĂ : FRUNTAȘELE
ÎNVINGĂTOARE

BAYERN —
FRANKFURT-PIERDE

Rezultate înregistrate în etapa 
16-a a campionatului R. D. Germane : 
Rot-Weiss Erfurt — Dynamo Berlin 
0—1 ;.Carl Zeiss Jena — Sachsenring 
Zwickau 5—1 ; Hansa Rostock — E- 
nergie Cottbus 3—0 ; Chemie Leip
zig — Lokomotiv Leipzig 0—0 ; F. C. 
Karl Marx Stadt — F. C. Magdeburg 
0—2 ; Stahl Riesa — Dynamo 
0—4 ; Wismut Aue — Worvârts 
furt pe Oder 1—0.

clasamentului este
p., urmată de 
p și Dynamo

Campionate...

în campionatul vest-german pe pri
mul loc in clasament continuă să se 
mențină echipa Baj’ern Miinchen cu 
33 p„ urmată de Eintracht Frankfurt 
— 30 p. și Fortuna ‘ Dusseldorf — 
29 p. Rezultate tehnice : S. V. 
burger — Eintracht Frankfurt 
Bayern Miinchen — Schalke 
V.f.L. Bochum — F. C. Koln 
Fortuna Koln — Wuppertal
V.f.B. Stuttgart — M.S.V. Duisburg 
0—1 ; Kaiserslautern — Fortuna 
seldorf 3—2.

campionate mon
diale de schi-fond, programate 
localitatea suedeză Falun, între 
și 24 februarie, țara gazdă 
reprezentată de un 

■sportivi și sportive.
Echipa masculină 

bele de fond are în

rWliiiS
■ I

de cehoslovacul Hoferek și grecul 
Vassiliou.

Sosirea a fost foarte strlnsă și 
„rezolvată" cu prețiosul concurs al 
videomagnetoscopului cu care a fost1 
înregistrată.

Primul loc i-a revenit, am zice, 
conform pronosticurilor, recordma
nului Nicolae Perța. Mai decis de
ci t adversarii săi pe a doua parte 
a cursei, el se arată a 
încă de mai mult.

Rezultate tehnice : 1.
PERȚA (România) 7,8, 
Pfister (Elveția) 7,8, 3. 
bestien (România) 7,8, 4. Vlastimir 
Hoferek (Cehoslovacia) 7,9, 5. Efst. 
Vassiliou (Grecia) 7,9, 6. Nicolae 
Petcu (C.A.U. București) 8.3, 
Valeriu Teașcă (C.A.U. Buc.)

1,88 ni ; 2. Cornelia Popescu-Popa 
(România) 1,75 m ; 3. Virginia Ioan 
(România) 1,75 m j 4. Maria Giur
giu (Șc. sp. Oradea) 1,70 m; 5.
Erica Teodorescu (C.S.M. Iași) 1,70 
m; 6. Roxana Vulescu (C.A.U.
București) 1,70

NICOLAE
2. Beat 

Ervin Se-

7.
8,3.

Probă in... familie
s-aAruncarea greutății bărbați 

'disputat în familie. Nebeneficiind 
de oaspeți la start, ea i-a avut ca 
protagoniști pe Marin Iordan și A- 
drian Gagea. Dispută la nivelul 
(mediocru) obișnuit, în care mai țî- 
nărul concurent Marin Iordan și-a 
înscris în palmares încă o victorie 
în fața prietenului și sfătuitorului 
sau. Poate că un al treilea ar fi 
schimbat — dacă nu ordinea cla
samentului — valoarea rezultate
lor, influențîndu-le în bine. Așa 
însă...

Rezultate tehnice : 1. MARIN
IORDAN (DINAMO) 17,08 m ; 2.
Adrian Gagea (Dinamo) 16,52 m ; 
3. Victor Pop (Metalul) 15.73 m ; 4. 
Cornel Preda (Lie. 35 București) 
15.68 ; 5. Vasile Mocanu (Metalul) 
14,84 m ; 6. Gh. Crăciunescu (Șc. 
sp. de atletism București) 14,56 m.

Antecedentele (Witschas — 1,91 
m în 1973, 1,89 m — 1974) ne in
dicau rezolvarea disputei Virgi
nia Ioan — Rosemarie Witschas — 
Cornelia Popescu. Și, totuși, am 
sperat într-o surpriză a atletelor 
noastre. Am contat pe ambiția Vir- 
giniei, pe dorința de reafirmare a 
Corneliei. Cei 1,80' m — realizați 
la Reggio Emilia — ai campioanei 
noastre ni se păreau doar un în
ceput, apăsat de obosea.la drumului. 
Dar, la 1,70 m, Virginia Ioan a 
avut o primă încercare nereușită. 
Rosemarie Witschas trecea cu mare 
siguranță fiecare înălțime, dezvă- 
luindu-.ne încă o dată (dacă mai 
era nevoie) clasa sa înaltă.

1,80 a fost „pragul" de netrecut 
pentru cele două atlete care ne 
purtau speranțele în acest concurs. 
Witschas a continuat. 1.83 m și 1,86 
m — tot din prima încercare ! A- 
poi, la 1,88 m, două încercări ratate 
(a doua de puțin) și o a treia ex
celentă, îndelung aplaudată de un 
public entuziast, dornic să asiste 
la performanțe de primă mărime. 
Cu această excelentă performanță 
Rosemarie Witschas a cîștigat proba 
(la 1,90 m toate încercările ra
tate).

Păstrăm speranța că atît Virgi
nia Ioan cit șl Cornelia Popescu 
vor ști să se „răzbune" în urmă
toarele concursuri pentru această 
nereușită.

Rezultate tehnice : 1. ROSEMA
RIE WITSCHAS (R. D. GERMANĂ)

Ca de obicei, 
a bărbaților a 
mult interes, cu toate că se des
fășura la „concurență" 
mea fetelor, 
strîns 
Jurcă, 
rescu. 
ca la 
ria a revenit unui concurent străin, 
în 1973 acesta a fost elvețianul 
Rolf Bernhardt, ieri — vest ger
manul Hans Jurgen Berger. Câști
gătorul a „prins" o singură sări
tură valabilă, dar ea a măsurat 
7,71 m și a fost cea mai lungă din 
concurs... Cei mai buni specialiști 
ai noștri au avut în general com
portări modeste, cu excepția — oa
recum —■ a lui Jurcă și Zaharia. 
Să notăm în schimb progresul 
continuu al juniorului bucureștean 
Tudorel Vasile care a sărit ieri 
7,44 m, îmbunătățind cu trei centi
metri recordul național de sală al 
juniorilor mari. Să consemnăm, de 
asemenea, că Vasile este abia în 
primul an de juniorat !

Rezultate tehnice : 1. HANS JUR
GEN BERGER (R. F. GERMANIA) 
7,71 ni, 2. Valentin Jurcă (Româ
nia) 7,66 m, 3. Mihai Zaharia 
(România) 7,65 m, 4. Vasile Săru
can (România) 7,48 m, 5. Tudorel 
Vasile (România) 7,44 m. 6. Ștefan 
Lăzărescu (România) 7,44 m.

cu.înălți- 
Așteptam un duel 

între obișnuiții favoriți, 
Sărucan, Zaharia și Lăză- 
Așa a și fost, dar la fel» 

ediția din anul trecut victo-

BOLOGNA, 10 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). Etapa a 17-a 
a campionatului Italiei a consemnat 
cîteva surprize, in frunte cu eșecul 
sever al n apoi i taliilor in meciul cu 
Juventus și infringerile suferite de 
lidera Lazio și de Milan. în rest, din 
nou multe scoruri albe și victorii la 
limită, cum nc-am obișnuit în „căl- 
cio“. Iată rezultatele și autorii golu
rilor : Cagliari — Foggia 1—0 (Gori), 
Cesena — Milan 1—0 (Bertarelli), 
Fiorentina — Genoa 0—0, Inter — 
Verona 0—0, Juventus — Napoli 4—1 
(Cappello 2, AnastaSi 2. respectiv Cle
rici din 11 m), Lanerossi Vicenza — 
Bologna 2—1 (Fontana, Bernardis, 
respectiv M-assimelli), Roma — To
rino 0—0, Sampdoria — Lazio 1—0 
(Maraschi). în clasament conduce 
Lazio cu 25 p. urmată de Juventus 
cu 23 p. Napoli și Fiorentina cite 
22 p, Milan 20 p, Inter, Torino cite 
19 p, Cagliari 17 p. în clasamentul 
golgeterilor nici o modificare în plu
tonul fruntaș : Boninse^fta (Inter) 
11 g, Riva (Cagliari) și Chinaglia 
(Lazio) cite 10 g.

BRAZILIA : BOTAFOGO
SURCLASEAZĂ

In cadrul campionatului brazilian 
(grupele semifinale), echipa Botafogo 
a surclasat cu 6—1 formația Forta
leza. Cunoscuta formație F. C. Santos 
a terminat la egalitate : 4—4, pe te
ren propriu, cu Goias Goiania. Alte 
rezultate : Ceara — Vasco da Gama 
0—2 ; America — Coritiba 0—1 ; In
ternațional — Bahia 2—1 ; Vitoria — 
Sao Paulo 0—2 ; Santa Cruz — Gre
in io 0—1.

C M. ÎN
SE ÎNTORC VEDETELE

Diis- Schnellenberg (Zwickau) reușește să șuteze la 
ziția lui Weise (Jena)

ACTUALITATE
poartă, cu toată opo-

ANGLIA : LEEDS — 9 PUNCTE 
AVANS I

Echipa Leeds United continuă se
ria succeselor in campionatul Angliei, 
rămînînd neînvinsă după 29 de me
ciuri. Sîmbătă, Leeds a învins cu sco
rul de 2—0 formația Manchester Uni
ted. Alte rezultate : Chelsea — Man
chester City 1—0 ; Burnley — 
Ipswich Town 0—1 ; Everton — Wol
verhampton 2—1 ; Leicester City — 
West Ham 0—1 ; Newcastle — Coven
try 5—1 ; Norwich — Sheffield Uni
ted 2—1. Celelalte meciuri au fost 
aminate din cauza ploii.

în clasament conduce Leeds cu 
48 p, urmată de Liverpool cu 39 p 
și un joc mai puțin, Ipswich — 32 p„ 
Derby —. 31 p. etc.

Roberto Porta, antrenorul 
fotbal a Uruguayului, și-a 
primat satisfacția în legătură cu a- 
cordul intervenit între federația 
țării sale și cluburile braziliene la 
care activează internaționali uru- 
guayeni. în urma acestui acord, 
portarul Mazurkiewicz, jucătorii de 
cîmp Rocha și Forlan se vor pu
tea întoarce în țară la 15 aprilie 
pentru a lua parte la pregătirile 
în vederea campionatului mondial. 
De asemenea, federația din Uruguay 
duce tratative cu echipa argenti- 
niană Independiente pentru a ob
ține de Ia aceasta permisiunea ca 
jucătorul Uruguayan Elbio Pavoni 
să poată fi inclus în lotul repre
zentativ.

Federația Jruguayană a anunțat 
că selecționata țării va susține 
în cursul lunilor • martie și aprilie 
mai multe jocuri internaționale de

de 
ex-

verificare. Fotbaliștii din Uruguay 
urmează să evolueze în Mexic, 
S.U.A., Venezuela și Haiti. De a- 
semenea, se duc tratative ca echipa 
Uruguayului să susțină cîteva 
jocuri și în Europa, cu formațiile 
Italiei. Spaniei și Austriei.

PRIMUL MECI AL ECHIPEI R. D. 
GERMANE

Selecționata K. D. Germane a 
întîlnit la Hermsdorf selecționata 
divizionară a Cehoslovaciei, cu care

L2&
a terminat la egalitate : 0—0. în 
continuare echipa R. D. Germane 
va întîlni la 26 februarie Algeria, 
la 28 februarie Tunisia (ambele în 
deplasare), la 13 martie Belgia, la 
27 martie Cehoslovacia, la 23 mai 
Norvegia și la 26 mai Anglia (toa
te pe teren propriu).

NICOLAE RAINEA PE LISTA ARBITRILOR LA C.M.
Federația internațională de fotbal a 

dat publicității lista arbitrilor care 
vor conduce meciurile din turneul fi
nal al C.M. Printre cel 30 de arbitri 
se numără șl Nicolae Rainea (Româ
nia), alături de alți cunoscuți „cava
leri ai fluierului" ca Erich Linema-

yer (Austria), Vital Loraux (Belgia), 
John Taylor (Anglia), Rudi Glockner 
(R. D. Germană), Kurt Schulenburg 
(R.F.G.), Aurelio Angonese (Italia), 
Pavel Kazakov (U.R.S.S.) etc. De 
menționat, că cei 30 de arbitri pro
vin din 29 de țări.
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