
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN SIRIA

Damascul — străvechi oraș cu un bogat'trecut istoric 
incrustat in vestitele sale vestigii ți moderna capitală de 
aii a Republicii Arabe Siriene — a intîmpinat, la 17 fe
bruarie, intr-o atmosferă sărbătorească, pe președintele 
Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste România, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care întreprinde în această țară o 
vizită oficială de prietenie la invitația președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, secretar general al

Comandamentului Național al Partidului Baas Arab Socia
list.

Aeroportul internațional din Damasc, împodobit festiv, 
este gata să primească cu toate onorurile pe șeful sta
tului român. Pe frontispiciul aerogării, dominat de por
tretele celor doi președinți, încadrate de drapelele am
belor țări, au fost înscrise în limbile română și arabă 
cuvintele : „Prețuim poporul român prieten și pe condu
cătorul său militant".

PROLETARI DIN TOATE TARILE VNIȚI-VA T

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Luni 18 februarie 19744 PAGINI 30 BANIANUL XXX — Nr. 7687

Este ora 10,00. Aeronava preziden
țială, arborînd stegulețe cu culorile 
naționale siriene și roftiâne, aterizea
ză pe panglica de asfalt a aeropor
tului.

La coborîrea din avion, președintele 
Nicolae Ceaușescu este intimpinat cu 
deosebită cordialitate de președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad. Cei doi conducători de partid 
și de stat se îmbrățișează, își string 
îndelung miinile.

Cei doi președinți iau loc pe po
diumul de onoare. Se intonează im
nurile de stat ale României și Siriei, 
in timp ce, în semn de salut, sint 
trase 21 de salve de artilerie. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez Al-Assad trec în re
vistă garda de onoare.

Cei doi președinți iau loc intr-o 
mașină escortată de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre reședința rezervată 
la Damasc înaltului oaspete român.

încă de Ia marginea orașului, mii 
de cetățeni aclamă cu căldură pe 
înaltul oaspete român. Asistăm și 
aici, în Siria, la fel ca și în celelalte 
țări arabe vizitate, la emoționante 
manifestații de simpatie și profund 
respect față de conducătorul Româ
niei socialiste.

Coloana <ie mașini străbate apoi 
marile bulevarde care duc spre cen
trul capitalei, împodobit și el sărbă
torește, in onoarea șefului statului

aplaudă pe cei doi
scandează

.Siria—România",

român. Mulțimea 
președinți, scandează „Ceaușescu 
Assad", „Siria—România", exprimînd 
năzuința poporului sirian de a întări 
și dezvolta legăturile de prietenie și 
colaborare cu poporul român.

Ne apropiem de reședința rezerva
tă șefului statului român. Se trece 
printr-un coridor viu de oameni care 
aclamă îndelung pe cci doi șefi de 
stat. Pe o mare pancartă, înălțată 
între cele două laturi ale străzii ce 
duce spre reședință, citim cuvinte 
scrise cu litere mari în română și 
arabă : „Damascul revoluționar salută 
pe ilustrul 
Ceaușescu. 
neavoastră 
dreaptă și

Sînt cuvinte ce exprimă în mod 
elocvent, la fel ca și multiplele ma
nifestații de simpatie ale populației 
Damascului, înalta prețuire pe care 
o dă poporul sirian nobilei Și neobo
sitei activități a conducătorului parti
dului și statului român pusă în sluj
ba păcii, prieteniei și colaborării 
între popoare, solidarității militante 
și sprijinului activ al României so
cialiste față de cauza popoarelor ara
be, contribuției personale a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la solutionarea 
pe cale pașnică a situației din Orien
tul Mijlociu, Ia instaurarea unei păci 
juste și trainice în această zonă 
lumii.

înaltele onoruri eu care a fost pri
mit la Damasc conducătorul partidu
lui și statului nostru, manifestațiile 
de simpatie, de caldă prietenie și 
profund respect, atmosfera deosebit 
de cordială în care s-au desfășurat 
primele contacte și convorbiri dintre 
cei doi șefi de stat ilustrează, în chip 
grăitor, bunele auspicii sub care, in- 
cepind de azi, se desfășoară în Repu
blica Arabă Siriană vizita oficială de 
prietenie a 
Ceaușescu.

președintelui Nicolae

președinte 
Apreciem 

pentru 
legitimă".

român, Nicolae 
sprijinul dum- 
lupta noastră

★
Nicolae Ceaușescu a 

o vizită 
președintelui Hafez Al- 

Palatul Prezidențial din

Președintele 
făcut, duminică la amiază, 
protocolară 
Assad, la 
Damasc.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de o deosebită cordialitate, 
în spiritul tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

★
după-amiază, la Palatul 
din Damasc au început 
oficiale dintre președin-

• Azi ultima partidă, cu Kenfig Hill

Campionatele republicane 
de schi ale seniorilor

JUNIORUL IOAN CAVAȘI, 
LOCUL I LA „SPECIAL"!

Daniela Munteanu a cucerit
titlul la senioare

POIANA BRAȘOV, 17 (prin tele
fon). Slalomul special s-a soldat cu 
o mare surpriză, fiind ciștigat, pe 
merit (dar împotriva așteptărilor), de 
cel mai talentat junior român, loan 
Cavași. El este șeful generației sale, 
dar prin valoare, încă de anul trecut, 
s-a clasat printre cei mai buni spe
cialiști ai genului, iar în acest sezon, 
odată cu cîștigarea titlului de cam
pion republican, loan Cavași face 
proba unei autentice valori. Victoria 
sa obținută în fața lui Dan Cristea 
— clasat pe locul XV la C.M., Vir
gil Brenci, Marin Focșeneanu, Dorin 
Munteanu și alții dovedește progresul 
realizat de acest serios, muncitor si 
talentat schior.

Cursa s-a disputat pe porțiunea 
superioară a Pîrtiei Lupului. Nu esle 
un traseu adecvat pentru- această 
probă. Soluția a fost impusă, însă, 
de valul excesiv de căldură care a 
anulat posibilitatea desfășurării pro
bei pe pîrtia clasică de sub teleferic, 
întrecerea propriu-zisă a fost dina
mică și antrenantă, schiorii angajîn- 
du-se intr-o luptă înverșunată, aflată 
la limita dintre curaj și temeritate. 
Slalomul a măsurat 400 de metri, 
comportînd 55 de porți în fie "are 
manșă. Cea de a doua, marcată de 
antrenorul federal Ion Berindei, a 
fost grea și a triat sever rîndurile 
competitorilor. La o poartă ampla
sată lateral față de firul coborîrii, 
principalii pretendenți la titlu au ra
tat, pierzînd poarta sau fiind desca
lificați. Astfel, la acest obstacol au 
încheiat cursa Dan Cristea. Virgil 
Brenci, Alexandru Manta și mulți 
alții. Numărul mare de abandonați 
.și descalificați (31) indică, ipe de o 

. parte, dificultatea traseului, iar pe 
de alta măsura în care sportivii s-au 
angajat pentru victorie. A fost o 
luptă acerbă, fără menajamente, că
reia nici un concurent nu i-a făcut 
nici o concesie. Cristea, de exemplu, 
fusese avertizat de dificultatea de la

Mihai BARA

apărare și de a realiza 
necesare victoriei. Croni- 
specialitate englezi, pre-

breșe în 
punctele 
carii de 
zenți la •meciurile echipei Farul, au 
apreciat aceste calități, subliniind 
că, deseori, românii au depășit 
formațiile gazdă, printoun joc 
„tipic galez".

Florescu, Motrescu, Marica, Du
mitru, Bu’cos, Mușat, Cristea, Cră
ciun — ca sg numim doar pe cîți
va dintre componenții lotului con- 
stănțean — jucători care s-au a- 
firmat și cu prilejul altor partide 
internaționale, și-au făcut și de a- 
ceastă dată datoria. Ei au arătat și 
de această «iată că și la noi există 
sportivi talentați, bine dotați pen
tru rugby, care pot rivaliza cu cei 
mai buni jucători de pe continent, 
că au pășit- ferm — la fel cum a 
făcut-o anul trecut și selecționata 
Bucureștiului în Anglia — în a- 
ceastă lume a rugbyului, unde cu 
greu se poate pătrunde și, mai 
al.es, impune, dacă nu se dispune 
de calități fizice și tehnice nece
sare, că au deschis porțile unei 
colaborări mai strînse între echi
pele românești de rugby și cele din 
Țara Galilor.

Farul Constanța, evoluînd curajos 
și spectaculos, a arătat că sportul 
cu balonul oval la noi este în con
tinuu progres, că formațiile noas
tre divizionare practică tot mai 
mult un joc potrivit concepției mo
derne, ceea ce este, firește, în a- 
vant-ajul dezvoltării permanente a 
acestei discipline sportive, a afir
mării sale pe plan internațional.

neul din Marea Britanie că este o 
echipă care practică un rugby mo
dern, bine disciplinat tactic și teh-

După o lungă perioadă, ținînd de 
epoca evoluțiilor remarcabile ale 
lui Penciu și coechipierilor săj pe 
terenurile din Țara Galilor, la 
Swansea sau Cardiff, acum, prin 
turneul echipei Farul Constanța, au 
fost 
unei 
oval 
Am 
tăm

președintele 
președintele 

string căldu- 
pentru rezul- 
exprimă con-

cu rugbyul 
cu balonul 
dezvoltare, 
să consta-

In LIBANÎNCHEIEREA VIZITEI
La sosire, garda militară aii

a

ac- 
Cu 
di- 
de 
de

nic, în care fiecare compartiment 
acționează precis, subordonîndu-și 
acțiunile scopului comun, acela de 
a. bloca atacurile adverse, de a găsi

Mihai Bucos s-a numărat printre 
cei mai buni jucători ai echipei 

constănțene.

AUTOBUZUL -

Duminică 
Prezidențial 
convorbirile 
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Siriene, secretar 
general al Comandamentului Națio
nal al Fartidului Baas Arab Socia
list, Hafez Al-Assad.

Duminică dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie făcută în Republica 
Liban.

La ora 9,00, președintele Nicolae 
Ceaușescu părăsește reședința prezi
dențială, însoțit de președintele Li
banului, Suleiman Frangieh, îndrep- 
tîndu-se spre aeroport.

/
,â 

pe aeroport prezintă onorul. Sint in
tonate imnurile de stat aie celor două 
țări. Cei doi președinți trec în revis
tă garda de onoare.

In salonul oficial, șeful statului 
român și persoanele care îl însoțesc 
își iau rămas bun de la gazde.

Copii oferă președintelui Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori. Președin
tele României este ovaționat căldu
ros de mulțimea aflată pe balcoa
nele aerogării.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Suleiman Frangieh iși 
ros miinile, se felicită 
tatul convorbirilor, iși 
vingerea că ele marchează o nouă 
etapă în dezvoltarea relațiilor bila
terale, o contribuție la cauza păcii și 
colaborării internaționale. Cei doi șefi 
de stat își urează o revedere eît mai 
apropiată, la București.

Avionul prezidențial decolează, în- 
dreptîndu-se spre Damasc,

reluate legăturile 
țări unde sportul 
cunoaște o largă 
avut posibilitatea 
aceasta ieri, prin intermediul 

televiziunii, care ne-a oferit întîl
nirea dintre reprezentativele Țării 
Galilor și Franței în cadrul „Tur
neului celor cinci națiuni", urmă
rită de 70 000 de spectatori ! Prin
tre aceștia, invitați de onoare au 
fost și componenții echipei Farul 
din Constanța.

Și „fotoliul de onoare", printre 
miile de spectatori, nu le-a fost a- 
cordat din simplă complezență față 
de niște oaspeți, le-a fost acordat 
pe merit, datorită jocului prestat 
săptămînă trecută în Țara Galilor, 
în cele trei partide susținute, toate 
încheiate cu rezultate excelente 
pentru echipa română, dacă avem 
in vedere valoarea rugbyului galez : 
3—0 cu Bonymaen, 13—13 cu 
Swansea, 10—6 cu Faibach, tocmai 
în compania acelor formații apre
ciate pentru cota lor valorică.

XV-le constănțean, bine dirijat 
de cunoscutul international Dumi
tru (Titi) Ionescu, a dovedit în tur-

EXERCIȚIUL FIZIC
COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ

★

Farul Constanța susține azi ulti
ma partidă, jucînd cu Kenfig Hill. 
Sperăm că veștile ce le vom primi 
să bucure, din nou, pe statornicii 
iubitori ai sportului ' cu balonu 
oval. (Continuare în pag. a 4-a)

Gimnastică de înviorare la Liceul agricol din Drăgășani.
Pregătind startul în cadrul Complexului „SPORT ȘI SANATATE", 

profesorii de educație fizică experimentează, cu acest prilej, programul 
de exerciții prevăzut în regulamentul marii acțiuni de masă care va 
începe în curînd. Foto : prof. C. CREȚU, Rm. Vîlcea

De vorbă cu prof. univ. ION ȘICLOVAN despre complexul „SPORT Șl SĂNĂTATE"
Printre principalele măsuri prac

tice generate de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973, menite să asigure 
răspîndirea exercițiului fizic in 
masele largi de cetățeni, să an
greneze în această activitate tot 
mai mulți oameni ai muncii, între
gul tineret se află complexul poli
sportiv „SPORT și SĂNĂTATE", 
al cărui regulament a fost elabo
rat anul trecut. 1974 coincide, așa
dar, cu lansarea pe Scara națio
nală a acestei acțiuni, reclamată — 
în mod indiscutabil — de necesi
tățile vieții și chemată să creeze 
în rîndurile populației țării un ca
dru favorabil practicării exerciți- 

, ilor fizice și sportului.
Aflîndu-se, așadar, în plină ac

tualitate (trecerea normelor va în
cepe curînd) am socotit că este 
interesant și util să facem o discu
ție pe marginea complexului cu 
prof. univ. Ion Șiclovan. rectorul 
I.E.F.S., vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
care a coordonat lucrările comisiei 
însărcinate cu întocmirea regula
mentului. Ca totdeauna, am găsit 
la domnia sa o deplină solicitu
dine. Am început interviul cu o 
întrebare, poate, puțin neobișnuită;

— De ce într-o activitate care 
poartă o pregnantă amprentă 
sonală, care poate fi efectuată 

. mod independent de fiecare 
după dorință sau preferințe, 
nevoie de un complex ?

Profesorul stă puțin pe gînduri,
apoi ne răspunde :

— Să știți că lucrul acesta s-a

discutat și se discută, nu de ieri, 
de azi. Indiferent de unghiul din 
care privim chestiunea, se pot găsi 
argumente „pro" și „contra”. Per
sonal sint adeptul „complexului", 
pentru că, după cum însăși con
ceptul despre educație include, ca 
no!ă definitorie, multilateralitatea, 
tot așa și domeniul educației fizice 
nu poate rămîne neutru față de 
acest concept. Absoiutizarea, în 
sens de practicare, a unei ramuri 
de sport, sau a unui anume exerci
țiu, poate avea — incontestabil — 
unele virtuți. Dar nu suficiente 
pentru a-I integra pe omul modern 
în întregul context al vieții sociale. 
Gimnastica este admirabilă, înotul 
sau halterele, de asemenea. Dar, 
individul zilelor noastre nu poate 
fi plasat în afara aerului liber, a 
excursiilor, a alergării etc. Esența 
complexului constă în aceea că el 
dă nu numai CUNOȘTINȚE COM- 
--------- ' și DEPRINDERI 

intr-un cadru de 
și AUTODISCIPLI-

per- 
în 

oto, 
este

ASTĂZI Șl MÎINE, LA PATINOAR

LOTUL NATIONAL DE HOCHEI INTILNEȘTE
FORMAȚIA OLIMPICA A ELVEȚIEI

FOTBALUL A AVUT Șl IERI 0 „ZI DE VÎRF
NUMEROASE MECIURI DE VERIFICARE ÎN

Și ieri meciurile amicale, în fond fiecare o verificare înaintea 
reluării oficiale, au avut o zi de vîrf. Alături de întîlnirile internaționale 
prilejuite de turneele unor formații in țara noastră, s-au disputat o 
suită de focuri între formațiile celor trei categorii ale campionatului 
nostru. Iată, mai jos, relatări de la majoritatea meciurilor desfășurate.

DINAMO 3-2 (3-2)

ÎNTREAGA ȚARĂ

înapoiat sîmbătă la amiază din 
turneul întreprins în Cehoslovacia, 
lotul reprezentativ de hochei și-a în
găduit o odihnă de numai o jumătate 
de zi. Ieri, băieții au ieșit din nou 
pe gheața patinoarului artificial „23 
August", efectuind un antrenament 
de intensitate medie, iar astăzi și 
mîine, de la ora 18, ei vor susține 
cele două jocuri amicale cu ElVeția.

Partidele se anunță interesante și 
importante, chiar 
plasează garnitura 
numită „olimpică" 
titulari din prima 
fapt, așa cum au 
tanții federației helvete, aceasta este 
echipa de viitor, care se pregătește 
pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 
1973 și pentru campionatele mondiale 
ale anilor următori, în care se inves
tesc speranțele readucerii hocheiului 
elvețian în eșalonul fruntaș al aces
tei discipline, unde s-a aflat multă 
vreme în trecut.

De altfel, mulți din cei care poartă 
ecusonul cadeților sint de pe acum 
apri să îmbrace tricoul național, dar 
antrenorii Steffen și Schafroth 
ceresc o fuziune, ci construiesc 
pur și simplu — o nouă echipă.

Portarul Guy Croci-Torti_ (.'.. 
Villars, locul secund în 
este cotat, la această oră, 
mărul 1 în campionatul 
aflindu-se într-o formă 
decit virtuosnl Molina. Alături de el 
Paul Pfammatter de la Bern — lide
ra campionatului) și colegii săi de 
club, Bruno Zahnd și Renzo Holzer, 
impetuosul atacant Rene Wittwer

(golgeterul primei ligi), Fabio Parini, 
Rolf Altorfer fac parte din elita cro
se! elvețiene.

In compania unui asemenea parte
ner, formația noastră are un bun pri
lej de a iși verifica potențialul, în- 
tr-un moment cînd programul ei 
de pregătire, în vederea participării 
la jocurile grupei B a campionatului

mondial, se apropie k de momentul 
culminant. Adversarul de astăzi și 
mîine este apropiat ca forță de multe 
din echipele pe care le vom întîlni 
în turneul de la Ljubljana. Cu atît 
mai mult va fi foarte interesant să-i 
urmărim pe tricolori.

Jocurile vor fi conduse de arbitrii 
cehoslovaci Bucala și Okolicani.

PLEXE, dar 
COMPLEXE, 
DISCIPLINA
NA. Ca să nu mai vorbim de ge
nerația în creștere, categorie unde 
el deține un preponderent caracter 
formativ și integrator. Satisfăcuți 
de răspuns ?

— Pe deplin ! Observația dum
neavoastră cu privire la cadrul 
autodisciplină ne 
avută de 
C.M.B.E.F.S., 
propunea ca
„Sport și sănătate", fiecare doritor 
să-și poată procura, contra unei 
sume simbolice, să zicem 1 leu, un 
carnet de concurent în care să fie 
trecute toate probele necesare. Ce
tățeanul ar urma să îndeplinească, 
fără nici un control, aceste cerințe 
(alergarea, aruncarea greutății, pro
gramul de gimnastică, tracțiunea 
în brațe, participarea la numărul 
stabilit de jocuri sportive etc.) și, 
în momentul cînd toate rubricile 
sînt completate să se prezinte și 
să primească distincția. „Dar dacă 
va trișa ?“ au replicat unii. Atunci, 
se va păcăli singur. La urma ur
mei, complexul a fost imaginat 
doar pentru sănătatea practicanți- 
lor săi. Ce părere aveți de o ase
menea soluție ?

— Sînt sigur că viitorul va con
firma această idee. Factorul con-

Ieri dimineață, stadionul Auto
buzul a fost neîncăpător. Mii de 
spectatori au ținut să asiste la 
jocul de verificare dintre- Dinamo 
și divizionara B, Autobuzul. Tere
nul, excelent întreținut, a creat 
jucătorilor un cadru optim de ex
primare a cunoștințelor tehnico- 
tactice, ceea ce a făcut ca., partida 
să fie presărată cu suficiente 
țiuni ofensive la ambele porți. 
toată superioritatea valorică a 
namoviștilor, replica jucătorilor 
Ia Autobuzul a fost neașteptat
bună datorită dîrzeniei cu care au

abordat întîlnirea, pînă la sfîrșit 
ei obținînd neașteptat, dar deplin 
meritat, victoria cu 3—2 (3—2).

Jocul a început în nota unei u- 
șoare superiorități a dinamoviști- 
lor, care însă ș-au complicat în 
desfășurarea acțiunilor ofensive. In 
minutul 9, la un contraatac pe par
tea stingă, Tiniche, flancat de Do- 
brău, a șutat din unghi închis și 
mingea s-a oprit în plasa porții a- 
părată de Constantinescu. La cea
laltă poartă, > Sălceanu (min, 17) și 
Dumitrache (min. 31) au fost sin
gurii beneficiari ai unor situații

favorabile de a înscrie, pe care 
le-au ratat. Egalarea se produce în 
min. 34, după o reușită combinație 
între Dumitrache, Lucescu și De- 
leanu, ultimul marcînd plasat din 
apropiere. Divizionarii A preiau 
conducerea prin Dumitrache (min. 
38) care a reluat spectaculos, din 
voie, mingea centrală de Sălceanu 
și se părea că în continuare ei se 
vor detașa și vor obține victoria. 
Jucătorii Autobuzului sînt însă de
ciși să restabilească egalitatea ; ei 
atacă susținut și iii minutul 41 o 
și obțin prin același Tiniche, care 
a transformat o lovitură de la 
11 m. acordată în urma unui fault 
comis de Dobrău asupra lui Ken-

Gheorghe NERTEA

dacă oaspeții de- 
lor de tineret, de- 
(intărită cu cîțiva 

reprezentativă). De 
declarat reprezen-

(de
Divizia 
drept hu- 

nafional. 
mai bună

de 
amintește ideea 

prim-vicepreședintele 
Tudor Vasile, care 

la acest complex

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

■ -

Ion Gheorghiu (bl prim plan) refăcut după accidentul din camp'O iat 
(entorsă la gleznă) manifestă din nou o formă excelentă.

Foto : N. DRAGOS

(Continuare în pag. a 3-a)

Moldovan caută să execute un cu Dinu, dar încercarea de pătrundere a dinamoviștilor va fi stopată
de intervenția promptă a fundașului Ionescu. (Fază din meciul de ieri dintre Autobuzul și Dinamo) 

Foto : S. BAKCSY

CUPA TINERETULUI" 1 O DUMINICĂ BOGATĂ
1 ÎNAINTEA FINALELOR

latâ-ne in ultima duminică dinaintea finalelor marii competiții de masă 
cu caracter republican, „Cupa tineretului". A fost un sfîrșit de săptămînă 
bogat, în care au fost desemnați majoritatea celor care iși vor disputa, peste 
cîteva zile, titlurile de campioni ai ediției inaugurale a întrecerii la schi, să
niuțe, patinaj și șah

în rîndurile de mai jos, citeva relatări de la întreceri.

BUCURESTENII Si-AU CUCERIT LA PREDEAL» »

DREPTUL DE A FI PREZENȚI LA POIANA BRAȘOV...
Duminică, chiar din primele ore 

ale dimineții, pîrtiei de pe Poliștaa- 
că i-a venit rîndul să fie gazda 
întrecerilor de schi-fond și săniuțe, 
de astă dată pentru faza finală pe 
Municipiul București. Cîteva sute 
de pionieri, elevi ar școlilor gene
rale și profestonale, ai liceelor de 
cultură generală și de specialitate

PREDEAL, 17 (prin telefon). 
Timp de cîteva săptămîni, pîrtiile 
de pe Cioplea, de la Clăbucet, cele 
din împrejurimile cabanei Susai au 
fost animate nu numai de schiorii 
obișnuiți ai Predealului, ci și' de o 
categorie, să-i zicem aparte, de 
sportivi : participanții la ediția de 
iarnă a ..Cupei tineretului".

— cei care 
etapei de masă 
pună în valoare toate cunoștințele, 
să demonstreze că sînt bine pregă
tiți, pentru că pîrtia a fost înghe
țată tun. în 
exact pest6 o 
Brașov, unde 
țară, doar cei

au cîștigat concursurile 
au trebuit să-și

plus, fiecare știa că 
săptămînă, la Poiana 
va avea loc faza pe 
mai buni vor primi...

biletul de participare. Și cine nu 
vrea să fie primul !

înainte de concurs, profesorul 
Jean Popa, de la Grupul școlar de 
construcții, ne spunea că una din
tre favoritele la locul I, în întrece- 

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag a 2-a)

STUDENȚII PITEȘTENI S-AU ÎNTRECUT PE DEALUL SASULUI
Pe pîrtia de pe Dealul Sasului, 

din zona Muscelului, peste 80 de 
studenți și studente de la Insti
tutul pedagogic 
subingineri 
putat faza 
la schi.

Cei mai

din 
Pe

bine

și Institutul de 
Pitești și-au dis- 

centru universitar

pregătiți s-au do-

vedit a fi reprezentanții Facultății 
de educație fizică, care au ocupat 
primul loc în toate cele patru pro
be disputate : Gherghița Brîndu- 
șoiu și Constantin Florescu, la sla
lom, Emilia Munteanu și Viorel 
Vulcu, la fond.
I. fețeanU — țoresp, județean
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NUMEROASE COMPETIȚII ÎN CINSTEA 
ZILEI DE 16 FEBRUARIE

Elevii din sectorul 3 al CttirttOld^ ht inaugural din acest an, competiție dedicată „Zilei ceferiștilor"
Foto: S. BACKSI

PRIMELE CROSURI 
ÎN CAPITALĂ

Complexul sportiv „Electra" a găz
duit, ieri, un concurs de cros dedi
cat Zilei de 16 Februarie la al cărui 
start s-au aliniat numeroși tineri și 
tinere din sectorul 7. Participanții, 
impărțiți pe două categorii de vîrstă, 
au oferit celor prezenți 
dîrză.
remarcat pentru buna 
S-au numărat : Semănătoarea, cele de 
la Școlile generale 
198 și Liceul 33.

Iată cîștigătorii : 
Liliana Peagu (Șc. 
— G. Uceanu (Șc. _ 
ani, fete Ligia Ungureanu (Lie. 33), 
băieți — G. Nâstase (Lie. 25).

N. DUMITRU, coresp.
★

Tineri elevi și muncitori din sec
torul 2 și-au dat întîlnire ieri, pe 
aleile din jurul Circului de stat, 
pentru a lua parte la „Crosul 16 Fe
bruarie". Au fost prezenți peste 500 
de concurenți, din școlile și între
prinderile sectorului, cu o participare 
masivă fiind notate Grupul școlar 
I.T.B. și Școala generală nr. 28. în 
cea mai atractivă alergare, cea de la 
categoria 15—19 ani, 
nit reprezentanților 
I.T.B.

La fete a cîștigat Constantina Ml-

o dispută 
Printre asociațiile care s-au 

mobilizare

nr. 156, 158, 174,
11—14 ani. fete 

gen. 191), băieți 
gen. 121); 15— 19

victoria a reve- 
Grupului șoolar

hai, iar la băieți pe primul loc s-a 
«situat C. B&ndoiu. (D.N.)

★
Peste 500 de elevi și eleve, din 20 

de școli generale și licee, au parti
cipat ieri dimineață la concursul de 
cros dotat cu „Cupa 16 Februarie", 
organizat de Consiliul pionierilor, în 
colaborare cu C.E.F.S. al sectorului 6. 
întrecerile, desfășurate ș»e aleile din 
incintă Școlii generale nr. 147, s-au 
bucurat de o excelentă organizare 
(prin grija tov. director-adjunct, Paul 
Novac). Iată cîștigătorii : FETE (13— 
15 ani) : Lucia Gruia (Școala gen. 
hr. 139); 16—18 ani : Ana Bălănescu 
(Școala gen. nr. 147); BĂIEȚI (13— 
15 ani) : Marin Constantin (Școala 
gen. nr. 142); 16—18 ani : Emil Bără
gan (Școala gen. nr. 148).

P. PAVEL, coresp.

PUGILIȘTII DE LA „GRIVIȚA 
ROȘIE" AU CUCERIT CUPA
Numeroși spectatori au urmărit 

sîmbătă seara, în sala clubului Gri
vița Roșie, cea de a 27-a ediție a 
„Cupei 16 Februarie" la box. Reuni
unea a fost de o excelentă valoare 
tehnică. Cele mai aplaudate perechi 
au fost Ion Mageri — Răduț Iordan 
și Cornel Hoduț — Gh. Pușcaș (Vo
ința), în care victoria a revenit pri
milor înainte de limită. După două

reprize egale 
geri (care a 
tehnic boxer 
adversarul cu două puternice directe 
de dreapta cîștigînd prin abandonul 
dictat de arbitru. „Stilistul" Gh. Puș
caș a fost knokautat de „puncherul" 
Cornel Hoduț în ultimul minut de 
luptă, după un meci frumos și echi
librat. lată alte rezultate mai impor
tante : E. Radu (Gr. Roșie) b.p.
A. Drăguș (UREMOAS) M. Teric 
(Viitorul) b.p. Gh. Vasile (Gr. Roșie),
M. Ploieșteanu (Progresul) b. dese. 3 
R. Ivanciu (Metalul), C. Ștefanovici 
(Dinamo) b.ab. 3 D. Dosan (Gr. Ro
șie) D. Dorobanțu (Dinamo) b.p.
N. Ionescu (Metalul) și N. Paraschiv 
(Rapid) b.p. M. Teofil (Voința). Cupa 
pusă în joc le-a revenit pugiliștilor 
de la „Grivița Roșie".

Daniel DIACONESCU, coresp.

5?OJPA TIMIH111U
(Urmare din pag. 1)

rea de sanitițe este Maria Ion. De 
ce ?, l-am întrebat. „Pentru că este 
loarte talentată și pentru că... și-a 
făcut singură sania" — ne-a răs
puns. Faptul de a-și fi confecțio
nat singură sania nu-i conferea și 
dreptul de a obține timpul cel 
mai bun la coborîre. Dar în cazul 
elevei Maria Ion lucrurile s-au po
trivit. Ea a cîștigat primul loc și 
nu ne-ar mira s-o întîlnim printre 
fruntașele clasamentului și după 
încheierea etapei finale, de dumi
nica viitoare.

Dacă luni
Liceului „Gheorghe Lazăr" 
al Liceului cu predare în 
germană nu vor fi aflat de 
vii lor despre rezultatele 
obținute la Predeal, ne permitem 
să le aducem la cunoștință prin 
rîndurile de față că reprezentanții 
acestor școli, au domint concursu
rile de schi și săniuțe.

dimineață directorul 
și cel 
limba 

la ele- 
bune

TINERII BOXERI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI DIN NOU IN IUGOSLAVIA:

9-2 CU SELECȚIONATA VOJVODINA
ZRENJANIN, 17 (prin telefon). 

Duminică dimineața, în sala spor
turilor .din localitate, reprezentati
va de box (tineret) a României a 
cîștigat și a doua partidă susținută 
în Iugoslavia. întîlnind aproape a- 
ceeași echipă (de data aceasta sub 
denumirea de selecționata Vojvodi- 
na) ca în primul meci, tinerii pu- 
giliști români s-au comportat re
marcabil și au cîștigat detașat: 
9—2.

în meciul inaugural, Turan Rușit 
n-a mai reușit să se impună în 
lupta de aproape, așa cum făcuse 
în primul meci cu Z. Pala Și, de 
data aceasta, pugilistul iugoslav a 
obținut victoria la puncte. Cel mai 
în formă boxer al nostru, Niță 
Itobu, l-a întrecut categoric la 
puncte pe Zoran, cel de-al doilea 
boxer folosit de gazde la categoria 
muscă. U. Buzduceanu, mai bun în 
lupta de la distanță, a cîștigat din 
nou la puncte. De data aceasta, 
„cocoșul" nostru l-a învins pe H. 
Pala. Un alt pugilist român care a 
evoluat excelent, FI. Ghiță, l-a de
pășit actegoric la puncte pe Șaba- 
novici (adversar pe care îl învin
sese prin abandon în reuniunea de 
Vineri). V. Sîrbu (cel ce fusese
~ 1 j"." .'""I J. H

frustrat d'e ’ victorie în prima întîl
nire) a obținut decizia de învingă
tor la puncte în fața Iul Kusma- 
novici, luîndu-și astfel revanșa.

Tînărul nostru reprezentant la 
categoria ușoară, C. Hajnal, a ob
ținut o victorie categorică (k.o. 2) 
în fața Iui Destanovici, dar nu îna
inte de a fi trecut și el prin mo
mente dificile în prima repriză, 
cînd amîndoi combatanții au fost 
numărați. P. Istrate și-a luat o fru
moasă revanșă în partida a doua 
cu Nisevici, în ultimul rund tri- 
mițîndu-1 și la podea în urma unei 
directe la maxilar. V. Didea, zu- 
gravul-vopsitor din Reșița, a evo
luat mai bine ca în prima partidă 
și, de data aceasta, și-a scos din 
luptă partenerul de întrecere (a- 
bandon) încă din prima repriză. 
După ce și-a trimis adversarul de 
două ori la podea și se părea că 
va încheia lupta cu o victorie ra
pidă, Gh. Matachi a neglijat apă
rarea, a fost surprins cu o „con
tră" și a pierdut prin k.o. disputa 
cu Licina. D. Cimpoicșu (semi- 
mijlocie) și C. Dafinoiu (grea) au 
cîștigat prin neprezentare.

Paul OCHIALBI

A

in campionatele atletice de sală ale juniorilor II

MIHAELA ȘERBAN-1,69 M
LA SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME!

și foarte disputate, Ma- 
fost declarat și cel mai 
al galei) și-a surprins

POIANA BRAȘOV, 17 (prinPOIANA BRAȘOV, 17 (prin tele
fon). Competiția de lupte dotată cu 

- disputată timp 
— a

2.

sfîrșitul întrecerilor — care 
bucurat de o vreme foarte 
— l-am rugat pe prof. Emil 
secretarul C.M.E.F.S. Bucu- 
să ne dea un pronostic în 
ce privește comportarea re- 

Capitalei la ediția 
..Un 
ne-a

La 
s-au 
bună 
Jecu, 
rești, 
ceea 
prezentanților 
finală a ,/Jupei tineretului", 
pronostic nu vă pot da — 
spus interlocutorul. Și nici nu tre
buie. Pot, în schimb, să afirm că 
în ciuda acestei ierni foarte blînde, 
s-au făcut eforturi de către toți 
factorii pentru ca prima ediție a 
„Cupei tineretului" să fie o reușită. 
Șl sper că, în mare măsură s-a 
reușit".

REZULTATE TEHNICE : săniuțe 
băieți : Bucur Crăciun (Liceul 15) ; 
fete: Maria Ion (Grupul școlar 
construcții) ; schi-fond băieți: A- 
drian Firulescu (Liceul Gheorghe 
Lazăr), fete : Doris Roth (Liceul cu 
limbă de predare germană; Coope
rația meșteșugărească : schi — Ma
riana Capaț și Gheorghe Oancea.

PLOIEȘTI Etapă municipală la tenis de masă
Sala Casei de cultură a'sindica

lelor din Ploiești a găzduit faza 
municipală la tenis de masă din 
cadrul „Cupei tineretului". Peste 
200 de ' -
cele 10 
nizare 
bun al 
la succesul deplin al acestui con
curs. (Peste o săptămînă își 
disputa întîietatea tinerii de la 
tegoria de vîrstă 15—19 ani).

Iată cîștigătorii:

masă 
tineretului", 

concurenți s-au întrecut la 
mese instalate aici. O orga- 
excelentă și nivelul tehnic 
concurenților au contribuit

vor 
ca

Vi-— Ileana Busoc (Liceul Mihai 
teazul) și V. Sinescu (Șp. gen. 10), 
11—14 ani — Liliana Nițescu (Lie. 
I. L. Caragiale) și D. Sfetcu (Șc. 
gen. 1), 20—30 ani — (tineretul din 
mediul sătesc) Ioana Anghelache 
(Berceni) și I. Dinescu (Păulești), 
20—30 ani (tineri din întreprinderi 
și instituții) — Ioana Stanca (I.M.I. 
Berceni) și P. Zinculescu 
ria Ploiești-Nord).

(Rafină-

pînă la 10 ani A. VLĂSCEANU, coresp.

IN LOC DE 30 DE CONCURENȚI, NUMAI... OPT!
a întreprinderii

desfășoare
în sala de șah 

Abatorul, urma să se 
faza finală la șah a sectorului 5 
din Capitală. 15 mese i-au așteptat 
pe cei 30 de concurenți, spre a fi 
desemnați cei mai buni. Dar, la lo
cul „luptei" s-au prezentat numai... 
8 jucători, așa că 11 table au ră
mas goale. Au răspuns „prezent", 
la acest concurs, doar reprezen
tanții asociațiilor sportive de la 
Utilaj chimic, Abatorul, I.I.M., în-

treprinderea poligrafică Filaret și 
Uzina de mașini grele.

Președintele comisiei de șah a 
sectorului, tov. Vasile Baltag, ne 
spunea cu amărăciune că, deși în
științați din vreme, jucătorii de la 
Danubiana, Autobuzul, Tiparul, 
Metalica, I.C.P.E.T. și alții n-au 
găsit de cuviință să onoreze com
petiția.

în „turneul celor 8“, primul s-a 
clasat " ■ —Ion Burlan, de la Abatorul. 

N. TOKACEK, coresp.

CARAȘ SEVERIN Etapă județeană,
Vremea foarte bună și zăpada a- 

bundentă de pe muntele Semenic 
au constituit un cadru excelent 
pentru întrecerile de schi și săniu
țe .. din cadrul etapei județene . Ca- 
raș-Severin ale „Cupei tineretului".

Ritta BaJica, Liviu Fiat, Valeriu 
Roșovan (Șc. gem dih Văliug), Lu-

la schi și săniuțe
Sirbu (Anina), Viorel Vizitiucreția

(Moldova Nouă), Rusalin Rusu (Re
șița) s-au numărat printre cîștigă- 
torii probelor de schi.

Doru GLĂVAN, coresp. județean

ÎNTRECERI DE TRîCICLETE 
Șl BICICLETE

La baza sportivă a Școlii generale 
nr. 147 s-a desfășurat, ieri dimineață, 
un interesant concurs de triciclete și 
biciclete, la care au participat peste 

" , generale ale 
ș-au desfă- 
vîrstă și au 

pentru de- 
Iată învin- 

(6—10 ani) :

100 de elevi din 10 școli 
sectorului 6. întrecerile 
șurat pe categorii de 
oferit dispute frumoase 
semnarea cîștigătorilor. 
gătorii : TRICICLETE 
Gh. Valeriu (Școala gen. nr. 141); 
BICICLETE (6—8 ani): Eugen Wan- 
troba (Școala gen. nr. 141); 9—10 
ani : Victor Ristea (Școala gen. nr. 
126); 11—2 ani: Dan Cojocaru (Școa
la generală nr. 139). (P.P.)

„Cupa 16 Februarie" -
de două zile în Poiana — a întrunit 
toate atuurile necesare unui succes 
deplin : dispute îndîrjite și de bun 
nivel tehnic, un mare număr de spor
tivi cu perspectivă și numerpși com
petitori. Majoritatea concurenților 
în special cei de la stilul greco-ro- 
mane, au dovedit o bună pregătire 
fizică, reușind să facă față unui 
concurs „maraton" în bune condi- 
țiuni (unii dintre participanți au 
susținut în cele două zile de între
ceri șapte și opt meciuri I).

După cum 
federal, Ion 
F.R.L.
sportivi care vor fi introduși în lo
turile naționale de greco-romane 
tineret 
teanu 
kg, C.
62 kg, 
68 kg, 
90 kg 
Ploiești) — 82 kg.

Iată primii clasați la cele cinci 
categorii — GRECO-ROMANE — 
52 kg : 1. N. Gingă (Dinamo Buc.), 
2. FI. Rădut (Iprofil Rădăuți), 3. N. 
Bădălan (C.S.M. Pitești) ; cat. 62 
kg : 1. I. Păun (Dinamo Buc.), 2. St. 
Rusu (Iprofil Rădău(i) 3. C. Carau- 
lean (Sc. sp. Constan(a) ; cat. 68 kg : 
1. E. Hupcă, 2. Gh. Gheorghe (ambii 
de la Metalul Buc.), 3. D. Racoviță 
(Steagul r. Brașov) ; cat. 82 kg :

s-au

ne spunea antrenorul 
Cornoanu, specialiștii 
și oprit asupra unor

la 
cum sînt, de pildă, I. Prit- 

(Sc. sp. Rădăuți) — câteg. 52 
Obraeea (Aluminiu Slatina) — 
St. Mieloș (Minerul Bălan) — 
I. Silvestru (C.S.M. Pitești) — 
și N. Dumîtreehescu (Petrolul

1. I. Euache (Dinamo Buc.), 
Radu (C.S.M. Pitești), 3. Gh. 
botaru (Dinamo Buc.) ; 90 kg: 
Silvestru (C.S.M. Pitești), 2. N. Neguț 
(Steaua), 3. V. Fodorpataki (Dinamo 
Euc.). LIBERE — cat. 48 kg : 1. F. 
Aczel (Oltul Sf. Gheorghe), 2. I. 
Corbei (Jiul Petroșani), 3. N. Vizi
tiu (Rapid Buc.) ; cat. 57 kg : 1. I. 
Breaz (Steagul r. Brașov), 2. Gh. 
Grigore (Constr. Hunedoara). 3. Gh. 
Stefan (Rațiid Buc.) ; cat. 62 kg : 1. 
Gh. Dobrinel (Dinamo Brașov), 2. C. 
Lupu (Rapid Buc.), 3. Gh. Eremia 
(Dinamo Buc.) ; cât. 90 kg : 1. St. 
Morcov (Nicolina Iași), 2. A. Bălă- 
eanu (Steaua), 3. T. Stoian (Dinamo 
Brașov) ; cat. 100 kg : 1. I. Marton 
(Dinamo Brașov), 2. E. Panait (Stea
ua). 3. St. Enache (Nicolina Iași).

Arbitrajele au fost competente, re- 
mareîndu-se, în mod deosebit, I. Teo- 
dorescu, M. Belușica, I. Cernea 
(București), Gli. Marton (Cluj), 
Gaiță (Drobeta Tr. Severin) și Gh. 
Gogu (Buzău)

C. GRUIA—coresp.

C. 
Cio- 
1. I.

T.

BOTOȘANI, 17 (prin telefon). Se
ria campionatelor naționale pe te
ren acoperit din acest an a fost 
deschisă, în orașul moldovean, de 
juniorii de categoria a II-a. Aproa
pe 250 de atleți și atlete, reprezen- 
tînd peste 50 de cluburi și asociații 
sportive din 25 de județe și din 
municipiul București, s-au străduit 
să ne ofere sîmbătă și duminică 
un concurs interesant și rezultate 
cit mai bune. Și, la capătul între
cerilor, putem spune că au reușit 
în mare măsură, deși tabela recor
durilor republicane ale acestei ca
tegorii de vîrstă nu a suferit — 
cu o singură excepție — modifi
cări.

Așa cum arătam și în avancro
nica acestor campionate, recordu
rile juniorilor II au astăzi o cotă 
destul de ridicată, iar zgura sălii 
din Botoșani este totuși departe de 
calitățile coritanului. Oricum, prin 
aceste concursuri, am asistat la o 
interesantă trecere în revistă a ge
nerațiilor 1957—1958 (la băieți) și 
1958—1959 (la fete), care ne-a re
velat cîteva autentice speranțe in
trate deja pe poarta performanței.

Excepția la care ne refeream s-a 
verificat la săritura în înălțime a 
fetelor — proba de închidere a 
concursului și, totodată, cea mai 
frumoasă. Brăileanca Mihaela Șer- 
ban (elevă a antrenorului Ion Mo- 
roiu) care, cu puțin timp în urmă, 
devenise recordmana probei cu 1,68 
m, a mai adăugat duminică un 
centimetru celei mai bune perfor
manțe a sa și a categoriei de vîrstă 
respective. Trebuie să remarcăm 
faptul că brăileanca a fost la un 
pas de a trece ștacheta înălțată 
la 1.71 m (înălțime la care a avut 
două încercări foarte bune), ceea 
ce ne dovedește că această per
formantă îi poate 
accesibilă...

Iată rezultatele 
cele două zile de

BĂIEȚI, 50 m : 
(Lie. 35 Buc.) 5,9, 
(C.F.R. Timișoara) 
Păunescu (S.S.A.) 
Emanoil Alexe (S.S.A.) 7.0 — re
cord egalat, 2. Anton Cocor (Șc. 
sp. Constanța) 7,1, 3. Paul Ionescu 
(S.S.A.) 7,1 ; lungime: Constantin

Antonescu (Șc. 6p. Ploiești) 6,82 mj 
2. H. Trușculescu (Viitorul Bucu
rești) 6,66 m, 3. Constantin Bazîru 
(S.S.A.) 6,65 m ; înălțime : Alexan
dru Papi (Lie. Șomcuța Mare) 1,91 
m, 2. Andrei Neciu (Lie. 35 Buc.) 
1,91 m, 3. Marius Bozloreanu (Lie. 
B.P. Hașdeu) 1,88 m ; prăjină: 1. 
Șerban Coman (Clubul sportiv șco
lar) 3,80 m, 2. Adrian Dioancă 
(C.F.R. Timișoara) 3,70 m, 3. Ma
rian Neagu (Clubul sportiv școlar) 
3,60 m ; triplusalt: 1. Râul Hangu 
(Șc. sp. Constanța) 14,00 m, 2. 
Cîratea Țugui (Lie. N. Bălcescu Cra
iova) 13,61 m, 3 . Paul Ionescu 
(S.S.A.) 13,39 m ; greutate : 1. Wal
ter Vogel (Lie. 35 Buc.) 15,16 m, 2. 
Koloman Kaodorossy (Șc. sp. l A- 
rad) 14,20 tin, 
(C.S.M, Suceava)

FETE, 50 m :

3.

3. Traian Bomăș
13,20 m.

1. Aurica Nedelea 
Corina Călinescu 

Ecaterina Villand
(S.S.A.) 6.6. 
(S.S.A.) 6,6,
(Șc. sp. Sighetul Marmației)_ 6.6; 
50 mg ’ “ ‘ 1
7,7, 2. Alice Sandu (S.S.A.) 7,7, 3. 
Elena Ivan (Clubul sportiv școlar) 
7,8 ; lungime : 1. Cleopatra Farkas 
(Liceul 2 Iași) 5,77 m, 2. Alite 
Sandu 5,48 m, 3. Georgeta Luțean 
(Viitorul București) 5,35 ; înălțime : 
1. Mihaela Șerban (Șc. sp. Brăila)
I. 69 m — nou record de junioare
II. 2. Cleopatra Farkas 1,65 m, 3. 
Niculina Ilie (S.S.A.) 1,62 m ; greu
tate ; 1. Steluța Duculescu (L.C.E A. 
Cîmpulung-Muscel) 12,00 m, 2. Ma
riana 
10,85 
10,66

1. Mihaela Stoica (S.S.A.)

Popescu (Metalul București)
m, 3. Gabriela Sabău (S.S.A.) 
m.

Vladimir MORARU

fi de pe acum

consemnate în 
concursuri :
1. Dan Ionescu
2. Doru Buzatu 
5,9, 

5,9 ;
3.

50 mg: 1.
Florin

NOI llicmillll llfPUOLICm
IA PAIIHJ Uliii

in cadrul concursului internațio
nal de patinaj viteză de la Zako
pane (Polonia), Victor Sotirescu 
(Dinamo București) a stabilit un 
nou record republican de seniori pe 
distanța de 1000 m cu timpul de 
1:28,87 (v.r. 1:29,64), iar Ladislau 
Fokt (Dinamo Brașov), pe aceeași 
distanță — 1:32,72, nou record de 
juniori cat. 17—18 ani.

AZI, LA BRĂILA, ÎN DIVIZIA A D£ VOLEI

IN TURNEUL FINAL PENTRU LOCURILE 7-12

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONIIREPUBLICANI DE JUDO (juniori)
Este adevărat că

bine 
proce
se în- 
multor

Ieri, la capătul unor partide viu disputate

Municipiul Gh. Gheor- 
după ce cîștigase seria 
in semifinale l-a întil- 
Deliu (Universitatea Gra

PITEȘTI, 17 (prin telefon). După 
două zile de întreceri, juniorii ju
doka și-au desemnat campionii re
publicani. Duminică dimineața — 
cînd au fost programate ultimele 
confruntări — am avut din nou pri
lejul, oferit din abundență și în re
uniunile de sîmbătă. să asistăm la 
o suită de partide de mare frumu
sețe. Este evident că, la această edi
ție, juniorii s-au prezentat 
pregătiți, folosind numeroase 
dee tehnice, dintre acelea ce 
sușesc numai de-a lungul 
antrenamente.

Cîteva amănunte despre confrun
tările ultimei reuniuni. La toate cele 
cinci categorii de greutate ale junio
rilor mari (18—20 ani) noii campioni 
s-au impus la capătul unor partide 
deosebit de dîrze. Firesc, deoarece 
în această reuniune rămăseseră în 
competiție cei mai buni concurenți.

La categoria ușoară, nu mai puțin 
de 23 de juniori au luptat pentru 
tricoul de campion. MARCEL _NUȚU 
(Trotușul ................... ’
ghiu-Dej). 
sa, intrînd 
nit pe Dan 
iova), victorios pe linie în recalifi-^ 
cări. în acest meci, în care avanta
jul a fost cînd de partea unuia 
cînd a celuilalt, Nuțu a obținut de
cizia de yuse-gachi (superioritate 
tehnică). In finală s-a întîlnit cu 
Cîșiigătorul celeilalte serii, Eugen 
Spătărel (Șc. sp. Unirea Iași) pe care 
a reușit să-l surprindă cu o specta
culoasă te-guruma (roată la picior cu 
mina) finalizînd ippon-ul (victorie în
ainte de limită) și cucerind totodată 
titlul. Semimijlociul LOGIIIN LA
ZAR (Unirea Arad) a repurtat un 
r.ou și remarcabil succes, îmbrăcînd 
pentru a treia oară mult rîvnitul 
tricou de campion al țării. Arădeanul, 
deși a luptat la cea mai dificilă ca
tegorie? alături de alți 20 de con
curenți — printre care se aflau cel 
puțin patru adversari ce emiteau 
pretenții justificate — a primit și 
diploma pentru cel mai.tehnic finalist. 
Duminică dimineața ol a dispus de 
Ciprian Marinescu (Șc. sp. 1 Bucu
rești) prin yusei-gachi și în finală 
de Adrian Haziucop (Șc. sp. Unirea 
Iași) înainte de limită. Un alt cam
pion, cel al mijlociilor, ION MORARU 
(Șc. sp. Unirea Iași) îsi înscrie și el 
pentru a treia oară numele pe ta
bloul laureaților. De altfel el era 
și favoritul principal. Cu toate aces
tea, Moraru a primit replici vigu
roase aproape în majoritatea parti
delor susținute. Regretabil, însă, că

arbitrii s-au pripit la ultima sa par
tidă, în finala cu Constantin Goteă 
(Metalul Roman). în min. 3 Moraru 
finalizase un atac departe de a fi 
considerat ippon — chiar după de
clarația acestuia — și totuși așa au 
„văzuț" arbitrii... ~ Ă
Ion Moraru luase un avantaj sub
stanțial dar pînă la sfîrșitul parti
dei mai erau 7 minute... Astfel, spor
tivul ieșean n-a avut satisfacția de
plină, iar Gotcă plîngea pe treap
ta a doua a podiumului !

Semigreul FERENTZ LASZLO 
(Șc. sp. Miercurea Ciuc). mai decis 
în acțiunile de atac și sigur în lupta 
de la sol, a cîștigat Înainte de li
mită finala cu Constantin Marinescu 
(Șc. sp. Energia București). In între
cerea pentru titlul de campion la 
grea și-au încercat șansele 18 judoka, 
succesul revenindu-i lui CONSTAN
TIN GEORGESCU (I.E.F.S.), care în 
finală a dispus, după un duel aprig, 
de masivul (130 kg) Adrian Paiea 
(Olimpia București), prin yusei-gachi.

Confruntările juniorilor mici L16— 
17 ani) au fost echilibrate la toate 
categoriile. Iată cîștigătorii : cat. 
ușoară GHEORGHE BORTOȘ (Agro
nomia Timișoara) ; semimijlocie : VA
SILE BALTĂ (Trotușul Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; mijlocie : 
DORU SAI'TA (Șc. sp. Deva) ; semi
grea : EMIL MIHNEA (Șc. sp. Uni
rea Iași) ; grea : ION BALINT (Uni
rea Arad).

K IKIB

Costin CHIRI AC

Blocajul echipei Rapid a stopat în repetate rînduri atacurile adverse.
(Imagine surprinsă la unul din jocurile susținute de gluleșteni în prima 

parte a campionatului)
Foto : S. BAKCSY

Semimijlociul LOGIIIN LA- DUPĂ TURNEUL LOTULUI DE HOCHEI ÎN CEHOSLOVACIA

VERIFICĂRI UTILE, ÎN COMPANIA UNOR ADVERSARI PUTERNICI

începînd de azi, iubitorii voleiu
lui vor avea, din nou, o perioadă 
bogata în evenimente, deoarece în 
următoarele două săptămîni aten
ția le va II îndreptată spre evolu
țiile echipelor divizionare A în pri
mele turnee ale actualei ediții a 
campionatelor, organizate la Timi
șoara și Brăila (masculin), Iași și 
Kill. Vîlcea (feminin), precum și
spre voleibaliștii de la Dinamo 
participanți la turneul final al

Păris, în-C.C.E., ce 
tre 1 și 3

Așadar, 
litate. La 
mai întîi,

va avea loc la 
martie, 
voleiul revine 
start se vor

. cele șase formații mas
culine aflate în grupa 7—12, a 
căror întreceri debutează, azi, de 
la ora 1G, în sala Progresul din 
Brăila. Aici și-au dat întîlnire e- 
chipele Politehnica Timișoara, 
I.E.F.S., progresul, Rapid, Tracto
rul Brașov și Universitatea Craio
va. Meciurile se anunță a fi atrac
tive, toate garniturile pregătindu-se 
cu atenție pentru acest turneu. în 
care ținta finală este ocuparea 
unui loc cît mai bun, spre a fi cît 
mai mult ferite de emoții în ur- 
mătorea rundă (Ploiești, 11—15 
martie), cînd vor fi desemnate e- 
chipele ce vor retrograda. Sperăm, 
deci, ca numeroșii simpatizanți ai 
voleiului din Brăila — care mai 
au încă hostalgia prezenței echipei 
locale în Divizia A — să fie satis- 
făcuți de calitatea jocului prestat 
de voleibaliștii celor șase sextete

Pentru conducerea partidelor a 
fost desemnată o brigadă de ar
bitri compusă din : Dumitru Va
sile, Gh. Ionescu, Gh. Fortuna, V. 
Vrăjescu, I. Niculescu (București), 
Emil Ududec (Tr. Măgurele), M. 
Herța (Cluj), D. Sighinaș (Brăila). 

.Conform programului, în prima 
zi vor avea loc următoarele me
ciuri : Politehnica — I.E.F.S., Pro
gresul — Rapid, Tractorul — Uni
versitatea.

în actua- 
prezenta,

— Un turneu scurt, dar foarte 
dens (trei meciuri într-o săptă- 
mînă, cu adversari puternici) și 
tocmai de aceea deosebit de util. 
astfel a caracterizat Viktor Șuvalov 
călătoria pe care lotul nostru re
prezentativ de hochei a între- 
prins-o, recent, în Cehoslovacia.

Mai întîi, să recapitulăm rezul
tatele : 2—2 (1—0, 1—1, 0—1) și 
2—10 (0—2, 1—7, 1—1), cu selec
ționata B a țării gazdă, 3—7 (1—0, 
1—3, 1—4), cu Slovan Bratislava, 
din prima ligă a campionatului ce
hoslovac.

□s-

BRAȘOV
Au fost desemnați 

campionii
Faza județeană a „Cupei tinere

tului" la schi a avut loc în Poiana 
Brașov la trei discipline sportive — 
schi, patinaj și săniuțe. Au fost 
prezenți circa 600 de concurenți și 
concurente, reprezentanții celor a- 
proape 
ceasta 
masă.

Schi, 
Negură 
Marinela Stîngă 
pînă la 30 de ani : Adriana Iepure 
și I. Toroc.

Ana Dunea și N. Stanciu au cîș
tigat proba rezervată tinerilor din 
mediul rural.

Patinaj viteză, 11—14 anț: Elena 
Radbîță și D. Wartolomei.

Săniuțe, 11—14 ani: Mariana 
Șerban și M. Mardare ; 15—19 ani : 
Iara Kopecsiri și Gh. Scridon /

Carol GRUIA, coresp. județean l

60 000 de participanți la a- 
frumoasă competiție de

slalom, 11—14 ani: Silvia 
și Z. Dumitru ; 15—19 ani: 

și M. Săracu;

Exercifiul
(Urmare din pag. 1)

știent în practicarea- educației fi
zice, element hotărîtor după pă
rerea mea, cîștigă tot mai mult te
ren. Fiindcă, fără mișcare, fără ac
tivități sportive, în condițiile po
luării, ale stressului nervos, ale 
suprasolicitărilor și sedentarismu
lui, omul riscă să-și piardă din 
caracteristicile biologice esențiale, 
care rămîn — totuși — suportul 
material al echil'brului psiho-fizic 
al organismului. Deocamdată, pen
tru cultivarea acestui concept și 
a acestei convingeri, sînt necesare 
îndrumarea și controlul factorilor 
cu atribuții. Cu condiția, însă, ca 
ele să nu-și depășească... atribu
țiile, socotindu-se un „factotum”. 
Trebuie promovată tot mai mult, 
în practicarea pe scară de masă a 
exercițiului fizic, ideea autocon- 

ducerii.autoorganizării și autocon
trolul,

— Complexul „Sport și sănă
tate", care pornește în acest an la 
drum, nu este o noutate în miș
carea noastră de educație fizică. 
Au mai fost acțiuni asemănătoare 
sau înrudite cu aceasta. Cum ex
plicați faptul că ele, sincer vor
bind, s-au soldat cu un semieșec ?

— Problema prezintă mai multe 
fețe. în primul rînd, cred că ele 
au fost — din punct de vedere 

. concepțional — inferioare acestei 
noi iitțțiative. „Sport și sănătate" 
prezintă elemente de diversificare, 
se împletește cu programele șco
lare și universitare, excluzînd pa
ralelismele, promovează mai mult 
aportul individual, al omului, este 
evident mai atractiv. -

Apoi, noi am preluat destul 
mecanic niște experiențe 
le adaptăm la trăsăturile 
noum, românilor, atît din 
vedeere organizatoric, cît 
ales — ca elemente de

de 
fără să 
specifice 
punct de 
— mai 
conținut.

S-a căzut în greșeala de a le feti
șiza, de a le privi ca pe un scop 
în sine și nu ca pe niște acțiuni 
menite să ridice potențialul fizic 
general al populației.

— în aceeași ordine de idei, și 
în încheiere, considerați că noul 
complex poate suporta ameliorări?

— Fără îndoială! De altfel, el va 
avea în acest an un caracter expe
rimental. Noi, la I.E.F.S., ne pro
punem — prin laboratorul de mo
tricitate — un studiu permanent și 
aprofundat, investigarea, cu aju
torul datelor statistice comparative 
obținute prin testări periodice, a 
eficienței complexului, a influenței 
lui asupra ridicării capacității bio
logice a omului. Normele și stan- 
dardurile sale nu pot fi imuabile, 
ele vor trebui mereu revizuite, îm
bunătățite și acordate Ia ritmurile 
de dezvoltare socială a patriei 
noastre. Oricum, ne legăm multe 
speranțe de acest complex.

I-am mulțumit profesorului Ion 
Șiclovan pentru amabilitatea 
care ne-a răspuns la întrebări.

cu

— Începutul a fost foarte pro
mițător, ne relatează cunoscutul 
tehnician sovietic, care conduce din 
luna decembrie 1973 pregătirea re
prezentativei României. La Skalica, 
pe un patinoar descoperit, dar cu 
o gheață excelentă, am fost la un 
pas de a învinge echipa secundă a 
Cehoslovaciei (de fapt, reprezenta
tiva Slovaciei, N.N.), pe care am 
condus-o cu 1—0 și 2—1, avînd nu
meroase ocazii de a marca. A fost 
un meci în Tare băieții au arătat 
că pot juca bine, chiar și cu un 
adversar extrem de valoros. In 
partida revanșă, însă, de la Nitra, 
echipa a fost de nerecunoscut. O 
catastrofală repriză a II-a (1—7 !), 
cu 5 goluri primite în 4 minute, a 
condus li acest scor, nemeritat 
după părerea mea. In sfîrșit, cu 
Slovan, echipa lui Nedomanski, am 
condus o repriză întreagă, spre stu
pefacția spectatorilor din micul o- 
raș Topolcani. Apoi, pregătirea fi
zică și valoarea și-au spus cuvîn- 
tul.

— Ce concluzii ați tras din acest 
turneu ?

— Multe și importante. Prima ar 
fi că lotul este în progres, dispune 
de o mai bună capacitate de luptă. 
Să nu uităm că partenerii întâlniți 
sînt peste valoarea multor echipe 
din grupa B a campionatului mon
dial și că, exceptînd cele 20 de mi
nute nefaste de la Nitra, hocheiș- 
tii români le-au ținut piept foarte 
onorabil. A doua, diametral opusă, 
că formația are momente nepermi- 
se de slăbire, de deconectare, cînd 
poate primi goluri consecutive, 
ceea ce are o influență cu totul 
negativă asupra moralului. Ultima, 
că mai avem încă mult de mun
cit, multe lucruri de învățat și nu 
mai puține de corectat. Sperăm ca 
o parte din programul ce ni l-am

propus să-i 
neul de la 
tie). Restul

Astăzi și 
echipa olimpică a Elveției,

îndeplinim pînă la tur- 
Ljubljana (21—31 mar- 
mai tîrziu...
mîine, în jocurile cu 

- ~ ’ aPoi>sîmbătă și duminică, în fața Un
gariei, și — în sfîrșit — în între
cerile din cadrul Cupei federației, 
de la începutul lunii viitoare vom 
putea vedea mai clar care este sta
diul de pregătire și valoarea repre
zentativei noastre de hochei.

(V. CH.)

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de intrare pentru 

nțeciul de baschet dintre e- 
chipele STEAUA și ESTUDIAN- 
TES Madrid, din cadrul sfertu
rilor de finală ale cupei cupe
lor, care se va desfășura Io 
sala Floreasca în ziua de 
miercuri 20 februarie 1974 de 
la orele 19,00, se vor pune în 
vînzare începînd din ziua de 
19 februarie a.c. la casa de 
bilete de la C.N.E.F.S. — str. 
V. Conta nr. 16, iar în ziua 
meciului la casele sălii Flo
reasca.

CONCEDII Șl EXCURSII 
PRIN OFICIUL JUDEȚEAN 

DE TURISM
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țara pun la dispo

ziția publicului pentru lunile februarie și martie, bilete la odihnă și tra
tament în următoarele stațiuni :

Odihnă : Borsec, Bușteni, Moneasa, Păltiniș, Predeal, Sinaia. Sovata, 
Tușnad, Balvănyos, Izvoarele (Maramureș), Lacu Roșu.

Tratament : Rorsec, Bazna, Buziaș, Căciulata, Călimănești, Eforie 
Nord, Olănești, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sovata, Sinaia, Sîngeorz-băi, 
Slănic Moldova, Covasna, Balvănyos, Moneasa, Geoagiu-băi,

Tariful de transport pe C.F.R. și I.T.A. pentru posesorii biletelor la 
odihnă și tratament în stațiunile sus menționate este redus cu 5O°/o.

Copiii pină la 14 ani beneficiază de reducere de 50% la tariful 
de cazare și masă.

șir
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă invită să participați in această 

perioadă la excursiile organizate pe diferite itinerare în țară și străi
nătate.

Procurarea biletelor și înscrierea Ia excursii se face la toate sediile 
oficiilor județene de turism și filialele întreprinderii de turism, hoteluri / 
și restaurante din București. I

PUBLITURISM I
h



PARTIDELE DE VERIFICARE 
DIN NOU LA ORDINEA ZILEI

F.C. ARGEȘ — SPARTA PRAGA 2-0 (0—0) C.S. VîLCEA — T.J.T.Z. TRlMEC 1—0 (0—0)
PITEȘTI, 17 (prin telefon). Sta

dionul „1 Mai“ din Pitești, a găz
duit în această duminică (n.r. ieri) 
o nouă întîinire internațională de 
fotbal. După PAOK Salonic și Etar 
Tîrnovo, în această perioadă de 
pregătiri, F.C. Argeș a întîlnit pe 
Sparta Praga, una din fruntașele 
clasamentului 
Cehoslovaciei, 
echipei locale 
(0—0) prin

din prima ligă a 
Victoria a revenit 
cu scorul de 2—0

. . golurile înscrise de 
Mustețeă (min. 47 — șut de la 20 
m, cu boltă, la păianjen) și de Troi 
(min. 81, care a deviat pe lingă 
portar mingea trimisă în adîncime 
de Roșu). Desigur, în aprecierile 
jocului vom ține seamă că echipele 
se află încă în perioada de pregă
tiri, dar vom menționa, ritmul 
alert al partidei și angajamentul 
celor două formații. Uneori jucă
torii au depășit chiar limitele, fapt 
pentru care Mustețeă, Vesely și 
Stan au văzut cartonașul galben. 
Ne-am așteptat la mai mult 'de la 
cele două fruntașe, în ceea ce pri
vește acuratețea fazelor, dar aici 
formațiile au rămas datoare, am 
Văzut prea multe obstrucții, pase 
greșite și ratări incredibile. Lista

„U" CLUJ — V.S.S.

CLUJ 17 (prin telefon). Un timp 
ideal pentru fotbal, teren bun și 
aproape 7 000 de spectatori au creat 
un cadru mai mult decît agreabil 
primei întîlniri amicale internațio
nale din acest an la Cluj. A fost 
un joc sportiv și spectaculos în 
care s-a ratat mult de ambele 
părți, deși, după cum arată scorul, 
s-au înscris cinci goluri. Oaspeții 
au practicat un fotbal curat, cu 
execuții tehnice de finețe si cu a- 
tacuri pline de fantezie. Mai omo
geni și mai bine pregătiți fizic, ei 
au cîștigat întîlnirea. Studenții au 
dat semne de oboseală, au rezistat 
în prima repriză, cînd au și ratat 
situații mari de gol, pentru ca în

AUTOBUZUL - DINAMO

3-2 (3-2)!
(Urmare din pag. 1)

țea. Nu trec decît două minute 
și mingea poposește din nou în 
poarta lui Constantlnescu, surprins 
de șutul expediat fulgerător de 
fostul dinamovist, Petre Victor.

în partea a doua a meciului ju
cătorii de la Dinamo atacă continuu, 
își creează numeroase ocazii de gol, 
dar fie intervențiile fundașilor 
centrali Ticheli și Ionescu, fie im
precizia lui D. Georgescu și Du- 
mitrache fac ca tabela de marcaj 

nu mai poată fi modificată. 
Arbitrul GH, ENE a condus corect 
următoarele formații : DINAMO : 
Constantlnescu (min. 46 Cavai) — 
G. Sandu, Dobrău, M. Marian, De- 
leanu — Sătmăreanu II, Dinu — 
Sălceanu (min. 46 Moldovan), D. 
Georgescu, Dumitrache, Luceseu 
(min. 46 Custov). AUTOBUZUL: 
Matache (min. 65 Vintilă) — Năs- 
tase, Ticheli, Ionescu, Ștefan (min. 
46 Dumitru) — Mihăilă (min. 62 

Ștănescu), Cățoi — Stroie, Rențea 
(min. 80 Dumitrescu), P. Victor, 
Tiniche.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

Cel mai echilibrat meci: Politehnica Cluj-Rapid 69-67
întrecerile campionatelor republicane de baschet au continuat duminică 
cu meciurile etapei a 17-a, ale căror rezultate și amănunte le publicăm 

în rîndurile de mai jos.

LA BĂIEȚI (grupa 1-6): I. E. F. S, VICTORIOASĂ ASUPRA
UNIVERSITĂȚII

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 91—81 (46—32). Dornici 
să se revanșeze după cele două în- 
frîngeri suferite în tururile ante
rioare ale campionatului, bucu- 
reștenii s-au prezentat bine pregă
tiți la toate capitolele și au iz
butit sâ-și atingă țelul, după o 
partidă atractivă în majoritatea 
timpului. Referitor la evoluția ele
vilor prof. Mihai Nedef, trebuie a- 
rătat din capul locului că, spre 
deosebire de alte meciuri (în care 
obținuseră, totuși, victoria), de astă 
dată au demonstrat — pe lingă 
obișnuita combativitate în apărare 
și risipă de energie în atac — o 
cizelare a concepției tactice, un 
plus de îndemînare șl eficiență în 
finalizarea acțiunilor ofensive. Ca 
evoluție, scorul a fost la început 
favorabil timișorenilor (12—9, 14— 
11 in min. 7), dar jumătatea secun
dă a primei reprize a aparținut to
tal gazdelor, care au realizat faze 
mult aplaudate. Partea a doua a 
întîlnirii a consemnat din nou su
perioritatea I.E.F.S.-ului, concreti
zată prin scorul de 79—54 (!) mar
cat în min. 33 pe tabela electroni
că. Un avans de 25 de puncte, din 
care, însă, au pierdut 15 cu ulu
itoare ușurință, care dezvăluie ca
rențe (uneori destul de profunde) 
în capacitatea de mobilizare a ti
nerilor bucureșteni, neatenți (ba 
chiar nepăsători, în această perioa
dă) în jocul defensiv. Despre timi
șoreni : absența lui Cîmpeanu se 
i-eslmte tot mai mult, credem — 
însă — că mai curînd asupra stă
rii psihice a echipei, care reușise 
performanțele precedente tocmai 
prin puterea de luptă și coeziunea 
morală a întregii formații. Au în
scris : Braboveanu 23, Zisu 22, Ber- 
ceanu 16, A. Molnar 15, L. Mol
nar 2, Szep 2, Nagy 5, Tucunel 
4, Chircă 2 pentru I.E.F.S., respec
tiv Mănăilă 19, Weber 17. Czmor 
13, Minius 15, Munteanu 11, Ro- 
xin 6. AU arbitrat bine Em. NicO- 
lescu și A. Atanasescu. (D. StAN- 
CULESCU).

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 89—114 (37—50). 
După o primă repriză cu specta
culoase răsturnări de scor, în care 
coristănțeni! au jucat de la egal la 
egal cu experimentalii lor adver
sari, campionii țării și-au impus 
jocul datorită maturității lor teh
nice și tactice. Au înscris: Popa

autorilor e cam lungă : Radu, Pi- 
gulea, Dobrin, Roșu (bară cu poar
ta goală) și din nou Dobrin care ă 
exagerat cu dryblingul. De la oas
peți au fost aproape de gol Bar
ton, Jurkanin, Kara, Boușka Ga 
șutul acestuia Mustețeă a salvat a- 
proape de linia porții).

Neașteptată prezența publicului 
piteștean : la un meci în care evo
lua Sparta Praga (locul IV), au ve
nit să-i vadă pe internaționalii Jur
kanin, Melikhar și B. Vesely și pe 
favoriții lor nu mai mult de 4 000 
de spectatori.

A arbitrat bine G. Blau (Timi
șoara), ajutat de piieștenii FI. Anu- 
țescu și I. Constantin.

F.C. ARGEȘ : Ariciu (min. 46 
Stan) — Pigulea, Olteanu, Vlad, 
Ivan — Mustețeă (min. 75 Burcea), 
Prepurgel — Troi, Radu (min. 84 
Cîrstea), Dobrin, Jercan (min. 46 
Roșu).

SPARTA: Kislinger (min. 50
Oștuka) — Melikhar, Chovanek, 
Urban, Rosicky — Katal, Bouska, 
Jurkanin — B. Vesely, Kara, 
Barton.

Constantin ALEXE

KOSICE 2—3 (0—1)

repriza a 11-a să cedeze întîietatea 
în joc ; ei au tinut exagerat de 
mult balonul și au fost lipsiți de 
prospețime. Au înscris : Stafuro 
(min. 27 — din 11 m). Porațchi 
(min. 46 — autogol), Danko (min. 
60) pentru oaspeți, respectiv Barbu 
(min. 52) și Uifăleanu (min. 54). De 
remarcat că în min. 64 Uifăleanu 
a ratat o lovitură de la 11 m.

A arbitrat GII. VEREȘ (Cluj).
„U" CLUJ: Ștefan (Negru) — 

Porațchi, Pexa, Fanea, Cretu (Cio
can) — Dacin (Suciu). Anca, Hur- 
loi — Uifăleanu, Mureșan, Barbu 
(Lokondo).

V.S.S.  KOSICE: Sweden — 
Kralka, Hoholca, Iudko, Tamas — 
Pollak. Danko — Stafuro, Angel, 
Straus. Kalich.

V. CONSTANTIN — coresp.

PROGRESUL CORABIA — 
F.C. VIRȘEȚ 1-1 (0—0)

în turneul pe care îl efectuează 
în țara noastră, echipa de Divizia 
B, din Iugoslavia, F. C. Vîrșeț a 
întîlnit, la Corabia, formația Pro
gresul. La meci au asistat peste 
2 000 de spectatori, care au aplau
dat cu dărnicie fazele spectacu
loase realizate de ambele echipe. 
Golurile au fost marcate de Mial- 
țu (min. 82, din penalty), respec
tiv Singagic (min. 61).

N. GHETOIU — coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA —

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
Pe un timp frumos, primăvăratec, 
în prezența a 7 000 de spectatori, 
ceferiștii timișoreni au întîlnit e- 
cliipa din divizia B din R. P. Po
lonă, B.K.S. Stal. în prima repriză, 
jocul a fost disputat, cu multe 
faze de gol, cei care au reușit. să 
marcheze au fost oaspeții prin Ro- 
wicz (min. 20). După pauză, se 
comit foarte multe obstrucții, o-

TIMIȘOARA
25, Diaconescu 21, Novac 16, Geor
gescu 16, Chivulescu 16, Niculescu 
16, Cernea 2, Haneș 2 pentru Di
namo, respectiv Ivascenco 24, Paș- 
ca 23, Spînu 14, Cîmpeanu 12, Ca- 
raion 12, Purcăreanu 4. Au arbi
trat : I. Petruțiu țbine) și C. Ste- 
lian (slab). (C. POPA — coresp. 
județean).

GRUPA 7-12
C.S.U. GALATI — POLITEHNI

CA BUCUREȘTI 96—64 (43—26).
După o partidă de bun nivel teh
nic, studenții gălățeni au obținut o 
victorie meritată. Cu excepția min. 
7, cînd oaspeții au condus cu 12—10. 
meciul a fost dominat clar de 
gazde. Au înscris : Baltag 13, Mo- 
raru 21, R. Martinescu 20, D. Mar- 
tineșcu 2, Magoș 18, Răileanu 2, 
Tudosie 20 pentru C.S.U., respectiv 
Szell 7, Krisbai 2, Șerbănescu 14, 
Dudescu 8, Molin 25. Dragnea 8. Au 
condus foarte bine I. Dinescu și 
Fr. Took. (Gh. ARSENIE — co
resp.).

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 69—67 (35—39). Două

FETELE DE LA VOINȚA BUCUREȘTI

UNIVERSITATEA CLUJ — VO
INȚA BUCUREȘTI 59—89 (27—45). 
Cu toate că Voința n-a evoluat la 
adevărata ei valoare, a reușit — 
totuși — să cîștige clar în fața li
nei echipe care a jucat fără am
biție și a comis numeroase greșeli 
de tehnică. Excepție a făcut doar 
Anca, ambițioasă, dar nesprîjinită 
de coechipiere. De la oaspete un 
joc excelent a. făcut Andreescu, 
care prin seria ei de „capace” a 
dereglat atacul studentelor, obli- 
gîndu-Ie să arunce deseori de la 
semidistanță, însă imprecis. Au în
scris : Anca 16, Portik 13, E. Far- 
caș 9, Szekely 8, Merca 6, Mora
rii 3, A. Farcaș 4, pentru Univer
sitatea, respectiv L. Rădulescu 28, 
Andreescu 26, Ionaș 13, Simiones- 
cu 8, T. Rădulescu 7, Stancu 6, 
Firlinger 1. Au arbitrat foarte bine 
M. Aldea și Gh. Ionescu. (R. MIR- 
CEA — coresp.).

GRUPA 7-12
VOLNȚA TG. MUREȘ — CRIȘUL 

ORADEA 73—82 (27—45). Gazdele

RM. VÎLCEA. 17 (prin telefon). 
Meci atractiv, de bun nivel tehnic 
și spectacular. Gazdele, mai inci
sive în atac, au cîștigat prin golul 
înscris de Iordache (min. 48). Oas

C.S.M. REȘIfA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—1 (1—0)

REȘIȚA 17 (prin telefon). Timp 
excelent, teren bun. aproximativ 
12 000 spectatori — iată cadrul în- 
tîlnirii de la Reșița.

Primele 45 de minute au avut. în 
general, o desfășurare echilibrată, 
cu un plus, însă, de insistenta și 
claritate în acțiunile ofensive ini
țiate de găzde. Majoritatea atacu
rilor echipei reșițene au fost con- • 
struite pe partea dreaptă, unde 
Atodiresei, în mâne vervă, l-a de
pășit în multe dueluri pe adversa
rul direct, Veiea. Craiovenii. cu o 
linie de mijloc mai puțin harnică 
și inspirată în transmiterea baloa- 
nelor, nu au creat faze de poartă 
periculoasă, eforturile și reușitele 
lui Niță nefiind susținute de cei
lalți înaintași. C.S.M. Reșița și-a 
concretizat superioritatea în niin. 
43, cînd Doru Popescu a înscris de 
la 12 m. cu stîngul, jos, lă colt, la 
o fază în care mingea i-a venit 
dintr-un duel aerian Boc-Voinea.

* în repriza Secundă. localnicii S-au 
impus cu mai multă autoritate. Fi- 
lipescu a majorat. în min. 53, sco-

C. S. TÎRGOVIȘTE —

Partidă zgîrcită în faze de poar
tă, notabile fiind doar ,.barele- lui 
Șerbănoiu și Anghel (min. 1), lo
vitura de cap a lui Neagu blocată 
merituos de Purcaru (min. 17), 
ocazia din min. 43, la poarta gaz
delor, ratată pe rînd de cei 5—6 
jucători de asalt brașoveni aflați 
în careul advers și, în fine, lovi
tura violentă expediată de Sava 
(min. 56) în bara porții lui Pur
icării.

Fazele enumerate mai sus au 
jalonat un meci dinamic, în care 
s-a alergat mult, cheltuindu-se cu 
generozitate energie. Divizionarii A 
și-au păstrat nealterată calitatea, 
știută, a liniei de fundași (masivi, 
prompți, siguri), dar lă mijlocul 
terenului și la finalizare, posibili
tățile fizice n-au putut suplini 
absența unui coordonator veritabil 
și a unui „vîrf“ cu adevărat pe
netrant. (Pescaru în postura unui 
atacant central avansat, nu ni s-a 
părut o soluție ideală ; în a doua 
repriză îl așteptăm, în spate, .în 
rolul de dispecer, dar a fost înlo
cuit, sacrificat, desigur, necesită
ților unui meci de verificare).

C. S. Tîrgoviște, o supriză plăcu
tă : eforturi pentru realizarea pre
singului, 'dispoziție generală de 
joc, Decebal Neagu, Kallo și Sava. 
cu un cap deasupra tuturor ca 
disponibilități tehnice, dar subor-

B.K.S. STAL 0—1 (0-1)

bligîndu-l pe conducătorul partidei, 
arbitrul V. Vîlcu (Timișoara) să 
elimine de pe teren pe Dosan 
(C.F.R.) și Krakoviak (Stal) —pen
tru lovire reciprocă. Miercuri, e- 
chipa poloneză va juca la Cugir 
cu Metalurgistul, iar duminică, va 
evolua din nou, la Timișoara, de 
data aceasta, în compania divizio
narei A, Politehnica,

C. CREȚU — coresp.

reprize diametral opuse au carac
terizat această partidă. In prima, 
echipa Rapid, printr-un joc bine 
orientat tactic de Cr. Popescu prin 
folosirea atacurilor lungi, i-a scos 
din ritm pe clujeni și a condus la 
diferențe apreciabile (min. 15 ; 
31—22, min. 18 : 37—27). în partea 
a doua, gazdele își impun jocul, a- 
părîndu-se mai agresiv, folosind 
contraatacurile, bine finalizate de 
Moisin, D. Roman și Voicu. Drept 
urmare. Politehnica reușește să e- 
galeze și să ia conducerea, obținînd 
victoria. Au înscris : Moisin 20, Ro
man 19, Voicu 16, A. Vidican 10, 
S. Vidican 4, Moraru 2 pentru Po
litehnica, respectiv Bulancea 18, 
Ștănescu 16, Cr. Popescu 12, Vlă- 
descu 11, Andronescu 2, Vintilă 2, 
Predulea 2. Au arbitrat satisfăcă
tor : A. Caraman și G. Berekmeri. 
(M. RADU — coresp.).

VOINȚA TIMIȘOARA — I.C.H.F.
62— 65 (33—36). Partida a avut un 
aspect echilibrat, cele două echipe 
mergînd „cap la cap“ pînă în min. 
38 (56—56). în final, bucureștenii 
izbutesc să se desprindă datorită 
preciziei lui Anastăsiu și FI. NiCu- 
lescu. Au înscris : Viciu 21, Lup 21, 
Csordas 6, Ivanici 5, lancea 4, On- 
dreicovicz 3, Chirluță 2 pentru Vo
ința, respectiv Anastașiu 21, FI. Ni
culescu 12, Mălușel 12, Cîmpeanu 
8, Bulat 8, Antonescu 4. Au arbi
trat bine: E. Hottva și I. Szabo.
(C. CREȚU — coresp.).

(grupa 1-6) AU ÎNVINS LA SCOR

au dat o replică destul de dîrză 
formației Crișul, care conduce au
toritar în grupa 7—12. Orădencele 
au avut în permanență inițiativa, 
însă în min. 38, jucătoarele de la 
Voința, printr-o bună evoluție, 
reușesc să se apropie la un punct: 
73—74. Ultimele două minute au 
aparținut echipei Crișul care, mult 
mai hotărîtă și mai lucidă, a reu
șit să se impună. Au marcat : Bra- 
sai 20, Opriciu 17, Marton 10, Am- 
za 8, Deichnedt 9, Ady 5, Popa 2, 
Covaci 2 pentru Voința, respectiv 
Boca 20, Varga 14, Dudaș 14, Ca- 
setti 14. Chvatal 10. Bodor 6, Furu- 
iaș 4. Au arbitrat bine : I. Horvath 
și D. Crăciun. (C. ALBU — co
resp.).

SĂNĂTATEA SATU MARE — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
63— 70 (27—36). Pornind neconvin
gător din start, sătmărencele n-au 
izbutit să remonteze handicapul din 
prima repriză, pierzînd în final Ia 
7 puncte. Au înscris : Moldovan 2, 
Herțeg 14, Kercsb 5, Pataki 5, Pop 

peții au jucat simplu și cursiv, 
dar n-au reușit să depășească apă
rarea vîlceană.

D. ROȘIANU — coresp.

rul, surprinzîndu-1 pe Oprea cu un 
șut înșelător, cu efect, expediat din 
marginea careului, lateral stingă. 
Liderul a redus din diferență prin 
Marcu, care. în min. 74, la unele 
din puținele lui infiltrări pericu
loase, a pătruns cu mingea printre 
doi apărători reșițeni și a trimis 
plasat în unghiul Scurt.

A arbitrat corect SIMION PLEV 
(Reșița).

C.S.M. REȘIȚA : Constantin 
(Ilieș) Ologeanu, Georgevici,
Kiss, Rednic — Pușcaș, Voinea 
(Bora) — Atodiresei, Nestorovici 
(Roșea), Doru Popescu, Bora (Fi- 
lipescu).

Univ. CRAIOVA: Oprea — Nicu- 
lescu (Berneanu). Boc. Deselnicu 
(Bădin), Veiea — Strîmbeanu, Do- 
nose (Ștefănescu) — Țarălungă 
(Ivan), Niță, Bălan, Marcu.

Dumitru VtȘAN

STEAGUL ROȘU 0—0

donați prestației colective. Unele 
stîngăcii în apărare i-au trădat, 
însă, pe alocuri, limitele obișnuite 
ale unei divizionare secunde.

Arbitrul localnic Șt. Moisescu a 
condus următoarele formații :

C. S. TÎRGOVIȘTE: Ștănescu 
(min. 46 Stan) — Gheorghe, Mînăs- 
tire (min. 28 Ciobanu), Grancea, 
Ene — "Tănase, Kallo — Nistor 
(min. 46 C. Ionescu), Neagu (min. 
78 Fuierea), Sava, Georgescu (min. 
46 Harapu).

STEAGUL ROȘU : Purcaru (min. 
76 Clipa) — Hîrlab, Jenei, Oltea
nu, Rusu (min. 46 Anghelini) — 
Cadar, Ghergheli — Anghel, Șer
bănoiu, Pescaru (min. 46 Mateescu), 
Papuc (min. 46 Gyorfi).

Ion CUPEN

PROGRESUL — UNIREA 
TRICOLOR 3—1 (1—1)

Reîntorși recent dintr-un turneu 
efectuat în Bulgaria, fotbaliștii de 
la Progresul au întîlnit, ieri dimi
neață, pe stadionul, din strada Dr- 
Staicovici, divizionara C, Unirea 
Tricolor. A fost o partidă agrea
bilă din punct de vedere specta
cular, în care ambețe echipe au 
demonstrat o bună pregătire fizică. 
După o primă repriză echilibrată 
(ambele formații au înscris cîte un 
gol), elevii antrenorului V. Ma- 
teianu se distanțează în finalul 
partidei, concretizînd două din o- 
eaziile avute.-- Au marcat : Manole 
,(min. 28), Apostol (min. 75), Drag-, 
nea (min. 80), respectiv, Dinu 
(min. 37 autogol).

Pavel PEANA

DINAMO BUCUREȘTI (tineret) 
— DUNĂREA GIURGIU 2—1

(1-0)

Jocul celor două formații a plă

Va intra mingea în coș î Berceanu (nr. 11) și Munteanu doresc, în orice 
caz, să intre în posesia ei. Fază din meciu\ IEFS — „U“ Timișoara.

16, Anderco 19, Săveanu 1, Biro 1 
pentru Sănătatea respectiv Gugu 
16, Gheorghe 16, Popescu 15. Mara- 
cu 10, Seifert 9, Guranda 4. Au 
condus bine : V. Kadar și D. O- 
prea. (P. LAZIN — coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA IAȘI 58—49 (34—27). 
Întîinire atractivă, datorită în pri
mul rînd bucureștencelor dornice 
de a se îndepărta de zona retro
gradării. Manifestînd o bună pre
gătire fizică, ele au aplicat aproape 
tot timpul presingul. în plus, au 
impresionat prin eficiența jocului 
tactic prestat. Olimpia a condus 
permanent (excepții au fost minu
tele 7 și 8, cînd scorul era egal : 
8—8 și 10—10). Surprinzător de sla
bă replica ieșencelor care, dominate 

cut, mai ales prin dîrzenia și ri
sipa ' de energie arătată de ju
cători. în prima repriză, dinamo- 
viștii au jucat mai închegat, ini
țiind numeroase acțiuni la poarta 
oaspeților, în special pe partea 
dreaptă, unde Gojgaru a produs 
de - fiecare dată panică în rîndul 
apărătorilor adverși. Primul gol a 
fost rezultatul unei frumoase ac
țiuni a atacanților dinamoviști fi
nalizată de Filer (min. 19). în 
replică. Dunărea acționează . mai 
mult la mijlocul terenului. Pînă 
lă sfîrșitul partidei fiecare echipă 
mai înscrie cîte un gol : Filer 
(min. 67), pentru Dinamo, și Cio
can (min. 75) pentru oaspeți.

V. IORDACHE

GLORIA BISTRIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE’4—2 (1—1)

în fața a peste 3 000 de specta
tori, dar pe un teren foarte greu, 
echipele au desfășurat un joc fru
mos, încheiat cu victoria pe deplin 
meritată a jucătorilor bistrițeni. 
Au marcat pentru Gloria Koller, 
Ciocan (2) și Furnea, iar pentru 
Olimpia, Keizer și Both.

în această săptămînă Gloria va 
mai susține alte două jocuri de 
verificare, cu Gaz Metan, la Me
diaș (20 februarie) și cu Jiul Pe
troșani, la Bistrița (22 februarie).

I. TOMA — coresp.

UNIREA FOCSANI — C.S.U. 
GALAȚI i—0 (0—0)

A marcat : Stoica (min. 75).

ARBITRII
AL

Lumea arbitrilor s-a adunat ieri 
în această ospitalieră aulă a Insti
tutului de petrol si gaze. acolo 
unde de regulă, maeștrii celor 64 
de patrate își dispută anuala lor 
mare competiție. Arbitrii divizio
nari din București și din județul 
Ilfov au participat la instructajul 
pe care F.R.F. l-a organizat în 
acest inter-sezon, mai temeinic si 
mai documentat ca în alte clăti. 
Bucureștiul a încheiat circuitul care 
a prevăzut, ca puncte de oprire, 
orașele Baia Mare, Sibiu, Craiova, 
Constanța. Bacău — grupînd în 
aceste centre pe toți „cavalerii flu
ierului" din zona respectivă. In 
felul acesta, numărul arbitrilor care 
au participat direct, nemijlocit, la 
discutarea problemelor ele mare 
interes s-a ridicat la o eifră-record.

Capitala a tinut să ofere un ca
dru și o organizare-model ulti
mului instructaj al acelora care, nu 
peste multă vreme, vor fi din nou 
în arenă spre a conduce jocurile 
de Divizia A-B-C, de cupă și de 
juniori. F.R.F.. Colegiul central al 
arbitrilor, reprezentanți ai condu
cerii C.M.B.E.F.S. — au dat toată 
asistenta organizatorilor propriu- 
zisi, tovarășii din conducerea Co
misiei municipale de fotbal si ai 

clar, nu au putut decît să se apro
pie la un punct în min. 24 (35—36). 
A urmat o imediată cădere (min. 
29 : 49—35 pentru Olimpia), dar 
șansele Universității au crescut din 
nou în același minut, cînd pivotul 

.Olimpiei — Ana Iatan — a ieșit de 
pe teren deoarece comisese 5 
faulturi. Dar, bine conduse de an
trenorul Gh. Lăzărescu, tinerele 
baschetbaliste bucureștence au res
pectat tactica indicată (atacuri 
lungi, alternate cu intercepții și 
contraatacuri), prin care și-au atins 
scopul și au obținut un succes me
ritat. Au înscris : Ioniță 3, Bîră 12, 
Nicolau 11, Iatan 22, Ionescu 10 
pentru Olimpia, respectiv Stoica 2, 
Apraloe 4. Anichitei 9, Haraga 17, 
Gorea 3, Pieptu 11, Susanu 3. Au 
arbitrat bine S. Filoti Și C. Călin.
(A. VASILESCU).

ARMS PARK...
> Povestea e veche și arhicunoscută.' William Webb Ellis, roșcovanul din 

Rugby, a fost autorul Marii Schisme care a născut foot-ball-ul și rugby-ul. 
Momentul sciziunii, petrecut in curtea unei școli, a fost marcat de cursa 
aceea nebună, cu mingea în brațe, a .micului Will, exasperat de inefica
citatea înaintașilor săi.

La început, Ellis a primit reproșurile tuturor iubitorilor vechiului sport 
combinat. Dar el s-a apărat, spunînd :

„E mai bine că ne separăm. Rugby-ul nostru va rămînfe un sport. Foot- 
ball-ul va ajunge o industrie. Regulile lor, ale fotbaliștilor, vor fi la dis
creția tribunei, care va fi atotștiutoare. La noi, arbitrul va rămîne 
Suveran. Pe gazonul Foot-ball-ului, șutul va muri. Noi vom continua să 
cutezăm de la 50 sau 60 de metri. Ei, fotbaliștii, vor ajunge să se an
treneze de trei ori pe zi, conduși nu atît de legile bunulei simț, cit de 
cele ale himerei. Noi ne vom aduna pe iarbă, vom alerga, ne vom 
împleti grămezile și nu vom invoca niciodată scuza că mingea e rotun
dă. Ei vor rămîne întotdeauna mai ntrvoși : va fi destul ca un genunchi 
să intre în plexul adversarului, pentru ca ambele echipe să se adune 
într-o grămodă de nimeni ordonată. Noi ne vom aduna anume într-o 
grămadă, pentru a învăța că pumnul dat în umbră e rmai urît chiar 
decît lovitura sub centură. Ei, fotbaliștii, vor inventa m'ereu. alte și alte 
sisteme, pentru a întreține iluzia că jocul lor se schimbă. Noi vom ră
mîne cu mîndria că nimic nu s-a schimbat, pentru ca cei care vor veni 
peste o sută de ani să aibă nostalgia placajelor noastre doar nparent 
fioroase. Ei, fotbaliștii, își vor schimba mereu numerele, ca să lașe im
presia că respectă legile evoluției. Noi vom rămîne cu creștetele pleșuve 
ale înaintașilor, cu degetele nervoase ale uverturilor ți cu tricourile. rupte 
ale aripilor. Ei vor inventa extremele false, probabil din grija de a 

’ cruța colțurile gazonului. Noi ne vom bate la mijloc, umăr la umăr, 
pentru ca aripile să facă ceea ce le este hărăzit, cdică să zbacWe. Ei 
vor părăsi tererful, la pauză, și vor intra intr-un vestiar întunecos, Io sub
sol, unde antrenorul, purtînd un trening uscat sau poate chiar un palton 
de blană, va încerca să găsească, fără să reușească, un limbaj consun 
cu niște oameni al căror puls bate de două ori mai repede. Noi vo<m 
rămîne pe iarbă, ca să ne trecem sticla cu apă, din mînă în mină Și 
din gură în gură, convinși că acest ritual e mult mai ețicace decît dis
cursul din vestiar, uneori prea rece, iar alteori prea fierbinte. In sfîrșit, 
la terminarea jocului, gazonul lor va fi invadat doar de fans-ii celor 
care au obținut victoria. In schimb, pe gazonul rugby-ului vor veni ți 
fans-ii noștri, și fans-ii lor, și vor rămîne multă vreme, împreună, chiar 
dacă jocul nu s-a încheiat cu 16—16".

...Am privit ieri, la T.V. superbul match de pe Arms Park împreună cu un in
ternațional de fotbal. Toate gîndurile lui William Ellis sîntde de fapt glo
durile prietenului meu, internaționalul „tricolor". Iar faptul că ele tră
dează o ușoară stinghereală în fața cblor 30 de bărbați de pe ArmS 
Park, nu face decît să sugereze dorința de revanșă a celui căruia micul 
Will i-a dăruit mingea rotundă...

loan CHIftILA

LA PRIMUL EXAMEN
SEZONULUI...

Colegiului municipal al arbitrilor 
Cei trei lectori — Cornel Nițescu, 
Octavian Comșa și George N. 
Gherghe — au prezentat și la 
București, cum au făcut-o pe tot 
itinerarul Instructajelor de care a- 
minteam, referate de o frumoasă 
ținută, serios documentate, folo
sind mijloace moderne de exem
plificare (diapozitive, planșe, citate 
din completările lui International 
Board etc.). O să subliniem munca 
entuziastă a celor doi craioveni. 
Octavian Comșa și V, Ciocîlteu — 
care au realizat. în orele lor libere, 
o suită de diapozitive ce au con
tribuit la o completă ilustrare a 
subiectului prezentat : „Colaborarea 
dintre arbitrul de centru și cei de 
linie". Cel care a condus, ca și 
Octavian Comșa. de altfel, atîtea 
partide de prima divizie. Cornel 
Nițescu, a comentat acest nevral
gic subiect al indisciplinei 51 căile 
cele mai sigure spre a reprima 
toate formele nesportivitătii. ale 
antijocului și durităților. Iar Geor
ge N. Gherglie a stăruit asupra 
cîtorva chestiuni ale arbitrajului,

TRIO DE ARBITRI 
ROMANI LA KOLN

Cum am mai anunțat, partida 
tur (6.III) dintre F.C. Koln și Tot
tenham, din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A., va fi 
condusă de o brigadă de arbitri din 
țara noastră. U.E.F.A. a desemnat 
ca arbitru de centru pe Gheorghe 
Limona, iar F.R.F. a hotărît ca cei 
doi tușieri să fie Grigore Bîrsan și 
Alexandru Pîrvu.

TURNEE PESTE HOTARE
La începutul acestei săptămîni 

alte două echipe divizionare A 
vor pleca în turnee peste hotare. 
Este vorba de U.T.A. și Dinamo 
București.

Imediat după meciul de lă Sibiu, 
eu Șoimii, jucătorii arădeni s-au 
îndreptat spte București, de unde 
vor pleca astăzi spre Libia (via 
Sofia), țară în care vor susține trei 
meciuri de verificare.

Dinamoviștii vor pleca mîine în 
Italia, pentru a disputa două 
jocuri, cu formația de primă di
vizie Bologna (24 februarie) și cu 
o echipă din Divizia B, care ur
mează a fi desemnată.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ PRONO- 
EXPRES DIN 17 FEBRUARIE 1974 
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI 

(provizoriu) : 2.543.200 lei
FAZA I

EXTRAGEREA I : 36 45 2 29 19 
40 21 34 16

EXTRAGEREA a Il-a : 39 43 33 
28 14 17 27 37 30

EXTRAGEREA a IlI-a: 3 21 2
28 1 43 14 39 34

FAZA a n-a:

EXTRAGEREA a IV-a : 32 18 41 
43 13 38 31 39

EXTRAGEREA a V-a : 32 23 41 
31 25 30 33 8

EXTRAGEREA a Vl-a : 14 2140 
16 5 37 2 4,3

Plata premiilor de la acest con
curs se va face astfel :

In Capitală de la 27 februarie, 
pînă la 17 aprilie 1974 ; în țară de 
la 2 martie pînă la 17 aprilie 1974, 
inclusiv, ------ -■ — 

care rămîn încă neclare, cum sînt : 
obstrucția, loviturile libere indi
recte, ofsaidul, jocul periculos, a- 
cordarea loviturilor libere diretrte 
și de pedeapsă. înainte de a fi au
diat aceste expuneri, bogate în idei 
și conținut, arbitrii au participat la 
un test de verificare a cunoștințe
lor care a cuprins 10 întrebări și 
au ascultat și o informare privind 
arbitrajele din turul campionatu
lui. prezentată de Vladimir Grosu. 
Care s-a oprit, cu ajutorul obser
vațiilor din rapoartele delegaților 
colegiilor locale sau central asupra 
unei scrii de arbitraje din toamna 
trecută. Bine era dacă — și ca e- 
xemplc przitive. nu mai vorbim de 
cete negative — arbitrajele de pri
ma divizie ar fi rămas mai înde
lungă vreme sub preocuparea au
torilor informării, foarte grijulii eu 
arbitrii de la categoriile inferioare.

Ne-a plăcut această sală în care 
figurile cunoscute ale arbitrajului 
(Bentu, Dinulescu, Ghemigcan. Li
mona, Petrea, Pîrvu, Pădurea’nu. 
Popovici, etc. ; i-am numit pe cîți- 
va dintre cei mai cunoscuti — în 
ordine alfabetică, notați vă rog) au 
luat loc alături de acei multi tineri 
„cavaleri ai fluierului" care vor să 
ajungă și ei în prima categorie și 
să se numere chiar printre purtă
torii ecusonului F.I.F.A. Pe toți 
— tineri sau mai virstnici. expe
rimentați sau abia la început de 
activitate — ii dorim într-o exce
lentă formă, curajoși și — mai cu 
seamă — cinstiți, obiectivi, în se
zonul care anunță unele dintre cele 
mai grele probe pentru ei din cile 
au avut în ultimii ani.

MIERCURI, REUNIREA LOTULUI 
REPUBLICAN OE JUNIORI
Miercuri, 20 februarie, se va 

reuni, la București, lotul republi
can de juniori, care se pregătește 
pentru cele patru dificile partide 
internaționale, cu Bulgaria, în de
plasare (6.III), cu R.F. Germania, 
în preliminariile Turneului U.E.F.A., 
la Passau (16.III) și returul la Bucu
rești .(3.IV) și Brazilia, tot la Bucu
rești (28.III).

Au fost convocați următorii ju
cători : Moraru, Lung și Gh. Cris
tian — portari ; Cotigă, Pătrașcu, 
Agiu. Filler, Ungureanu, Flisei și 
V. Popa — fundași ; Solomon. 
Naghi, Hurloi, Bălăci, Șurenghin, 
Culea, Bichescu, Leac și Florea — 
mijlocași ; Roșu, Tout, Motoc, Pe- 
trache, Dragnea, Grosu, A. Ene, 
Vrînceanu și Asaftei — atacanți.

Vineri 22 și duminică 24 februa
rie echipa va susține două jocuri 
de verificare cu Metalul București 
și Celuloza Călărași.

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la Concursul Prono
sport, etapa din 17 februarie 1974

I. Bologna — Sampdoria 1 
II. Foggia — Fiorentina 1

HI. Genoa — Laherossi x
IV. Lazio — Juventus 1
V. Milan — Roma 1

VI. Napoli — Internazionale 1
VII. Torino — Cagliari 2

VIII. Verona — Cesena 1
IX. Bari — Varese x
X. Reggiana — Brindisi 1

XI. Taranto — Arezzo 1
XII. Reggiana — Brescia 1

XIII. Ternana — Parma. 1

FOND DE PREMII LEI 402.320 
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
în Capitală începînd de la 22 II 

1974 pînă la 17 aprilie 1974 Inclu
siv.

In țară de la 26 februarie pînă 
la 17 aprilie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de
•s LOTOjPRONOSPORT



în dubla intilnire internațională de popice de la Stuttgart Victorie a juniorilor noștri și în al doilea

R.F. GERMANIA-ROMANIA 1-1
La fete victoria a revenit reprezentativei tării noastre cu 2602-2589 p. d.,

iar la băieți au ciștigat gazdele cu 5632-5472 p. d.
17 (prin telefon).STUTTGART,

La „Kegler Zentrum" din localitate 
s-a desfășurat dubla întîlnire ami
cală de popice dintre selecționatele 
României și R. F. Germania, care 
se pregătesc pentru campionatele 
mondiale ’74. Confruntarea a fost 
deosebit de disputată. îndeosebi la 
femei, unde victoria a revenit for
mației țării noastre, multiplă cam
pioană mondială. Victoria sportive
lor românce (scor 2602—2589 p d) 
a fost viu aplaudată de către spec
tatori. La bărbați, așa cum era de 
așteptat, au cîștigat sportivii 
germani : 5632—5472 p d.

Dintre jucătoarele românce 
mai mare precizie au avut-o 
nelia Petrușca — 468 p 
Trandaiir —■ actuala 
mondială — 446 p d 
concurentele noastre 
foarte bine, obținînd 
roase, cinci dintre ele 
au avut numai 6 bile în gol fată 
de 14 cîte au ratat gazdele). Cele
lalte reprezentante ale echipei 
mâne âu obținut următoarele 
zultate : Ana Petrescu 426 (cu 
o bilă în gol), Vasilica Pintea 
Mariana Constantin 394, și Florica 
Neguțoiu 424. Din formația R.F.G. 
s-an remarcat Lilo Schumann — 
451 și Renatte Schmidt — 417 
Pd.

Componenții echipei noastre mas
culine. au punctat după cum ur
mează (în ordinea intrării pe piste): 
Gh. Dumitrescu 870, I. Bice 923, 
P. Purje 934, Gh. Silvestru 900, 
I. Băiaș 934 și I. Tismănaru 911. 
De ia învingători, cei mai buni au

fost D. Sieher 981 si R. Pelikan 
961 p.

în turneul individual — care la 
ora efectuării convorbirii telefonice 
cu Stuttgart era în plină desfășu
rare — conducea la fete Edith 
Neidhardt (R.F.G.) cu 465 p d ur
mată de româneele Ana Petrescu 
— 460 p d și Margareta Bordei — 
449 p d. La bărbați, pe primul loc 
se afla J. Koch, din echipa tării 
gazdă, cu 939 p d.

vest-

cea 
Cor-

d și Elena 
campioană 
(dar toate 
au jucat 

cifre valo- 
peste 420 și

ro- 
re- 

nici 
444.

/

ROMÂNIA-BULGARIA 4-0
LA HOCHEI

sus- 
Bul- 
data 
s-au

Fără să repete integral jocul bun 
din partida de sîmbătă, selecțio
nata noastră de juniori a obținut 
victoria și în a doua întîlnire 
tinută ou formația similară a 
gariei. Oaspeții au dat de 
aceasta o replică mai energică,
apărat atent (avînd în portarul Ha- 
ralambiev cel mai bun om de pe 
teren) și au inițiat cîteva atacuri 
periculoase. în general, însă, cea 
mai mare parte a timpului domi
narea a aparținut juniorilor români. 
Ei și-au creat numeroase ocazii de 
șut. dar le-au și irosit cu duiumul.

ATLETIC STUDENJESC DE LA SOFIA
SOFIA, 17 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Sîmbătă și 
duminică s-a desfășurat în sala 
„Festivalna" din Sofia a 5-a ediție 
a concursului internațional de at
letism organizat de F.I.S.U. La în
treceri au luat parte concurenți din 
14 țări, printre care și România. 
Printre performanțe se află un nou 
record mondial — Helena Fibinge- 
rova (Cehoslovacia) 20,36 m la a- 
runcarea greutății, un record mon
dial egalat — Rita Kirst (R.D.G.) 
1,92 m la înălțime și un nou re
cord al Europei — Alfons Brin- 
denbach (Belgia) 45,9 la 400 m 
Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate :

Bărbați: 60 ni — 1. Nowosz (Pol) 
6,5 ; 3. Petrescu 6,7 ; 6, Dulgheru 
6,8 ; lungime: 1. Klaus (R.D.G.)

7,83 
can
9. Oană 7,36 m ; triplu ; 1. Katona 
/Ungaria) 15.91 m ; 5. Rotaru 15,14 
m; prăjină: 1. Buciarski (Pol) 
4,80 m ; 6. Ligor 4,60 m ; înălțime : 
1. Maly (Ceh) 2,16 m; 2. Torok 
2,10 m ; 5. Negomireanu 2,05 m ; 
7. Purice 2.00 m ; ștafeta 4x1 tur :
1. ROMÂNIA (Petrescu, Dulgheru, 
Melinte, Tănăsescu) 1,29 ; 2. Ceho
slovacia 1,29,6 ; 3. Franța 1,31 ;

Femei : lungime — 1. Nigrinova 
(Ceh) 6,46 m ; 4. Boca 5,91 m ; 
60 m : 
6 Ene 
(R.D.G.) 54.0 ;
înălțime :
2. Vulescu 1,70 m.

m ; 2. Jurcă 7,63 m ; 4. Săru- 
7,43 m ; 7. Lăzărescu 7,38 m ;

1. Maslahova (URSS) 7,3;
7,7 ; 400 m : 1. Bentz

7. Bădițoiu 57,4
Kirst (R.D.G.) 1,92 m

Toma HRISTOV

Dupâ concursul internațional „Cupa Dinamo Brașov“ la biatlon

RAPIDITATEA TRAGERILOR - OBIECTIV PRINCIPAL
AL ANTRENAMENTELOR PREMERGĂTOARE CAMPIONATULUI MONDIAL

Chiar Si în cîteva poziții, cînd s-au 
aflat singuri cu portarul, pucul nu 
a poposit în plasă, însă — așa cum 
arătam — Haralabiev a beneficiat 
de o zi de grație.

Prin această prismă scorul de pe 
tabela de marcaj nu reflectă și si
tuația de pe teren. Formația ro
mână s-a desprins abia în repriza 
secundă, cînd două foarte inspirate 
acțiuni ale lui Sandor s-au soldat 
cu goluri. Apoi, în ultima treime 
Olenici — destul de șters în acest 
meci — s-a distins printr-un șut 
care... a rupt plasa, iar cînd mai 
erau cîteva secunde Dumitru a pe
cetluit scorul : 4—0 (0—0. 2—0, 
2—0).

★
Au arbitrat bine FI. Gubernu și 

M. Presneanu, un meci disputat în 
limitele sportivității dipline. (V.Ch.)

PORTISCH EGAlfAZA SCORUL!
PALMA DE MALLORCA, 17 

(Agerpres). Cea de-a 12-a partidă 
dintre marii maeștri Tigran Pe
trosian (U.R.S.S.) și Lajos Portisch 
(Ungaria) care își dispută ultimul 
din meciurile turneului candidați- 
lor la titlul mondial de șah. s-a 
terminat cu victoria lui Portisch. 
întreruptă la mutarea a 40-a. în- 
tr-o poziție aproximativ egală, par
tida s-a decis după alte 26 de mu
tări în favSarea marelui maestru 
maghiar. Scorul la victorii este a- 
cum egal 2—2 (și 8 remize). Au 
mai rămas de jucat patru partide.

LUPTĂTORII BULGARI
ÎNVINGĂTORI

FINALA NASTASE - OKKER
ÎN TURNEUL DE LA TORONTO

Ion Țiriac învins în semifinală, la Bologna

In turneul internațional
de sabie de la Moscova

ECHIPA ROMÂNIEI ••

TORONTO. — Românul Ilie Nă- 
stase și olandezul Tom Okker vor 
disputa finala turneului internațio
nal de tenis W.C.T. — 1. în semi
finale, Ilie Năstase l-a învins în 
două seturi : 6—3. 6—1 pe ameri
canul Marty Riessen, în timp ce 
Tom Okker l-a eliminat cu 7—6,

6—2 pe australianul John Alexan
der.

LOCUL IV

UNIVERSITATEA IAȘI
A

A CUCERIT
„TROFEUL IAȘULUI"

LA HANDBAL FEMININ

Cea de a treia ediție a „Cupei 
Dinamo Brașov", competiție inter
națională de biatlon, a reunit la start 
sportivi ai cluburilor Ruda Ilvezda 
Harakovo (Cehoslovacia).
Zienwaldt (R. D. Germană), Dinamo 
și A.S.A. din Brasov și Institutul 
Pedagogic Oradea. în formațiile ro
mânești au evoluat, cu excepția Iui 
Nicclae Veștea și Victor Fontana 
(ambii de la A.S.A. Brașov), toți 
componenții reprezentativei naționale 
de biatlon care va participa, între

Dynamo

în proba individuală de 10 kilo
metri am remarcat bunele compor
tări ale selecționabililor (Girniță, Di- 
hoi, Voieu), ei situîndu-se în pri
mul plan al cursei. (între aceștia, 
pe locul III, s-a intercalat doar 
foarte talentatul Klaus Siebert de 
la Dynamo Zienwaldt). La ștafetă, li 
s-a adăugat și N. Cristoloveanu, au
tor al unuia dintre cei mai buni 
timpi intermediari și al unei trageri 
nepenalizate. Faptul deosebit de îm
bucurător privește, însă, evoluțiile

Rosch n-a înregistrat nici un rateu, 
cele 10 baloane ale sale fiind sparte 
cu tot atitea Cartușe ! De altfel, deși 
la alergare oaspeții au avut timpi 
aproximativ egali cu concurenții noș
tri, victoria lor in proba de ștafetă 
se datorează, în mare' măsură, toc
mai „economiilor" de secunde din 
poligon, care, acumulate la cele 4 
schimburi,, au. atins ordinul minute
lor. Așadar,\ se impune ca antrena
mentele specializate din zilele ce ur
mează să privească perfecționarea 
tragerilor, automatizarea lor. Și bine
înțeles, menținerea sau chiar creș
terea resurselor 
pe schiuri.

Tot în privința 
răm • colaborarea 
de biatlon a maestrului 
Cristea Gahrian drept un mare ciș- 
tig. Mina și „ochiul" său au contri
buit salutar la eliminarea multor 
deficiențe tehnice ale armelor, fapt 
care se repercutează pozitiv asupra 
încrederii biatloniștilor in acest ex
trem de important

„Cupa Dinamo 
impus atenției și 
brașoveni, profilați 
rile de biatlon. Buna pregătire, 
teresul și bunăvoința ier au 
tribuit la reușita întrecerilor.

ZL'RICH, 17 (Agerpres). — Loca
litatea elvețiană Buelach a găzduit 
recent un concurs internațional de 
lupte libere, la care au participat 
sportivi din Bulgaria. R. F. Ger
mania. Franța, Tunisia și Elveția, 
întrecerile au fost dominate 
luptătorii bulgari. învingători
majoritatea categoriilor. Cele mai 
spectaculoase întîlniri s-au dispu
tat la categoriile 68 kg și 90 kg, în 
care au terminat învingători Ivan 
Vasiliev și, respectiv. Todor Ka
zakov.

de 
la

EOLOGNA. — Finala turneului 
W.C.T.-3 va opune pe americanul 
de culoare Arthur Ashe și englezul 
Mark Cox. 
întrecut cu 
ger Taylor 
cîstigat cu 
Ion Țiriac

Finala de dublu se va 
între perechile Ashe. 
(S.U.A.) șl Borg. Bengtsson (Sue
dia).

în semifinale, Ashe l-a 
6—0, 4—6, 6—2 ne Ro- 
(Anglia), iar Cox a 

fata lui6—3. 6—4 în 
(România).

disputa 
Tanner

PUTTEMANS - NOU RECORD
EUROPEAN

IAȘI, 17 (prin telefon). Ultimele 
două runde ale ..Trofeului lașului" 
la handbal feminin șu atras în 
Sala sporturilor din localitate ace
lași număr mare de spectatori, 
jocuri’e răsplătind cu prisosință aș
teptările publicului. La capătul 
competiției, trofeul celei de a doua 
ediții a fost cucerit de reprezen
tanta lașului în divizia A, echipa 
Universitatea, care a dovedit de-a 
lungul întregului turneu o formă 
bună, promițătoare pentru apropia
tul campionat.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultimele două runde : Start Lodz- 
Selecțîonata divizionară Iași 9—14 
(4—7). Universitatea Iași-Rulmentul 
Brașov 18—12 (11—9). Textila Bu- 
huși-I.S.C.O.J. Chișinău 11—11 (4— 
4). Rulmentul Brasov-Start Lodz 
12—12 (4—5). Textila Buhuși-Selee- 
ționata div. Iași 27—8 (17—4). în 
ultimul ioc al competiției. Univer
sitatea Iasi a întîlnit 
I.S.C.O.J. Chișinău 
trecut-o cu 14—12

în concursul atletic de sală desfășurat 
în Berlinul occidental, belgianul Emile 
Puttemans a stabilit un nou record eu
ropean pe teren acoperit în proba de 
5 000 m, cu performanța de 13:38. Vechiul 
record era de 13:45.2.

MOSCOVA, 17 (prin telefon). — 
Turneul internațional de sabie des
fășurat în capitala U.R.S.S. a conti
nuat cu proba pe echipe care a reu
nit 26 formații. Trăgătorii români 
(Irimiciue, Nilcă, Pop, Popescu și 
Marin) au făcut parte din grupa a 
IV-a a preliminariilor unde au dis
pus, pe rind, de R.S.S. Lituaniană 
cu 9—1 și, apoi, de R.S.S. Gruzină 
cu 9—2.

In continuare, sabreii români au 
întîlnit echipa R.D. Germane pentru 
calificare în primele 8 locuri și au 
ciștigat din nou (9—5). Deși Irimiciue 
și Marin se accidentează (ambii la 
tendon), echipa României a apărut 
pe planșă și duminică în meciul cu 
redutabila formație poloneză. Spor
tivii noștri obținînd victoria și în 
acest meci (9—6) s-au calificat 
tre primele patru echipe dar, 
și Irimiciue recidivînd în accidentă
rile lor, medicul de concurs le-a in
terzis să mai tragă. Echipa României 
a terminat astfel pe locul IV. Primele 
locuri au fost ocupate de formațiile 
U.R.S.S., Italiei și Franței.

prin- 
Marin

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
SURPRIZE 1N DISPUTA SPRINTERILOR

Patinatoarea americană Lea Po- 
ulus (S.U.A.) și norvegianul Per 
Bjoerang sînt noii campioni mon
diali ai sprinterilor pe ghi ață. A 
doua manșă a întrecerilor, des
fășurate ieri la Innsbruck, an fost 
dominată totuși, la femei, de com
patrioata învingătoarei, Sheila 
Young. Ea cîștigă cursa de 500 m 
în 43.18. iar pe cea de 1 000 m în 
1:27,35. în clasamentul total

500 m în
E. Bleeker
Clasament final: 
(Norvegia) 160,750 p ;
Suzuki (Japonia) 161,410
Eppie Bleeker (Olanda)

39,50 și norvegianului 
m în 1:19,34. 
Per

2.

1 zvn

1. Bjoerang 
Masaki 

P ; 3.
161,665 p.

tragerilor, corside- 
cu sportivii lotului 

armurier

material specific.
Brașov" a mai 

corpul de arbitri 
pentru concursu-

fizice la alergarea

CAMPIONATE Șl CUPE
ITALIA : LAZIO — 3 PUNCTE 

AVANS

Radu TIMOFTE

Nieolae Cristoloveanu (A.S.A. Brașov), component al lotului național, a 
preluat ștafeta de la colegul său, Gheorghe Voicu.

Foto ; S. BAKCSY
25 februarie și 3 martie, Ia campio
natele mondiale găzduite de orașul 
Minsk. întrucît întrecerile desfășu
rate în Poiana Brașov au constituit 
ultimele confruntări oficiale ale „tri
colorilor" noștri înaintea 
veniment. se cuvine a 
cîteva constatări asupra 
general de pregătire.

Absențele sportivilor
Fontana (primul de la ambele probe, 
al doilea de la ștafetă) s-au datorat 
unei accentuate stări gripale. De 
altfel, mai toți componenții lotului 
Eu fost atinși in măsură mai mare 
sau mai mică de virus, astfel eă an
trenamentele precedente au suferit 
unele perturbări. Măsurile preven
tive n-au avut prea multe efecte fa
vorabile. totuși așa cum am fost 
informați de către antrenorii lotu
lui, Constantin Tiron și Marcel Stu- 
paru. starea gripală n-a transformat 
esențial curba ascendentă a antre
namentelor specifice, efectuate în 
vederea campionatelor mondiale.

acestui 
reveni 

gradului

Veștca

e- 
eu 
lor

Și

cin poligon ale celțr amintiți. Per.tru 
a sparge cele zece baloane (atit la 
poziția culcat, cit și la cea ir. pi
cioare), sportivilor noștri le-au fost 
necesare cite 13 focuri (excepție — 
Dihoi, care a executat două ture de 
penalizare), fapt ce demonstrează 
progrese notabile în această direc
ție. Mai mult, ei au încercat — și 
au reușit — să sporească ritmul de 
tragere, economisind în felul acesta 
secunde prețioase pentru clasamen
tul unei competiții la care se ali
niază sportivi bine creditați, așa cum 
vor fi participanții la C. M. Nu în
seamnă. însă, că viteza execuțiilor 
din poligon poate .primi calificativul 
maxim. Toți cei prezenți au putut 
admira „la lucru" pe tinerii Klaus 
Siebert și Eberhardt Rosch, din clu
bul Dynamo, care au impresionat 
printr-o precizie — fără exagerare — 
de metronom. Ambii n-au „zăbovit" 
pe linia de tragere decît perioade de 
aproximativ 20 de secunde, adică 
adevărate recorduri în materie. Iar

BOLOGNA, 17 (prin telex). — E- 
tapa 
ciuri 
care 
sură

Boni) ; 
(Villa,

Campionatele republicane de schi ale seniorilor

18-a a programat cîteva me- 
așteptate cu mare interes, 

au clarificat în oarecare mă- 
pozițiile echipelor fruntașe. 

Derbyul de la Roma, dintre Lazio
și Juve s-a încheiat .cu victoria ac
tualei lidere, în timp ce Milan a 
dispus de Roma, Napoli de Inter și 
Cagliari a ciștigat două puncte pre
țioase în deplasare, la Torino. Așa
dar. după această etapă, Lazio are 
3 puncte avans, față de Napoli, 
care a revenit ne locul al doilea

Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Bologna—Sampdorîa 2—1 (No
vellini, Ghetti, respectiv 
Foggia — Fiorentina 2—1
Valente, respectiv Saltutti) ; Genoa 
— Lanerossi Vicenza 1—1 (Masellî, 
respectiv Spegiorin II) ; Lazio — 
Juventus 3—1 (Garlaschelli, China
glia apoi Anastasi a redus din a- 
vantajul gazdelor mareînd din 11 
m, dar în final, Chinaglia a înscris 
din nou pentru formația romană 
din 11 m) ; Milan — Roma 2—0 
(Rivera, Maldera III) ; Napoli — 
Inter 2—1 (Clerici a deschis scorul, 
Mazzola a egalat pentru Inter și a- 
poi Bruscolotti a marcat golul vic
toriei) ; Torino — Cagliari

(Urmare din pag. I)

poarta amintită. Coborind mai încet, 
el s-ar fi putut clasa pe locurile 2—3 
ale slalomului și, implicit, ar fi cîș
tigat combinata. Dar, atacînd total, el 
și-a jucat șansa numai pe cartea 
victoriei.

Succesul lui loan Cavași este meri
tul său personal, și al antrenorului 
Kurt Gohn. Echipa dinamovistă a 
dominat autoritar această ediție a 
„naționalelor" cîștigind majoritatea 
medaliilor. O mențiune cu totul spe
cială pentru Marin Focșeneanu 
(C.S.O. Sinaia), cel mai virstnic 
schior în activitate, clasat pe locul II 
în proba de slalom special, după 
coborîri de o rară frumusețe și 

\valtrtre tehnică de chinogramă.
Cursa fetelor a fost la fel de 

șită, dar mai puțin dramatică. Prin
cipalele protagoniste au rămas în 
concurs, ordinea clasamentului fiind 
determinată, în final, mai mult de 
e’emente psihologice. Astfel, Daniela 
Munteanu, dezinvoltă după victoria 
d n ajun de la slalom uriaș, a știut 
si găsească echilibrul potrivit între 
viteză și siguranță, a coborît într-un 
r :m convenabil și suficient pentru 
■■ c’orie. Ciștigînd ambele curse de 
s’alom (special și uriaș) Daniela 
W-.'-5teinu a devenit și campioană

două 
de o

reu-

națională la combinata alpină, reedi- 
tînd — in acest fel — tripla victorie 
din anul trecut, dar de data aceasta 
pentru echipa 
din Oradea.
Iudith Tomori și 
Cristea, în ' 
manifestată de rivala lor, au trebuit 
să se mulțumească cu locurile 2 și 3, 
după două coborîri în care au lăsat 
să se întrevadă posibilități superioa
re. REZULTATE TEHNICE, ‘ ’ 
special, băieți :
(Dinamo Brașov) — campion național 
— 88,6; 2. Marin Focșeneanu (C.S.O. 
Sinaia) 89,8: 3. Nieolae Barbu (Di
namo) 90,8; 4. Petre Grigofe (Dinamo) 
91,9: 5. Marian Burchi (Dinamo) 92,4: 
6. Nieolae Cretoi (C.S.U. Brașov) 93,4. 
Fete : 1. DANIELA ------------------
(I.P. Oradea) — 
88,2; 2. Iudith 
Bușteni) 89,9; 
Cristea (IEFS) 
(LES Predeal)
Ghia (Caraimanul) 94,0; 6. Minodora 
Munteanu (C.S.O. Sinaia) 97,0. Com
binata alpină; băieți : 1. -IO AN CA
VAȘI (Dinâmo) — campion național, 
2. Constantin Văideanu '' ~ ~
șov), 3. Nieolae Barbu 
fele : 1. DANIELA
(I.P. Oradea) — campioană națională,
2. Nuți Degeratu (LES Predeal),
3. Iudith Tomori (Caraimanul).

Institutului Pedagogic 
unde își face studiile. 

Maria Cîmpeanu- 
fața acestei siguranțe,

slalom
1. IOAN CAVAȘI

MUNTEANU 
campioană națională— 
Tomori (Caraimanul 

3. .Marig Cîmpeanu- 
90,0: 4. Nuți Degeratu 
93.8; 5. Ioana Belu-

(ASA Bra- 
(Dinamo): 

MUNTEANU

formația
pe care a în- 

(6—7).
Clasamentul final :
Iași 10 n : 2. Textila Buhuși 7 p ; 
3. I.S.C.O.J. Chișinău 5 p ; 4. Rul
mentul Brașov 5 p : 5. Selecționata 
Iași 2 p ; 6. Start Lodz 1 p.

1. Universitatea

Două dintre medaliatele probei de 
500 m de la Innsbruck: sovietica 
Tatiana Averina (dreapta), și vest- 

germana Monika Pflug

MAGNUSSEN TERMINA DISTANȚAT

în a 'doua zi a campionatelor 
mondiale de schi nordic, care con
tinuă la Falun (Suedia), s-a des
fășurat proba de 30 km pentru 
bărbați. Victoria a revenit ma
relui favorit, suedezul Thomas 
Magnussen, cronometrat în lh 
33:41,40. Pe locul doi s-a clasat fin
landezul Juha Mieto — lh 34:34,80. 
Al treilea, marea revelație a în
trecerii, schiorul polonez Jan 
Staszel, sosit în lh -34:56,49.

D. DIACONESCU — coresp lud.

/UiFNIM SĂPTĂMÎMII
18 RUGBY

1/-tLI mMKaI
Kenfig Hill — Farul Constanța, în Țara 
Galilor

18—24 SCHI Camuionate mondiale (probe nordice).
• la Falun (Suedia)

TENIS Turnee internaționale Ia New-York 
(W.C.T.-II), Londra (W.C.T.-III), Salis
bury (m) si Detroit (f).

20 BASCHET GEAS Sesto San Giovani — I.E.F.S. 
„Cupa cupelor" (f), sferturi de finală 
la Milano

21 Standa — Politehnica București, C.C.E. 
(f) sferturi de finală, la Milano 
Campionate mondiale (f) la Heerenveen 
(Olanda)

22—24 PATINAJ VITEZA

SCRIMA Turneu internațional de spadă, la Tal
lin

22—25 SCHI Balcaniada (probe alpine), la Voios 
Grecia

23 FOTBAL Spania — R.F.G., meci amical, la Bar
celona

23—24 TIR
, t 7 '

Campionate europene (arme cu aer
comorimat) la Enschede (Olanda)

SCRIMA Turneu internațional de floretă mascu
lin, la Leningrad

(Nobili, Poletti pentru formația 
sardă, respectiv Pulici din 11 m) ; 
Verona — Cesena 2—1 (Zigoni 2, 
respectiv Bertarelli din 11 m);

în clasament : 1. Lazio 27 p, 2. 
Napoli 24 p, 3. Juventus 23 p, 4—5. 
Florentina și Milan cîte 22 p. etc. 
în clasamentul golgeterilor, în 
frunte a trecut Chinaglia (Lazio) 
cu 12 g. urmat de Boninsegna (In
ter) 11 g, Riva (Cagliari) 10 g etc.

CESARE TRENTINI

R. F. GERMANIA ; PRIMELE
SEMIF1NALISTE

în
R.F. 

încheiat 
S. V.

Ba- 
Ein- 

patra

Cele trei partide disputate 
sferturile de finală ale Cupei 
Germania la fotbal s-au 
cu următoarele rezultate : 
Hamburg-Wattenscheid 1—0
yern Mim>chan-Hanovra 3—2 
traeht-F. O. Koln 4—3. A
semifinalistâ va fi cunoscută la 
23 februarie, dună meciul dintre 
Kickers Offenbach si F. C. Kaiser
slautern

ANGLIA: BRISTOL EGALĂ 
CU LEEDS I

Rezultatele din turul V al „Cupei 
Angliei" : Bristol City-Leeds United 

Burnley-Aston Villa 1—0 ;

Ran- 
Town 
0—4 :
West
0—3.

Coventry City-Queens Park 
gers 0—0 ; Liverpool-Ipswich 
2—0 ; Luton Town-Leieester 
Southampton-Wrexham 0—1 ; 
Bromwich-Newcastle United
Partidele nedecise se vor rejuca.

Rezultate în campionatul englez : 
Arsenal-Tottenham Hotspur 0—1 ; 
Derby County-Manchester United • 
2—2 ; Sheffield United-Stoke City 
0—0 ; West Ham United-Everton 
4—3 ; Wolverhampton-Birmingham 
1—0. în clasament continuă să con
ducă neînvinsă echipa 
cu 48 p„ urmată de 
39 p.

R. D. GERMANĂ:
DE UN PUNCT

Leeds United 
Liverpool —

JENA PIER
LA AUE

în etapa a 17-a a campionatului 
R. D. Germane s-au îregistrat ur
mătoarele rezultate : Energie Cot- 
tbus-Rotweiss Erfurt. 1—1 : Dynamo 
Berlin-Sachsenring Zwickau 4—1 ; 
Lokomotiv Leipzig-Hansa Rostock 
3—3 ; F. C. Magdeburg-Chemie 
Leipzig 1—0 ; Dynamo Dresda-F. C. 
Karl Marx Stadt 2—1 ; Vorwarts 
Frankfurt pe Oder-Stahl Riesa 0—0; 
Wismut • A.U.E.-F. C. Carl Zeiss 
Jena 0—0. Clasament : 1. Carl 
Zeiss Jena — 26 p : 2. F. C. Mag
deburg — 24 p ; 3. Dynamo Dresda 
— 23 p.

Poulus termină în frunte cu 
180,415 puncte, urmată de Atje 
Keulen-Deelstra (Olanda) — 180,990 
p și Monika Pflug (R.F.G.) 181,275 
P.

La bărbați, ultimele probe au 
revenit japonezului M. Suzuki —

ÎNTRECERI PENTRU „CUPA EUROPEI"

Concursul internațional de schi 
de la Courmayer (Italia) a con
tinuat eu disputarea probei femi
nine de slalom uriaș. în care vic
toria a revenit Elenei Matous 
(San Marino) cu timpul de 1:18.94. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Evi Danusen (Elveția) — 1:19,95 și 
Wilma Gatta (Italia) — 1:20.29. 
Câștigătoarea probei de slalom spe
cial, schioara spaniolă Conchi
ta Puig, a ocupat locul 5 cu 1:20,47. 
Pirtia a măsurat 1 480 m. lungime, 
cu o diferență de nivel de 304 m 
și 51 de porți.

în urma acestor rezultate, în 
clasamentul individual feminin al 
„Cupei Europei" continuă să con
ducă Conchita Puig — 134 puncte, 
urmată de Elena Matous — 108
P Și Agnes Vivet Gros (Franța) — 
102 p.

PENTRU PRIMA OARĂ 
z UN „TRIPLU-AXEL” I

C. M IN
ACTUALITATE

Acum o săptămînă la Provi
dence (Rhode Island)', s-au des
fășurat întrecerile campionatelor 
de patinaj artistic ale S.U.A.

în proba individuală masculină, 
titlul a revenit lui Gordon Mc. 
Kellen, cu un total de 1845!) 
puncte. De remarcat că învingă
torul a executat, în programul li
ber. o săritură triplu-Axel, pentru 
prima oară menționată în con
curs oficial. Clasat pe locul se
cund cu 180,78 puncte, Terry Ku- 
bicka (în vîrstă de 17 ani), a ob
ținut totuși cele mai mari note 
la „libere". Pe locul trei s-a si
tuat Charles Tickner — 177,33 
puncte.

Proba feminină a fost cîștigată 
de Dorothy Hamill, la mare dis
tanță față de a doua clasată .Iu
lie McKinstry. în proba de pe
rechi, pe primul Ioc s-a clasat 
cuplul Melissa Militano — Johny 
Johns.

R.F. Germania 
pentru 

februarie, 
cu 
26 

în 
vederea s- 

Helmut 
de Ju- 

unor 
Muller, 
Vogts, 

ca

® Reprezentativa 
va începe pregătirile 
final al < 
Barcelona, 
ționata 
rle. va 
pania 
cestor 
Schon 
cători, K.V.XW,
fotbaliști cunoscuți 
Beckenbauer. Netzer, 
Heynckes) se află și cîțiva tineri 
Nigbur și Herzog.

în cadrul pregătirilor pentru C.M., 
echipa Bulgariei a întreprins un tur
neu în Kuweit. în compania selecțio
natei țării gazdă, fotbaliștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul 
și. respectiv, 2—1.

Antrenorul echipei Braziliei, 
Zagâlo a împărtășit reporterilor 
siile sale în legătură cu meciul iugo
slavia — Spania pe care l-a urmărit pe 
ecranul televizorului la Rio de Janeiro. 
„Spania, ă declarat Zagalo. ne-ar fi pus 
mal puține probleme, dar aceasta nu in- 
spamnă că ne temem de echipa Iugo- 
slaviei, cu cere vom inaugura Ia 13 
iunie turneul final nl campionatului mon
dial. Desigur iugoslavii au o echipă 
bun i, oi practică un fotbal tehnic și P°* 
sedă cîtiva .iuc'tari excelent!. M’-an plă
cut foarte mu’t fundașul Boghicevicl și 
atacantul central Surjak. care prm de- 
plasăr’la «r'ile rapide a derutat apărarea 
span'nîHo”".

C.M. La
. ea 
Spaniei, 
evolua 

naționalei 1 
partide, 
a alcătuit 
printre care,

l 23 
va juca 
iar la 

la Roma. 
Italiei. In 
selecționerul 
un

își 
turneul

1® 
selec- 

februa- 
com-

lot de 20 
In afara 
(Maler, 
Overath,

de 3—J

Mario 
impre-

telex

ȘTIRI, REZULTATE

s-a califi- 
Frankfurt 
C. Koln)

Cu acest gol 
cat Eintracht 
(1—0 cu F. 
in semifinalele ' Cupei 
R.F.G. De la stingă la 
dreapta: Kullmann,
portarul Welz și We
ber, toți din echipa în

vinsă.
TELEFOTO : A.

Agerpres

Lokomotiv Kosice, aflată în tur
neu în Bulgaria, a jucat la Stara 
Zagora cu formația locală Beroe. 
Fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 2—1 (1—1). 
La Sofia, meciul amical dintre 
Spartak-Levski — lidera campiona
tului bulgar — si formația ceho
slovacă Z.V.L. Jilina s-a încheiat 
cu victoria gazdelor cu scorul de 

l (1—1). prin golurile marcate 
de Panov, Veselinov și Milanov. 
Punctul oaspeților a fost realizat 
de Slezak, Partida a fost urmărită 
de circa 10 000 de spectatori.

★
Rezultatele meciurilor retur 

nrima etapă a turneului de 
Viareggio. 
juniori și 
ton 4—2 ; 
nale 5—2 
Voivodina 
Sampdoria-Dynamo Zagreb 
Fiorentina-Ferencvaros 2—0 ; Glas
gow Rangers-Bologna 1—1 ; 
Eintracht 3—1.

¥
Continuîndu-si turneul în 

ria. echipa austriacă F. C. 
stadt a întîlnit formația Szombat- 
hely. Victoria a revenit fotbaliști
lor maghiari cu scorul de 
(2—0).

Pugîlistul italian Bruno Arcarl, cam
pion mondial la categoria superușoară 
(versiunea WBC), șl-a păstrat titlul, in- 
vlngînd prin descalificare. în rundul S, 
pe spaniolul Antonio Ortlz. Meciul s-a 
disputat la Torino în fața a 10 000 de 
spectatori.■
Boxerul panamez Ernesto Marcel șl-a 
păstrat titlul mondial la categoria pană, 
învingînd la puncte In 15 reprize pe A- 
lexis Arguello (Nicaragua).n
fn continuarea turneului pe care-1 între
prinde în Polonia, selecționata de Linte 
libere a S.U.A. a evoluat la Jeszow 
In compania formației locale „Stal", 
campioană națională. Luptătorii ame- 
■ricani. din rîndul cărora s-au evidențiat 
John Peterson. Larrv Morgan si Llovd 
Keiser, au obținut victoria cu scorul de 
5—4 (s-au disputat întîlniri numai la 
* categorii de greutate).

din 
la 
derezervat echipelor 

de tineret : Roma-Ever- 
Amsterdam-Internazio- 

(1a lovituri de 11 
Novi Sad-Genova

m) ; 
2—0 ; 
1—1;

Lazio-

Unga-
Eisen-

4—1

★
într-un meci international 

tat la Dusseldorf, echipa 
Fortuna a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0), cu formația poloneză 
Ruch Chorzow.

disxni- 
locală

Federația de tenis de masă a Ungariei 
a definitivat lotul care urmează să par
ticipe la apropiatele campionate euro- 
nene. programate Intre 6 șl 13 aprilie, 
la Novi sad. Din lot fac parte cunoscu- 
tll jucători Klamnar. Jonver. Gergelv 

valoroasa Jucătoare Judit Magos ș! 
featrlx Kishazi.
M
tn localitatea elvețiană Coiombler s-a 
desfășurat meciul dintre selecționatele 
Franței și Elveției, con tind pentru grv- 
Da secundă a „Cunel ligii europene" la 
tenis de masă. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 7—0. Din rirmnl 
Jucătorilor francezi s-au ev'aen+iat Pa
trick Birocheau si Christian Martin, ra-e 
au cîstisat cîte trei partide. vch<pa Fran
ței urmează să întJlnească formația Po
loniei. fntr-un meci de barai nenO'U 
Promovarea In prima grupă a competi
ției.

ReDivzentaHva masculină de hasch"t a 
Israelului și-a început turneul în S.tȚ A. 
evoluînd la New York tn compania unri 
selecționate universitare locale. Oasnetli 
an ctstiaat cu scorul de 75—<54 (44— 
oin formația Învingătoare s-au remarcat 
Yanai si Keren, care au înscris 25 șl, 
'•“spectlv, 20 de puncte.«
In turul ciclist al Andaluziei, dună 6 
etape conduce belgianul Freddi Maer
tens. urmat la 2:10 de snanlolul vieio. 
Etapa a 6-a. Cabra — Grenada <160 km), 
a. revenit lui Maertens în 4h 39:15.■
Ciclistul francez Jean Meunier a clstieat 
a 3-a etapă a Trofeului Mediteraneean, 
acoperind distanta de 133 km. între An
tibes și St. Maxime, în 3h 29.
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