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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU ÎN SIRIA
Ieri, la Damast, o impresionanta demonstrație de prietenie 
fi prefuire fafă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fafă de România

„Fiți binevenit ia mijlocul nostru, 
Iubite prietene Nicolae Ceaușescu", 
„Clasa muncitoare arabă siriană sa
lută prin eminentul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare, 
întregul popor al României socialiste 
prietene" — sînt cuvintele pe care 
le-am citit luni dimineața scrise pe 
pancarte mari, in limbile română și 
arabă de către muncitorii și tehni
cienii „Companiei comerciale indus
triale naționalizate", cea mai mare 
întreprindere textilă din Siria. Sint 
cuvinte care conțin prin ele insele 
mesajul unui întreg popor către po
porul român prieten, mesaj transmis 
tovarășului Ni.olae Ceaușescu în ca
drul unei impresionante demonstrații 
de prietenie și prețuire față de șeful 
■tatului român, față de România.

La ora 9.30, coloana oficială de 
mașini, după ce a străbătut una din 
zonele noi ale orașului, cu cartiere 
de locuințe aflate in plină construc
ție — șoseaua Homsului — se opreș
te Ia poarta marilor uzine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat călduros de Mahmud Hdid, 
președintele Federației sindicatelor 
din Siria, de colectivul de conducere 
al uzinei, de membrii Comitetului 
de partid Baas Arab Socialist din 
uzină și ai Comitetului sindicatului.

Cu un sentiment de fericire — de
clară directorul general — întîmpi- 
năm în această uzină un revoluțio
nar activ, care a condus cu succes 
poporul său pe drumul construirii 
societății socialiste, a contribuit ac
tiv la sprijinirea și întărirea mișcării 
de eliberare națională din lume. Pe 
stimatul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu îl cunoaștem ca un luptă- 
tor dirz împotriva fascismului și na
zismului. 11 cunoaștem ca un condu
cător luminat, ca personalitate proe
minentă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Pentru 
toate acestea noi sintem deosebit de 
fericiți că tovarășul Ceaușescu ne 
vizitează.

După ce a evocat istoricul între
prinderii, trecutul revoluționar al

clasei muncitoare de aici, vorbitorul 
a subliniat că, după naționalizare, 
muncitorii participă direct la condu
cerea uzinei, fiind totodată gata să 
apere cu arma în mină realizările 
poporului sirian. întreprinderea, spune 
el, se dezvoltă an de an datorită con
ducerii înțelepte a Partidului Baas 
Arab Socialist, în frunte cu Hafez 
AI-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu «frin
ge eu căldură mina directorului ge
neral. Gazda și oaspetele se îmbră
țișează.

Oaspeții sint invitați apoi să vizi
teze unele din secțiile de producție 
ale uzinei .

Pe parcursul vizitei sc poartă dia
loguri despre condițiile de muncă și 
de viață ale colectivului de aici, des
pre preocupările legate de diversi
ficarea producției.

In toate sectoarele vizitate, munci
torii își întrerup lucrul pentru a 
saluta cu entuziasm pe conducătorul 
României socialiste, pentru a-i strin- 
ge mina. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește adeseori, răspunde că căl
dură manifestărilor ce 1 se fac.

De la întreprinderea textilă, co
loana oficială se îndreaptă spre ve
chiul Damasc, situat în partea de ră
sărit a capitalei siriene. Se vizitează 
marele bazar din Damasc și Moscheea 
Omayazilor.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și persoanele care îl înso
țesc străbate pe jos artera principală 
a marelui bazar al Damascului. A- 
sistăm și aici la emoționante mani
festații de simpatie ale populației 
orașului. Șeful statului român este 
ovaționat cu deosebită căldură de ce
tățeni, expresie a sentimentelor lor 
de înaltă prețuire șl respect față de 
conducătorul României socialiste. To
varășul Nicolae Ceaușescu răspunde 
la ovații făcind semne prietenești 
tuturor care, și in acest loc, l-au 
înconjurat cu multă dragoste și căl
dură.

Următoarea etapă a vizitei a avut 
loc la Muzeul Național din Damasc,

așezămînt de cultură cu renume 
mondial ale cărui săli adăpostesc 
bogate colecții arheologice, descope
rite pe pămintul Siriei de cercetători 
locali sau străini.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu felicită conduce
rea muzeului pentru organizarea și 
modul cum se prezintă această im
portantă instituție de cultură.

La urcarea in mașina oficială, 
mulțimea face o nouă manifestație 
de simpatie șefului statului român, 
aclamindu-1 cu căldură.

■Ar
Luni după-amiază, la Palatul pre

zidențial din Damasc, au continuat 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Arabe Siriene, secretar ge
neral al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
Hafez Al-Assad.

A fost relevat faptul că prin în
treaga sa desfășurare și prin rezul
tatele sale, dialogul la nivel înalt 
româno-sirian deschide o nouă etapă 
în promovarea legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale româno-siriene, la Palatul pre
zidențial din Damasc a avut Ioc ce
remonia inminării celor mai înalte 
distincții ale cetar două state confe
rite șefilor de smt străini.

Președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, Marele Cordon al Oma- 
zilor.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a în
mînat președintelui Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia".

In minutul 8, Vasile Huțanu deschide seria celor 17 goluri ale echipei române.

HOCHRKȘTII NOȘTRI ÎN MARE VERVĂ

ROMÂNIA-
• Astăzi are loc

Ce se -poate spune despre un meci 
care se încheie cu un asemenea 
scor ? Că a fost un „galop de sănă
tate" pentru reprezentativa noastră

ELVEȚIA (echipa olimpică) lî-41!
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ȘCOALA
ȘI SPORTUL
din cuprins

® Opinii despre rolul
activ a! directorului de 
școală in propășirea 
activității sportive a 
elevilor;

® Un material de atitu
dine referitor la des
ființarea secției de 
baschet a Liceului 4 
din Galați;

• Știri în legătură cu an
grenarea în sport a 
elevilor liceului d'n 
Sloboșia-lalomița

partida revanșă
de hochei, care are meritul de a fi 
căutat să-și fructifice la maximum 
superioritatea, mareînd cit a putut 
mai mult, verificindu-și integral po
tențialul înaintea grelelor încercări 
care o așteaptă în acest sezon.

în ciuda unui rezultat de aseme
nea proporții, oaspeții n-au început 
rău jocul, au rezistat onorabil in 
prima repriză, iar la începutul celei 
de a doua au reușit chiar sâ resta
bilească egalitatea pe tabela de 
marcaj : 3—3 în min. 24.

Apoi, însă, a început marele 
spectacol hocheistic al echipei ro
mâne. Ea a atacat dezlănțuit, a reu
șit combinații excelente, pline de 
imaginație și rafinament, încheiate 
cu o veritabilă cascadă de goluri, 
unul mai frumos decit celălalt. în
treaga formație a fost în mare vervă, 
dar cu deosebire a excelat linia a

treia, Gheorghiu — Bașa — V. Hu- 
țanu, secondată cu mare aplomb de 
„bătrînul" Varga, aseară aflat în- 
tr-una din zilele cele mai frumoase 
ale eternei sale tinereți sportive. 
Spre entuziasmul și deliciul tribu
nelor, formația noastră a reușit să 
marcheze chiar și în... trei oameni !

Oaspeții, capabili — credem noi — 
de evoluții mult mai bune, s-au su
focat sub presingul permanent și 
necruțător la care au fost supuși, 
prăbușindu-se fizic în a doua jumă
tate a partidei. Sintem convinși că 
în partida revanșă, de astăzi (ora 
18), ei vor oferi o replică mult mai 
dîrză.

Scorul final de 17—4 (3—1, 7—3, 
7—0) a fost realizat de : V. Huțanu 
(4), Ioniță (3), Varga (2), Moroșan 
(2), Pană, Gheorghiu, FI. Sgîncă, 
Tureanu. Gh. Florian și Costea, res
pectiv, Spengler (2). Udriot și Imesch. 
A arbitrat, excelent, cuplul ceho
slovac Bucala—Okolicani (V. Ch.)

PATINATORI 

DE VITEZĂ 

CONCUREAZĂ 

ÎN R.P. MONGOLĂ

Marți dimineața un lot de pati
natori de viteză români va pleca 
în R.P. Mongolă, pentru a parti
cipa la concursul internațional ce 
va avea loc în perioada 22—24 
februarie. Vor face deplasarea, 
însoțiți de antrenorul Zoltan Sze- 
kely, Victor Sotirescu, Andrei 
Okoș și Adrian Ciobanu.

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI MASCULÎN DE VOLEI

AZI, LA TIMIȘOARA ÎNCEPE PRIMUL EPISOD 

AL LUPTEI PENTRU TITLU

„CUPA TINERETULUI" ÎN ACTUALITATE Plecarea in cursă la schi fond din cadrul etapei județene Argeș. între
cerile au avut loc pe pîrtiile de pe Valea lașului.

Foto : Petre PACURARIU-Piteșt’

Sf APROPIE DE SEilKIT ETAPELE JUDEȚENE TA SPDIIIIIIIilI DE IARNĂ
ȘEDINJA COMISIEI CENTRALE DE ORGANIZARE

• Finalele de schi, săniuțe și patinaj vor avea loc in zilele de 2 și 3 martie 
• Intre 21—24 martie, finala la șah • La 10 martie se inaugurează ediția de 
vară a marii competiții.

Ieri a avut loc ședința Comisiei 
centrale de organizare a „Cupei tine
retului". Cu acest prilej a fost pre
zentată o informare asupra desfășu
rării fazelor județene ale ediției de 
iarnă a marii competiții de masă cu 
caracter republican, care s-au bucu
rat de succes.

Din cauza condițiilor meteorologice 
neprielnice sporturilor de iarnă, Co
misia centrală a hotărît ca finalele 
dc schi, săniuțe și patinaj, progra
mate la 23 și 24 februarie, în Poiana 
Brașov, să fie aminate cu o săptă- 
mină, pentru zilele de 2 și 3 martie, 
in aceeași localitate montană. Se stu
diază posibilitatea desfășurării îhtre- 
cerilor de patinaj viteză la Tușnad 
sau la București, pe patinoarul arti
ficial „Floreasca". O hotărîre defini
tivă se /va lua zilele viitoare.

Intre 21—24 februarie, la Craiova, 
va avea loc finala de șah, pentru ca
tegoria studenți, iar în zilele de 
6 și 7 aprilie, Ia Ploiești, finalele de 
tenis de masă pentru toate catego
riile.

Comisia centrală a stabilit ca des
chiderea oficială a ediției de vară a

„Cupei tineretului" să aibă loc dumi
nică 10 martie, o dată cu primele 
starturi în tradiționala competiție de 
masă. „Crosul tineretului". Se reco
mandă ca în această zi să se • desfă
șoare, în asociații sportive, școli, uni
versități, festivități dedicate acestui 
eveniment, diverse manifestări spor
tive.

TN SALA DE SPORT DIN 
LUPENI

PETROȘANI (prin telefon). 
Faza pe municipiu a „Cupei tine
retului" la tenis de masă a avut 
loc în sala de sport din Lupeni 
unde și-au măsurat forțele 50 de 
tineri și tinere din întreprinderi și 
licee. Iată învingătorii : cat 15—19 
ani : Liana Chinceșan (Șc. gen. nr. 
3 Vulcan) și Florin Pepelea (Lie. 
industrial minier Petroșani) ; cat. 
20—30 de ani V. Enea (Exploata
rea minieră Petroșani).

S. BĂLOI — coresp.

AU FOST DESEMNAJI 
CAMPIONII LA TENIS DE 
MASĂ Al SECTORULUI IV

Sigur, nu toți elevii, nu toți 
membrii asociațiilor sportive din 
cooperația meșteșugărească, nu toți 
tinerii din întreprinderile și insti
tuțiile Sectorului 'IV al Capitalei 
s-au putut califica în etapa pe mu
nicipiu la tenis de masă. Dar â- 
proape toți cei care au concurat 
la faza de masă au fost prezenți, 
duminică, în sala Grupului școlar 
I.O.R. în calitate de... suporteri ai 
colegilor lor care au cucerit acest 
drept. în această atmosferă de au
tentic spectacol, căreia trebuie să-i

adăugăm și buna organizare, au 
fost desemnați cîștigătorii.

Cine au fost concurenții ? Cei 
mai mulți (se înțelege că și cei 
mai buni, dacă avem în vedere 
faptul că au ajuns pînă în această 
etapă), erau reprezentanți ai lice
elor „Matei Basarab" și de Con
strucții, precum și cei ai școlii gaz
dă. Ei au fost însoțiți de profe
sorii de educație fizică care, tre
buie să recunoaștem, merită feli
citări pentru asistența tehnică de 
bun nivel acordată concurenților.

Dacă la Grupul școlar I.O.R. s-au 
întrecut doar finaliștii etapelor de
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începînd de astăzi, sala Olimpia 
din Timișoara este gazda primului 
turneu masculin al Diviziei A de 
volei pentru locurile 1—6. în dis
puta pentru cîștigarea titlului de 
campioană a țării sînt angajate for- 
mațile Dinamo București, Steaua 
București, C.S.LJ. Galați, Explorări 
Baia Mare, „U“ Cluj și Viitorul 
Bacău, care în întrecerea din cele 
d.Tuă serii ale campionatului, des
fășurate tur-retur în toamnă, au 
obținut calificarea. Cele 6 compe
titoare pornesc lupta de la zero 
'acumulările din tur și retur fiind 
anulate prin regulamentul siste
mului competiționai actual), așa in
cit din ziua startului fiecare echi
pă poate aspira la primul loc. Și 
pentru a-1 cîștiga trebuie să de
monstreze un grad de pregătire 
superior, adecvat sistemului turneu. 
In legătură cu șansele acestor șase 
formații la cîștigarea titlului an
trenorul emerit Gheorghe Constan- 
tinescu ne mărturisea că nu există 
nici un fel de certitudine, chiar 
dacă unele echipe aliniază loturi 
mai valoroase : „într-o competiție 
de acest gen pot surveni multe 
surprize din partea acelora care, 
prin „calculul hîrtiei", nu sînt co-

late ca pretendente Ia 
locul I. Favoritele — 
Dinamo și Steaua — 
vor trebui să facă față 
unui veritabil asalt, iar, 
dacă vor rezista aces
tuia, victoria uneia sau 
a alteia ar putea fi de
cisă în turneul al doi
lea (programat în mar
tie) și poate la setave- 
raj, dat fiind faptul că 
între ele nu se desfă-

AZI, DE LA ORA 16 :
Viitorul — Steaua 
„U“ Cluj — C.S.U. Galați 
Dinamo — Explorări

PLENARA

COMITETULUI

F. R. T. M

REZERVELE TENISULUI
DE MASA TREDUIE

VALORIFICATE DEPLIN!
sportive dinPrintre disciplinele

România, tenisul de masă se bucură 
de o veche și frumoasă tradiție. Fără 
a necesita eforturi materiale deosebite, 
acest sport — prin caracterul său re
creativ -- își lărgește necontenit sfera 
de răspîndire, atît în marile orașe 
cit și în așezările mai mici de pe 
întinsul meleagurilor țării, fiind prac
ticat de numeroși oameni ai muncii, 
indiferent de vîrstă și sex, în între
prinderi, la cămine culturale sătești, 
în școli și licee. Și în domeniul perfor
manței, sportul cu mingea de celu
loid de la noi a obținut, în ultimul 
pătrar de veac, o bogată suită de 
rezultate prestigioase internaționale, 
sportivii români cucerind o sumede
nie de titluri mondiale, europene, ca 
și titluri de campioni ai „C.C.E.". sau 
campioni internaționali în diferite 
țări. In prezent, maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru deține 
sceptrul suprem la dublu femei (ală
turi de japoneza Miho Hamada), iar 
cuplul Lidia Ilie-Ligia Lupu a deve
nit campion continental 
dublu fete.

Despre țoale aceste 
mai eu seamă, despre 
se impun pentru ca sportul cu paleta

de juniori la
realizări, dar 
acțiunile care

să înscrie pași cu adevărat hotărîți 
pe drumul progresului în activitatea 
de masă, precum și pentru îmbunătă
țirea continuă a rezultatelor și repre
zentării cu demnitate in competițiile 
internaționale au discutat participan- 
ții la recenta plenară a comitetului 
Federației române de tenis de masă.

Din rîndurile celor 60 de persoane 
prezente — conducători de cluburi, 
reprezentanți ai unor organizații cu 
atribuții in domeniul sportului, pre
ședinți de comisii județene și secții, 
antrenori, sportivi, membri ai Comi
tetului federal din Capitală și pro
vincie — 
bitori. Ei 
succese 
luni, dar 
te critice 
privește munca desfășurată anul tre
cut. făcind totodată și unele propu
neri pentru ameliorarea substanțială 
a activității viitoare.

Astfel, antrenorii N. Suciu (Hune
doara), V. Bălan (Craiova) au criti
cat aspecte din munca depusă pe 
plan local, solicitind mai mult aju-

au luat cuvîntul 20 de vor- 
au menționat și o serie de 
înregistrate în ultimele 12 
au avut și puternice acccn- 
și autocritice în ceea ce

(Continuare în pag. a 2-a)

In dribling spectaculos, Ecaterina Savu 
pătrunde spre coșul advers. Fază din me
ciul Politehnica — M.T.K. disputat la 
Budapesta, unde campioanele României au 
realizat victoria în deplasare. O perfor
manță pe care Politehnica dorește să o 
reediteze la Milano.

Săptămînă plină în cupele europene la baschet

ECHIPELE NOASTRE
ASALTEAZĂ SEMIFINALELE

e Calificată în semifinale, I.E.F.S. țintește locul I in grupă • 
Steaua și Politehnica susțin partidele decisive cu Estudiantes 
Madrid și Standa Milano • Ultimele pregătiri și verificări dinain
tea meciurilor • Partida Steaua — Estudiantes Madrid are loc 

miercuri, ia ora 19, in sala Floreasca

o săptămînă de repaus, cele 14 participante Ia 
finală ale cupelor europene la baschet (opt în 
Cupa cupelor) își reiau întrecereai prin meciurile 
etape. Spre cinstea lor, trei echipe românești

După 
rile de 
șase în 
ultimei 
litehnica (la fete) în C.C.E., Steaua (la băieți) și I.E.F.S. (la fete) 
în Cupa cupelor — au izbutit performanța de a promova în eșa
lonul de elită a' baschetului european și concurează, cu șanse 
apreciabile, la calificarea în semifinalele competițiilor. De fapt, 
sportivele de la I.E.F.S. au și realizat această performanță (prin 
victoria asupra formației Spartacus Budapesta și-au asigurat 
locul secun'd în clasamentul grupei A), iar dubla partidă cu GEAS 
Sesto San Giovani (mîine ia Milano, 
Capitală, în sala Floreasca) urmează

sfertu- 
C.C.E., 
tur ale
— Po-

Budapesta și-au asigurat
miercuri 27 februarie în 

*■ iwx u,să hotărască ocupanta
primei poziții în grupă. Pentru Politehnica și Steaua, în schimb, 
întîlnirile de acum vor decide calificarea în semifinale. Studen
tele vor evolua joi la Milano în compania echipei Standa (re
turul la 28 februarie în sala Floreasca), iar Steaua va juca mîi- 
ne seară (la ora 19) în sala 
(returul la 27 februarie, la Madrid'. 
Steaua și Estudiantes este

RUGBYȘTII TIMIȘORENI IN TURNEU IN ITALIA Șl FRANȚA
apoi din nou în Italia, joi 28 la Milano 
cu CUS Milano și duminică 3 martie, 
la Udine cu R. C. Udine. Timișorenii 
(antrenor : Mitică Ionescu) 
cea mal bună garnitură 
nu vor lipsi internaționalii 
canu, Tatucu, Popovici, Peter, 
Ghețu, Duță, Chiciu etc. Echipa a fost 
întărită cu studenții Florin Constantin 
(Știința Petroșani), Balint și MățăOană 
(Agronomia Cluj).

5 â
O altă echipă fruntașă a rugbyului 

nostru, Universitatea Timișoara, pleacă 
intr-un interesant turneu peste hotare. 
Studenții bănățeni vor juca în Italia și 
Franța cu formații divizionare A și B. 
Iată, de altfel, programul complet al 
turneului : miercuri, 20 februarie, Ia Ro- 
vigo cu MECO (fostă Tosimobili) ; sîm- 
bătă 23, Ia Rodez cu Stade Ruthenois ; 
i^arți 26, la Vienne cu C, S. Vienne :

c.
deplasează 

din care 
Gh. Răș- 

Suciu,

Floreasca cu Estudiantes Madrid 
a Mod. ÎL. Desigur, meciul dintre 
așteptat cu mult interes de publicul 
din Capitală, dornic să-i revadă pe 
bucureșteni intr-o dispută internațio
nală, în compania unor adversari va
loroși așa cum sint sportivii madri
leni, din rindul cărora fac parte in
ternaționali cu experiență — Gonzalo 
Sagi-Vela și “ 
și celebrul 
Taylor care,

Martinez Arroyo, precum 
nord-american Ronald 

nu mai departe decît în

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

șoară decît două întîl- 
niri directe".

Deși campionatul tur- 
retur nu a oferit prea 
multe criterii în ceea 
ce privește valoarea e- 
chipelor, după compor
tările de pînă acum în 
Cupa campionilor eu
ropeni, Dinamo se pre
zintă cu cele mai mari 
șanse de a termina ca 
lideră acest prim tur
neu. Dar nu trebuie 
neglijată nicidecum 
ambiția cu care Steaua 
țintește revenirea în 
fruntea ierarhiei inter
ne. Cu un Stamate în 
mare dispoziție, fosta 
campioană poate . să-și 
depășească posibilitățile dove
dite în ultimul timp. De aseme
nea, un adversar incomod, ambi
țios și bătăios, cum este Explo
rări B. Mare, se poate „amesteca" 
în lupta dintre cele două aspiran
te la titlu.

Dar, dincolo de disputa echipe
lor, turneul de la Timișoara (ca

Sala Olimpia din Timișoara va găzdui primul 
turneu masculin al campionatului Diviziei A 
de volei. Iată-i pe jucătorii dinamoviști, Schrei
ber (in atac), Oros și Dumănoiu surprinși în 
timpul unui meci desfășurat în fața publi

cului timișorean.

Foto : Dan TARAN-Timișoara 

și cel din martie de la București) 
trebuie să constituie pentru toți 
jucătorii un stimulent la o com
portare cît mai bună, dat fiind 
faptul că la capătul întrecerilor 
trebuie să se definitiveze»și lotul 
național în vederea participării e- 
chipei României la C.M.

Aurelian BRE3EANU

LA BRAIL A, PARTIDE MARATON 
în Întrecerile grupei 7-12

Politehnica, Progresul și Universitatea învingătoare in prima zi
BRĂILA, 18 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). în sala 
sporturilor din localitate au înce
put întrecerile turneului masculin 
de volei rezervat divizionarelor A 
din grupa 7—12. în prima partidă, 
s-au întîlnit formațiile Politehnica 
Timișoara și I.E.F.S. A fost un 
meci viu disputat, cu numeroase 
răsturnări de scor, care au reținut 
atenția spectatorilor pe parcursul 
celor peste două ore de joc, deși 
miza și-a pus amprenta asupra 
calității partidei. Victoria a reve
nit timișorenilor cu 3—2 (15, —8, 
4, —9, 11). Au arbitrat, bine : Gh. 
Ioncscu — V. Vrăjescu, ambii din 
București.

în cea de a doua întîlnire au 
evoluat echipele Rapid și Progre
sul. Meciul a fost de o valoare mai

scăzută decît precedentul, ambele 
formații luptînd, însă, cu ambiție 
pentru realizarea victoriei. Dato
rită, totuși, oscilațiilor de la un 
set la altul, spectatorii au avut din 
nou, posibilitatea să asiste la un 
joc maraton. Scorul a fost favo
rabil formației Progresul, care a 
cîștigat cu 3—2 (7, —8, 9, —7, 13). 
A condus foarte bine brigada for
mată din I. Niculescu (București) 
și Em. Ududec (Tr. Măgurele).

în ultimul joc al zilei : „U“ Cra
iova — Tractorul Brașov 3—2 
(—5, 9, 3, —14, 6).

Azi, de Ia ora 16 se dispută 
partidele : I.E.F.S. — Universita
tea, Rapid — Tractorul, Politehni
ca — Progresul.

Nicolae COSTIN .
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FOILE DE ÎNREGISTRARE, LA BASCHET, DEMONSTREAZĂ Pe marginea intrecerilor juniorilor, de la Botoșan

POLITEHNICA DOMINA 
ȘI PRIN OMOGENITATE LA ATLETISM CARE SARE „FLOP “!

SOMCUȚA MARE ARE UN CAMPION

Deși mai sînt o serie de restanțe 
(Universitatea Cluj — Steaua la 
băieți, Rapid — I.E.F.S. și Uni
versitatea Timișoara — Politehnica 
la fete) în campionatele republica
ne de baschet clasamentele sînt 
acum destul de clare. în întrece
rea masculină, Dinamo și-a conso
lidat poziția de fruntașă, contihu- 
înd să fie neînvinsă după 17 me
ciuri susținute. iar în divizia 
feminină, Politehnica a rămas sin
gură pe locul I, întrecînd, săptămî- 
na trecută, pe Voința București. în 
grupele 7—12; aceeași dispută 
prigă la băieți, unde toate 
șase echipe sînt candidate și 
locul 7 și la locurile... 11—12 ;

a- 
cele 

la 
------ . T, „........... . x, la 
fete, Crișul domină cu autoritate, 
iar Olimpia confirmă — săptămi- 
nă de săptămînă — că și junioa
rele pot realiza victorii în primul 
campionat al țării, cu condiția de 
a se pregăti cu sîrguință și de a 
asculta sfaturile antrenorului. Pen
tru pozițiile care aduc retrograda
rea. au rămas două candidate, 
Sănătatea Satu Mare și Voința Tg. 
Mureș, despre care este puțin pro
babil să se lege speranțe. Poate 
în anii viitori, cînd o nouă gene
rație de junioare va crește sufici
ent pentru^ a readuce în divizia A 
aceste două foste puternice centre 
baschetbalistice.

Să nu uităm, însă, că — 
fara obiectivelor propriu-zise 
tru care sînt organizate —

in a- 
pen- 
cam-

pionatele naționale oferă și prile
jul unei permanente și severe ve
rificări a baschetbalistelor și bas- 
chetbaliștilor selecționați sau apți 
de a fi promovați în loturile re
prezentative. în acest scop, pe lingă 
comportarea vizibilă în cursul des
fășurării unui meci, la dispoziția 
antrenorilor stau și datele consem
nate pe foile speciale de înregis
trare, care vizează aportul adus de 
fiecare jucătoc în parte, în diferite 
domenii. Iată, de pildă, derbyul 
feminin Politehnica — Voința 
București, văzut printr-o compara
ție între contribuția adusă de trei 
dintre cele mai bune componente 
ale fiecărei formații (în ordine, 
sînt trecute aruncările libere, cele 
din acțiune, recuperările, mingiile 
cîștigate și mingile pierdute) : 
Suzana Szabados (Politehnica) — 
Gabriela Ionaș (Voința) : 14—9 și 
respectiv 6—5, 14—7 și 12—1 (!), 
8 și 4, 4 și 4, 7 și 0(!); Ecaterina Savu 
^Politehnica) — Liliana Rădulescu 
(Voința) : 8—7 și 4—3, 17—5 și 
20—7, 11 și 5, 2 și 3, 2 și 3 ; Ga
briela Ciocan (Politehnica) și Ma
riana Andreescu (Voința) : 20—11 
și 4—3, 6—4 și 14—7, 10 și 11, 2 
și 5, 2 și 1. Desigur, aportul celor
lalte jucătoare nu poate fi omis, 
dar trebuie ținut seama că, totuși, 
contribuția principală a aparținut 
tocmai sportivelor ale căror date 
le-am amintit mai sus.

Ce se desprinde ? Omogenitatea 
(sub toate aspectele) studentelor ;

scăderile cooperatoarelor. Gabriela 
Ionaș (conducătoare de joc) a ra
tat 11 din cele 12 aruncări din ac
țiune ! Oare acest fapt nu a ușu
rat misiunea sistemului defensiv 
aplicat de Politehnica, prin facili
tarea flotării în jurul pivoților ? 
La recuperări, aceeași constatare : 
li—11—10 Politehnica, față de 4—5 
—11 Voința. Chiar totalul a fost 
defavorabil Voinței : 20 față de 29 
(repetăm, observațiile se referă 
numai la cele trei perechi de jucă
toare amintite). Aceasta înseamnă 
o mai bună plasare a ,,5‘‘-ului, 
o contribuție a tuturor sportivelor 
ia lupta sub panou cînd ne refe
rim la Politehnica ; o așezare ine
gală, o exagerată pondere asupra 
sarcinilor ce-i revin Marianei An- 
dreescu care, deși are 1.92 m, nu 
poate suplini plasamentul defec
tuos sau insuficienta dîrzenie a 
coechipierelor. De altfel, nu este 
tîrziu să amintim că Mariana An- 
dreescu (în vîrstă de numai 16 ani) 
a fost ținută permanent pe teren, ' 
deși încă din prima repriză dădea 
semne de oboseală și era vădit că 
odihnirea ei — în anumite perioa
de — era absolut necesară. Dar, 
aceasta este altă problemă. Deo
camdată, să ne limităm la datele 
oferite de foile de înregistrare 
(cea în cauză fiind ținută cu com- 
petența-i recunoscută de Tudor 
Minescu), cu speranța că au creat 
un motiv de discuții constructive 
(d. st,).

Seria concursurilor de nivel republi
can din sezonul de sală a fost inaugu
rată de juniorii de categoria a Ii-a, care 
gi-au desemnat campionii „de iarnă" 
sîmbătă și duminică, la Botoșani. Așa 
cum remarcam în cronica din ziarul de 
ieri, ani asistat la un concurs destul de 
reușit, care ne-a prilejuit cîteva con
statări interesante. înainte de a ne re
feri la unele aspecte de ordin tehnic, 
privitoare, la performanțe și concurenți, 
este bine, credem, să ne oprim puțin 
asupra gazdei (sau gazdelor) competi
ției.
• Botoșanii au găzduit pentru a treia 

oară consecutiv întrecerile juniorilor II. 
Este bine că Federația s-a gîndit să facă 
din orașul moldovean un centru de 
tradiție atletică. Sînt acolo oameni cum
secade. inimoși, cărora le place acest 
sport și se străduiesc, an de an, să a- 
sigure condiții cît mai bune de desfă
șurare a competiției ce le este încre
dințată. Există la Botoșani și o sală 
bună, spațioasă și chiar dacă probele 
de alergări se pot disputa numai pe 
distanța de 50 m, inconvenientul — mi
nor la urm,a urmei, gîndindu-ne că este 
vorba de juniori II — fiind compensat 
de posibilitatea de a se asigura finale 
de 8 concurenți. Pista sălii este însă 
din zgură si acesta este marele neajuns, 
reflectat în rezultatele majorității pro
belor. Covoarele de cauciuc de la lun
gime, triplusalt și prăjină nu au lun
gimea unor elanuri normale, iar la să
ritura în înălțime fîșia îngustă — ceva 
mai mult de un metru — de material 
sintetic așezată în fața stâlpilor, la locul 
de desprindere, mai mult încurcă.
S „Grosul" competitorilor la naționalele 

juniorilor II este dat de Capitală — 
există însă și alte orașe — unde con
dițiile de pregătire sînt bune. Sugerăm 
ca prin eforturi la nivelul federației, 
și locale, să se acopere întreaga supra-

PRINTRE CULOARE
a complexului sportiv 

Capitală va fi gazdă. 
Întrecerilor caa-

CLASAMENTELE LA ZI SĂPTĂMÎNĂ PLINĂ ÎN CUPELE EUROPENEMASCULIN
GRUPA 1—6

1. Dinamo 17 17 0 1630—1205 342. Steaua 16 13 3 1398—1172 293. ..U“ Timișoara 17 11 6 1355—1262 284. I.E.F.S. 17 10 7 1371—132.3 275. ,.U“ Cluj 16 9 7 1242—1176 256. Farul 17 7 10 1259—1399 24

GRUPA 7—12
7. I.C.H.F. 17 7 10 1235—1200 24
8. Polit. Cluj 17 6 11 1098—1220 23
9. Voința Timișoara 17 6 11 1102—1293 23

10. Rapid 17 5 12 1266—1376 22
11. Polit. Buc. 17 5 12 1199—1368 22
12. C.S.U. Galați 17 5 12 1117—1274 22

(Urmare din pag. 1)

FEMININ
GRUPA 1—6

1. Voința Buc. 17 15 2 1193—• 906 32
2. politehnica 16 15 1 1125—• 843 31
3. I.E.F.S. 16 11 5 1003—- 811 27
4. „U“ Cluj 17 9 8 960—-1037 26
5. Rapid 16 9 7 1016—- 897 25
6. „U“ Timișoara 16 7 9 929—■1011 23

GRUPA 7--12
7. Crișul 17 11 6 1125— 929 28
8. Constructorul 17 7 10 949— 987 24
9. „U“ Iași 17 6 11 1029— 921 23

10. Olimpia 17 6 11 799— 994 23
11. Sănătatea 17 3 14 810—1098 20
12. Voința Tg M. 17 1 16 754—1061 18

COȘGETERII
După, consumarea partidelor etapei 

XVII-a, clasamentele coșgeterilor 
prezint’ă astfel :

MASCULIN : 1. Braboveanu (I.E.F.S.) 
418 p, 2. Szell (Polit. Buc.) 389. 3. R. 
Martinescu (C.S.U. Galați) 361. 4. Spînu 
(Farul) 318, 5. Mănăilă (Univ. Timișoara) 
315, 6. Oczelak (Steaua) 289 etc.

FEMININ : 1. Liliana Radulescu (Voin
ța Buc.) 308 p, 2. Ileana Gugiu (Rapid) 
300, 3 Mariana Andreescu (Voința
Buc.) 280 p. 4. Rodica Goian (Univ. Ti
mișoara) 262, 5. Suzana Szabados (Poli
tehnica) 250, 6. Angelica Tita (I.E.F.S.) 
240 etc.

se

primăvara anului trecut, 
reprezentativa Austriei, 
la turneul de calificare 
pionatul european.

în mod firesc, jocurile 
etapa sferturilor de finală ale cupe
lor europene au fost privite cu deo
sebită atenție de formațiile românești, 
care 
astfel 
zenta în formă cit mai bună. Despre 
ce s-a făcut de la ultimele întîlniri 
și pînă în 
lor, ne-au 
echipe :

VASILE 
„După partida cu Dinamo, 
campionatului republican, 
cut trei zile la Predeal, 
făcut excursii pe Clăbucet și la Trei 
Brazi, precum și săniuș. Apoi, ne-am 
înapoiat în Capitală și am început 
antrenamentele, în cursul cărora am 
insistat asupra contraatacurilor, a- 
gresivității în apărare, atacului împo
triva zonei 2—1—2, precum și asupra 
posibilității de marcare cît mai stric
tă a pivotului Taylor (2,11 rn și foar
te mobil), a conducătorului de joc 
Peraita (1,80 m) și a extremei Sagi- 
Vela (1,85 m). Vizionînd meciul Estu- 
dianles — Zbrojovka (disputat la 
Brno) și văzînd înregistrarea filmată, 
am putut sesiza caracteristicile jocu
lui oaspeților spanioli și, împreună 
cu întreaga echipă, ne-am pregătit 
ca atare. In plus, am studiat și fil
mul intîlnirii cu Dinamo. în scopul 
depistării principalelor și celor mai 
dese defecțiuni ale jocului nostru. în 
rest, am susținut (vineri) cu Dinamo 
un util meci-test în cadrul Cupei de 
iarnă, iar luni și marți efectuăm ulti
mele antrenamente. Miercuri, o nouă 
vizionare a partidelor Esiudiantes — 
Zbrojovka și Steaua — Dinamo. Tot 
lotul este optimist și hotărît să în
vingă".

a evoluat în 
participantă 

pentru cam-

care încheie

s-au pregătit cu sîrguință, 
incit să se poată pre-

ziua desfășurării meciuri- 
vorbit antrenorii celor trei

POPESCU (STEAUA) : 
din cadrul 
am petre- 

unde am

GRIGOEE COSTESCU (POLITEH
NICA) : „Imediat după înapoierea de 
Ia Riga, am jucat cu Voința Bucu
rești și cu Rapid, în . cadrul diviziei 
A. A urmat o zi de odihnă și apoi 
am reluat antrenamentele, cu tot 
efectivul valid și avînd multă poftă 
de lucru. Marți plecăm Ia Milano și 
dorim ca în seara aceleiași zile să 
efectuăm un antrenament în sala în 
care vom juca. Miercuri ne vom an
trena din nou și vom asista Ia me
ciul I.E.F.S. — GEAS Sesto San Gio- 
vani. Ne-am pregătit cu deplină se
riozitate și toate baschetbalistele de 
Ia 
dă 
al 
să

sînt convinse să deei- 
Milano rezultatul final 
Standa. Adică, doresc

Politehnica 
încă de la 
disputei cu 
învingă".

IOAN NICOLAU (I.E.F.S.) „De la 
Budapesta, unde ani jucat cu Sparta- 
cus, am evoluat la Cluj de unde 
ne-am înapoiat cu Viorica Balai acci
dentată. Ea a reluat antrenamentele 
după cîteva zile de întreruperi, lueru 
petrecut și cu Angelica Tita care a 
avut o stare gripală. în sfîrșit, o altă 
indisponibilitate : Clara Szabo, incom
plet refăcută și nevoită, din cauza 
aceasta, să se antreneze la un nivel 
de intensitate mai redus. în aceste 
condiții, am fost obligați să luăm 
măsuri de integrare a rezervelor, în 
special a Ștefaniei Giurea care s-a 
comportat bine și la ultimele întîl
niri, și Ia antrenamente. Pentru în
locuirea Vioricăi Balai, au fost încer
cate Doina Ifliinie și Ecaterina Pan
ica. Ne-am mai preocupat de găsirea 
formulelor cele mai potrivite in ipo
tezele că va juca celebra Maria Ve- 
ger. Ultimele antrenamente au fost 
susținute luni, urmind ea marți să 
plecăm Ia Milano, unde vom ajunge 
și ne vom antrena in aceeași zi. Re
feritor Ia 
doresc să 
dul de a 
București, 
din toată

BS

posibilitatea de calificare, 
precizez că plecăm cu gîn- 
cîștiga și la Milano și la 
și că juteătoarele doresc 

inima să-și realizeze țelul".

însemnări la finalele campionatelor republicane

JUNIORII JUDOKA AU PROGRESAT MULT
Șl NE DAU MARI SPERANȚE...

Marcel Nuțu (Trotușul Municipiul 
pionul categoriei ușoare la juniori 

tărel ($c. sp.

Gh. Gheorghiu-Dej), în stingă, cam- 
mari, în apriga finală cu Eugen Spă- 
Unirea Iași).

Foto : Petre PACURARU Pitești
Văztnd la finalele campionatelor re

publicane individuale de judo ale juni
orilor — desfășurate sîmbătă șl duminică 
la Pitești — numeroși concurenți. la fie
care categorie de greutate, am fost plă
cut surprinși. De exem.plu, la categoria 
grea își disputau întiietatea nu mai pu
țin de 18 juniori mari și 12 mici. Iar 
cînd l-am văzut pe toți concurențil cum 
Jși apărau șansele am fost, pur șl 
simplu, uimiți : finalizau nenumărate
procedee tehnice de mare dificultate, cu 
dezinvoltura celor ce fac lucruri știute 
pină în cele mai mici amănunte, atacau 
într-un ritm de-a dreptul debordant de 
Ia începutul și pînă la terminarea me
ciurilor, realizau dueluri de mare echi
libru, învingătorul fiind foarte greu de 
desemnat. Așadar, o primă și extrem de 
îmbucurătoare constatare — juniorii 
noștri de judo au crescut mari și ne 
dau speranțe pentru campionatele eu
ropene din toamna acestui an. De alt
fel, această impresie s-a conturat încă 
de la întrecerile „Turneului Prietenia" 
de anul trecut, a căpătat consecință la 
campionatele internaționale ale Româ
niei de la începutul lui februarie și s-a 
confirmat pe deplin în cele două zile 
ale finalelor de la Pitești.

Acum, la ora bilanțului, putem spune 
că cele mai frumoase rezultate le-au 
obținut juniorii de la Școala sportivă 
Unirea iași (antrenor Constantin Bor- 
dea). Unirea Arad (Mihal Botez) Șc. sp. 
Miercurea Ciuc (Iosif Gall). Trotușul 
și Sc. sp. Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej (Constantin Georgescu). Agronomia 
Timișoara (Constantin Bogdan). Șc. sp. 
Energia București (llie Gheorghe). Șc. 
sp. 1 București (Cristian Pavelescu). 
Olimpia București (Constantin Ciolan și 
Emil Boerescu). Și aiți antrenori au

prezentat juniori, mari sau mici, ce-i 
drept mai puțini, dar aflați în lupta 
pentru întiietate la categoriile lor. Ne 
referim la dr. Vasile Șerban (Metalul 
Roman), Stelian Ștefănuț (Universitatea

Craiova). Miliai Brăileanu (Șc. sp. 2 
București). Dorin Gavra (Metalul Bucu
rești). Ion Hantău (I.E.F.S.), Ionel Dra
gan (Șc sp. Deva) gi Alexandru Olah 
(Sănătatea Tg. Mureș). Ne-am fi aș
teptat. însă, la mult mai mult din par
tea altor antrenori ai căror sportivi s-au 
aflat, la edițiile anterioare. în număr 
mare pe treptele podiumului de onoare. 
Ne-a surprins. în primul rînd, evoluția 
ștearsă a elevilor antrenați de cunoscu
tul tehnician Ovidiu Bucur (Șoimii Si
biu). în timp ce la campionatele repu
blicane din 1970 juniorii sibieni cucereau 
cinci titluri. în 1971 — trei, în 1972 — 
unul și anul trecut doi dintre ei s-au 
clasat pe locul secund, de astă-dată e- 
levii antrenorului Bucur au continuat 
regresul valoric, mulțumindu-se cu un 
loc trei obținut de juniorul mic Viorel 
Boeriu la categoria grea ! Juniorii de la 
Dinamo București, campioni anul tre
cut în competiția pe echipe, nu s-au a- 
flat nici măcar la o singură categorie 
la aceste finale ’ Dinamoviștii brașoveni, 
clasați pe locul 3 în divizia A, cei de 
la A.S.A. Tg. Mureș, Universitatea Cluj, 
Politehnica București, de asemenea în 
divizia A, n-au reușit să obțină rezul
tate meritorii, sau n-au fost prezenți 
punînd sub semnul întrebării schimbul 
de mîine al garniturilor respective de 
seniori. Credem că federația de spe
cialitate ar trebui să analizeze — mai 
ales în urma recentei plenare a Comi
tetului federal — munca desfășurată de 
antrenorii acestor secții pentru 
rea juniorilor.
Pînă nu de mult, arbitrajele 

adesea nemulțumiri, atît printre 
cît și printre antrenorii acestora. Acum, 
deși numărul arbitrilor a fost insuficient 
față de numeroasele partide disputate, 
multe stînd — cum menționam mai sus 
— sub semnul echilibrului, ei s-au a- 
chitat cu succes de misiunea lor.

în sfîrșit gazdele (C.J.E.F.S. Argeș) 
s-au străduit și au reușit să asigure 
condiții optime de organizare.

pregătl-

creau 
sportivi

Costin CHIRIAC

Sala de atletism 
„23 August“ din 
sîmbătă și duminică, . ____
pionatelor republicane de seniori. în a- 
fară de faptul că stabilesc o ierarhie a 
atieților noștri în sezonul de sală, în
trecerile constituie un ultim prilej pen
tru a se obține stan dar durile de partici
pare la campionatele europene pe teren 
acoperit de la Goteborg.
• în cadrul unui concurs desfășurat 

în București, Valentina Cioltan a arun
cat greutatea la 17,00 m (16,65 m, dep, 
16.00 m, 17,00 m. 16,50 m, 16,90 m).

• La sfirșitul săptămîni! trecute au 
avut loc în sala „23 August" campiona
tele municipale ale copiilor, competiție 
care s-a bucurat de un frumos succes. 
Iată cîțiva dintre cîștigători: BĂIEȚI i: 
50 m : V. Enescu 6.8 ; 50 mg î Ov. Ne
grea 9,3 ; lungime : V. Ionescu 5,58 ; 
înălțime : C. Hăpăianu 1.45 m ; prăjină 
FI. Filipescu 2,60 m. ; BĂIEȚI II : 50 m : 
V. Ouatu 7.7 ; lungime : P. Ivan 4.02 m ; 
înălțime : S. Matei 1.25 m ; FETE I : 
50 mg ; Aurelia Enache 8,9 ; înălțime : 
Maria Diaconu 1,20 ; FETE II : 50 m : 
Nicoleta Vornicu 7,9 : lungime : Rodica 
Obreja 3,70 m ; înălțime : N. Vornicu 
1,05 m.
• în parcul sportiv. „23 August" s-a 

desfășurat duminică dimineață o com
petiție de cros organizată de Viitorul. 
Au luat parte 160 de concurenți. Copii 
(500 m) : Alex. Nistor ; Juniori III 
(1 000 m) : Sorin Mihai ; Juniori II 
(1 500 m) : Cr. Răjală ; fete (100 m) : 
Eugenia Teodorescu ; 
na) : Livia Burmaz ; junioare II 
Ecaterina Gheorghe (Nicolae D. 
coresp.)

• Clubul bucureștean Metalul 
ganiza duminică tradiționala competiție 
„Crosul mărțișorului".
• Campionatele universitare pe teren 

acoperit au fost amînate pentru zilele 
de 2—3 martie.

față a sălii cu acest excelent material 
sintetic românesc care este coritanul. 
Atunci cadrul întrecerilor va fi cu totul 
altul, rezultatele la fel. și vom putea 
spune că inițiativa a fost dusă pînă la 
capăt.
• Obișnuitul clasament al medaliilor 

are în frunte — ca de obicei — Școala 
Sportivă de Atletism din București, o 
mare unitate a atletismului pentru ju
niori, ai cărei reprezentanți au cîștigat 
3 titluri de campioni, 3 locuri II și 6 
locuri III. Urmează Liceul 35 din Bucu
rești (2—1—9). Școala sportivă Constanța 
$1 Liceul 2 Iași (1—1—0). Clubul sportiv 
școlar București (1—0—2). Liceul Cen
tral Experimental de atletism Cîmpu- 
lung, Școala Sportivă Ploiești, . Clubul 
sportiv Brăila și Liceul Șomcuța Mare 
(1—0—1). Au obținut medalii atleți de 
Ia 17 unități.
• îmbucurătoare apariția pe harta a- 

tletică a țării a unor noi centre. între 
care amintim Somcuța Mare, Zalău, Si- 
ghetul Marmației sau Fălticeni. în 
schimb, cu toate că am consultat cu 
grijă și foile de concurs, nu am putut 
remarca juniori reprezentând Dinamo, 
Rapid sau Progresul din Capitală.

• Din cele 12 probe ale programului, 
la 5 performanțele cîștigătorilor au fost 
mai bune decît la ediția precedentă, iar 
în alte 3 ele au fost egale. Un singur 
record a fost îmbunătățit — și altul 
egalat —, la săritura în înălțime a fe
țelor (1,69 m) unde. în afara cîștigă- 
toarei Mihaela Șerban (C. S. Brăila) 
am mai remarcat pe Cleopatra Farkaș 
(Lie 2 Iași) și Nlculina Hie (S.S.A.), 
capabile ambele, în acest an, alături 
de brăileancă. de performanțe de peste 
1,70 m.

în afara numelor amintite mai sus — 
citînd-o din nou pe Cleopatra Farkaș 
pentru polivalentu-i talent — vă rugăm 
să rețineți, de. asemenea pe cîțiva atleți, 
speranțe autentice : neașteptatul campion 
din Șomcuța Mare la săritura în înăl
țime. ” *
„flop”), 
stanța), 
venire,
C-lung Muscel). Walter Vogel (Lie. 35 
Buc.), Aurica Nedelea, Mihaela Stoica, 
Emanoil Alexa (S.S.A.). Constantin An
tonescu (Șc. sp. Ploie&i). Veți mai auzi 
de ei, cu ’ siguranță. *

Vladimir MORARU

DAN CRISTEA (schi)
S-a născut la 2 februarie 1949 în Buș- 

teni-Prahova. De profesie conducător 
auto. In prezent este subofițer în ca
drul M. I., legitimat ca sportiv la clubul 
Dinamo Brașov. Căsătorit cu Maria 
Cîmpeanu, de asemenea schioară, studen
tă la I.E.F.S. A început sportul de per
formanță la vîrsta de 12 ani la Carai- 
manul Bușteni, cu antrenorul Mircea 
Enache.

Schior de talent, a reușit ca în cei 
13 ani de prezențe pe pîrtiile de schi 
să cucerească 12 titluri de campion na
țional în probelele de slalom special, 
uriaș și coborire. Pe plan internațional 
se poate mîndri cu 6 locuri I în Cam
pionatele balcanice. A participat la J.O. 
de la Sapporo unde s-a clasat pe locul 
26 în cursa de slalom uriaș. Anul a- 
cesta, la Campionatele mondiale de schi 
alpin, din Elveția, a obținut un merituos 
loc 15 în proba de slalom special, iar 
poziția a iX-a în clasamentul final al 
combinatei alpine îl recomandă ca unul 
dintre cei mai buni schiori europeni.

Cristea a pornit din fragedă

sareAlexandru Papi (care
Râul Hangu (Șc. sp. Con-
un. ., Carol Corbu în 
Steluța Duculescu (L.C.E.A.

de

Gindindu-ne

junioare III (500
" (600 m): 

Nicolae,

va or-

Născut la poalele Bucegilor, Dan 
copilărie pe pantele munților. La început cu sania, iar cînd a îm
plinit 5—6 ani și-a legat la picioare primele „seînduri”, imitîndu-i 
pe cei mai mari. Mai tîrziu și-a dat drumul, cu mult curaj, pe 
pîrtiile de schi. Tehnică nu prea avea, dar instinctul său de mun
tean îi asigura o alunecare fără prea multe căzături. în încercările 
sale temerare, de a se menține cît mai mult pe schiuri, a fost 
observat de antrenorul Mircea Enache, care a văzut în copilul 
curajos pe viitorul performer. A fost adus la Caraimanul și așa 
a început migăloasa muncă de șlefuire a talentului acestuia pen
tru schiul de performanță. Echipamentul adecvat, materialul mai 
bun și sfaturile competente ale antrenorului au făcut din Dan 
Cristea un sportiv cu veleități la primele locuri în concursurile 
de amploare. După cîțiva ani s-a transferat la Carpați Sinaia 
unde a lucrat cu antrenorul Dedu 
culorile clubului Dinamo Brașov 
Kurt Gohn.

Dan Cristea este un foarte bun 
este forța, care îi permite să se 
dificile ce, se ivesc în timpul curselor. Dacă la aceasta ar mai 
adăuga și o mobilitate adecvată, performanțele lui Dan Cristea 
ar cunoaște noi salturi. Și așa, ca urmare a rezultatelor înregis
trate în concursurile internaționale, el are 24,5 puncte F.I.S. ceea 
ce îi permite participarea permanentă la „Cupa Mondială".

Matei, iar din anul 1969 apără 
și este pregătit de antrenorul 
tehnician.* Calitatea lui de bază 
redreseze în situațiile cele mai

la viitorul hocheiului românesc

DE LA LOTUL DE JUNIORI, SPRE 0 ECHIPA OLIMPICA!
în actualul sezon hocheistic, lotul 

de juniori nu prea ne-a răsfățat cu 
satisfacții. Deși constituit — în prin
cipiu — încă de la sfirșitul lunii iulie 
a anului trecut, munca de omogeni
zare a acestui colectiv (la alcătuirea 
căruia participau cinci cluburi) a de
curs anevoie, necesitînd eforturi și 
căutări. Primele evoluții ale echipei, 
care se pregătea în vederea partici
pării la întrecerile grupei B a Cam
pionatului european, au fost modeste: 
ultimul loc în „Turneul Prietenia", 
de la Nitra, locul IV în „Turneul ce
lor șase", de la Budapesta. Dar, co
lectivul însărcinat cu pregătirea for
mației noastre nu s-a descurajat. El 
a fost întărit prin aducerea unui teh
nician cu mîre experiență, antreno
rul emerit Mihai Flamaropol, hotă- 
rindu-se mărirea volumului de mun
că și instaurarea unui climat de de
săvârșită disciplină, prin excluderea 
unor elemente refractare acestui stil 
de lucru.

Și iată că primele roade se și văd. 
Acumulările cantitative ale unei acti
vități intensive, incep să conducă la 
saltul calitativ.

★
Meciurile cu Bulgaria, de sîmbătă 

și duminică, prezentau —• din acest 
punct de vedere — o importanță deo
sebită pentru lotul nostru de juniori, 
în primul rînd, pentru că în cele 
două jocuri anterioare (la Nitra și 
Budapesta) am fost învinși (la șase 
și respectiv, trei goluri diferență). 
Apoi, fiindcă sorții au hotărît ca for
mațiile României și Bulgariei să evo
lueze în aceeași serie preliminară a 
C.E. de la București și întîlnirea din
tre ele va hotărî, probabil, pe una 
dintre finalistele competiției. Și, in 
sfîrșit, eram curioși să vedem — la 
prima evoluție pe teren propriu — 
care este potențialul real al lotului 
nostru, în compania unui adversar 
foarte ambițios, care practică un ho-

chei în forță, pe alocuri chiar exce
siv de dur.

ft

i

în campionatele de tenis de masa

SPARTAC (f) $1 POLITEHNICA (ni) ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
Etapa campionatelor divizionare de 

tenis de masă desfășurată duminică 
a dat loc, așa cum se presupunea, la 
meciuri interesante, unele dintre ele 
incheindu-se cu scoruri strînse, cu 
excepția celor din Capitală.

FEMININ. Rovine Craiova — Spar- 
tac București 4—5. In pofida absen
ței Lidiei llie, formația învingătoare a 
reușit un succes prețios în deplasare, 
cea mai bună jucătoare fiind Elena 
Condicaru (3 victorii). Celelalte două 
puncte au fost înscrise de Mariana 
Feldman (la Căpriță) și Roberta To
ma (la Căpriță). în timp ce pentru 
gazde au ciștigat Marilena Tomescu 
și Georgeta Fuiorea, cite două întîl
niri.

Progresul București 
tivă Buzău 8—1. Victoriile 
obținute de Maria Alexandru și Ana 
Lunțeanu (cite 3), Viorica Moldovan 
(2) pentru Progresul și Camelia Fili- 
mon (1) pentru buzoience.

MASCULIN. C.S.M. Cluj — C.S.M. 
Iași 10—7. Formația locală a înregis
trat un succes mai greu deqit se aș
tepta. Doboși (4), Giurgiucă (4), Papp 
(1) și cuplul Doboși-Giurgiucă au 
„înscris" pentru gazde, iar Teodores- 
cu (2). Macovei - (2). Șumulea (2) și 
Domnaru (1) penttju oaspeți.

P. RADVANI, coresp.

— Școala spor- 
au fost

Constructorul Hunedoara — Politeh
nica București 8-—9. Meci de nivel

PLENARA COMIT ETULUI F. R. T. M
(Urmare am pag i/

tor, iar președinții comisiilor de spe
cialitate din Oradea (A. Ciortea), 
Arad (Z. Ilegheduș), Galați (A. Glii- 
bu), după ce au relevat cîteva ac
țiuni întreprinse în județele respecti
ve, au făcut o serie de sugestii pen
tru o mai bună impulsionare a aces
tui sport în rindurile elevilor. în a- 
celași sens au vorbit și antrenorii E. 
Băcioiu (Buzău), V. Mateescu (Rm. 
Vîlcea), iar reprezentantul secției 
sport-turism al U.G.S.R.. Gh. Pricop. 
a militat pentru cuprinderea unei 
mase mai mari de practicant! ai te
nisului de masă.

în sfîrșit, mulți dintre cei înscriși 
la cuvint (antrenorii N. Angelescu, 
F. Paneth, V. Tulcea, V. Vladone, A. 
Ardeleanu. M. Lăzărescu) au arătat 
că pentru o afirmare hotărită pe plan 
internațional este nevoie ca procesul 
instructiv-educativ să cunoască o îm
bunătățire pregnantă, la toate eșaloa
nele. de la copii și pină la sportivii 
confirmați. Adică, trebuie făcut totul 
pentru ca și această disciplină să-și 
aducă aportul la realizarea concretă 
a sarcinilor cuprinse în Hotârîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973.

în încheierea amplelor dezbateri, a 
luat cuvîntul Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., care, după ce a mulțumit 
Comitetului și biroului federal ca și 
celorlalți activiști pentru munca des
fășurată, a spus : „Privind însă si
tuația in ansamblu, activitatea de 
pînă acum nu satisface și, în conse
cință sînt necesare măsuri organiza
torice (consolidarea unor unități pu
ternice de nivel internațional și a-

pliearea cu hotărire a indicațiilor 
C.N.E.F.S. referitor la volumul de in
struire — înfiintindu-se, totodată. în 
1974 și clase speciale în cadrul unor 
unități din invățămînt). Iar, în ceea 
ce privește procesul instructiv-educa- 
tiv se impune eliminarea empirismu
lui. a spiritului rutinier, mărirea 
simțului de responsabilitate, introdu- 
cîndu-se de urgență, probe și norme 
de control (cerințe obligatorii ale an
trenamentului modern), ca și îmbu
nătățirea pregătirii fizice, a orientă
rii în instruire, a selecției, pe toate 
planurile. Un capitol care imnlică 
maximum de atenție este cel al disci
plinei. Există mari 
meliorarea situației 
necesară maximă 
pectarea hotăririlor

La ultimul Dunct al plenarei 
trecut la completarea Comitetului 
deral (41 de membri) și la alegerea 
noului birou al federației române de 
tenis de masă în următoarea alcă
tuire : președinte : Marin Stanciu, 
vicepreședinți : Tiberiu Horvath, Con
stantin Comarnischi, secretar general: 
Sever Dăneț, antrenoare federală : 
Ella Consfantinescu, membri : Aurel 
Popovici, Farkas Paneth, Constantin 
Vrineeanu. Florin Popescu, Alfred 
Mureșan, Eugen Șendrue, Aurelian 
Mateaș, Eugen Danciu.

rezerve pentru a- 
generale. dar 
fermitate în 
stabilite".

cstc
res-

s-a 
fe-

RUGBYȘTII DE LA RULMENTUL Șl GLORIA
SE PREGĂTESC INTENS PENTRU NOUL SEZON

lehnic modest, dar cu partide echili
brate. Au cîștigat Colcer (3), Udriște 
(2), Călăuz (2), Ghiță (2) pentru bucu- 
reșteni și Popovici (4), Tripon (3) și 
dublul Popovici-Tripon pentru hune- 
doreni.

I. VLAD. coresp.
Universitatea Craiova — Locomoti

va București 10—7. Victorie meritată 
a gazdelor prin Firănescu (4), Bobo- 
cică (2), Andronie (2), Arjoca (1) și 
perechea Firănescu-Bobocică. Pentru 
Locomotiva au „marcat" Danielis (3), 
Gheorghiu (3), Păuna (D.

N. DRAGANOIU, coresp.
Progresul București — Gloria Bu

zău 14—3. Succes categoric realizat 
prin Luchian (4), Buzescu (3), Ova- 
nez (4), Cauri (2) și cuplul Luchian- 
Ovanez. Pentru învinși au punctat 
Romanescu (2) și Dojan (1).

Voința București
Mureș 15—2. Neta victorie 
tenilor se datorează lui 
Bodea (4), Stamatescu (3), 
r.i cuplului Panait-Stelian. 
bine de la oaspeți s-a

★
Este indiscutabil că acest examen, 

susținut cu 3 săptămini înaintea „eu
ropenelor" a fost trecut cu succes. 
Juniorii români au învins in cele 
două jocuri și. parcă pentru ca re
vanșa să fie deplină, la o diferență 
de scor identică, astfel că. acum ega - 
litatea este deplină : cile două victo
rii pentru fiecare echipă, golaveraj 
17—17 !

Care au fost punctele forte ale for
mației noastre ? înainte do toate, un 
patinaj superior, mai rapid (și, am 
spune noi, mai eficient), o concepție 
tactică superioară. Deși de puțină 
vreme la cîrma echipei, Flamaropol, 
intr-un spirit de colaborare rodnică 
și creatoare cu mai tinerii săi colegi. 
Criban, Kalamar și dr. Biro, a impus 
vederile sale în favoarea unui joc 
modern, în care jucătorii și pucul 
trebuie să se afle permanent în miș
care. în cele două meciuri cu Bulga
ria juniorii noștri au avut perioade 
de „presing" excepțional, în care ad
versarul nu reușea să iasă din pro
pria treime, recurgînd la o apărare 
oarbă, disperată, încercînd doar să 
arunce pucul, la întîmplare, din zonă.

Cîteva combinații soldate cu goluri 
(cele marcate de Nuțescu și Nagy — 
în primul joc, de Sandor — în me
ciul al doilea) au demonstrat că ju
niorii sînt capabili de 
mature.

Dar, a existat și un 
daliei. Fizic și — mai 
Iotul nu este capabil, îi 
stanța în acest stil. S-au comis destul 
de multe (poate, chiar, prea multe) 
greșeli, care au îngăduit adversarilor 
să inițieze contraatacuri extrem de 
periculoase. Juniorii bulgari le-au ra
tat pe cele mai multe dintre ele. 
Alții însă...

acțiuni foarte

revers al me- 
ales — tehnic, 
încă, de con-

Comerțul Tg. 
a bucureș- 
Panait (4). 
Stelian (3) 
Cel mai 

, . comportat
Iancu Sîngiorgian, învingător asupra 
lui Stamatescu și Stelian.

★
Socotim că în zilele care au rămas 

pină la Campionatul european (Bucu
rești, 9—16 martie) se mal pot aduce 
multe corecturi jocului juniorilor 
noștri. Dar, mai important ni se pare 
să privim lucrurile în perspectivă. 
Am sugera asimilarea acestui colec
tiv (avînd multe elemente foarte do
tate) cu un lot olimpic, care să vi
zeze Jocurile din 
permanent porțile 
noile talente care . . _ ___,
a-și face ucenicia hocheistică sub su
pravegherea unui colectiv de tehni
cieni cu o foarte înaltă calificare.

Valeliu CHIOSE

1980, lăsîndu-i-se 
deschise pentru 

vor veni' pentru

CÎTEVA OBSERVAȚII LEGATE
DE MUNCA CU HALTEROFILII JUNIORI

Prima apariție, din acest 
rofililor noștri juniori nu 
așteptărilor. Despre acest 
convins desigur toți cei prezenți, sîm- 
bătă după amiază, în sala Constructo
rul, cu ocazia meciului dintre formațiile 
de juniori ale României și Poloniei.

Scorul sever cu care a pierdut for
mația noastră (1—8), victoriile clare la 
mare diferență repurtate de sportivii 
polonezi, precum și pregătirea fizică și 
tehnică a acestora constituie în parte 
explicațiile unui eșec atît de categoric, 
înainte însă de a analiza unele aspecte 
legate de acest meci, vom preciza că 
oaspeții au prezentat juniori mai vîrst- 
nici decît reprezentanții noștri — ele
ment esențial în realizarea performan-

an, a halte- 
a corespuns 
lucru s-au

C3

în organizarea I.E.F.S ACȚIUNI UTILE
PENTRU PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Au mai rămas două săptămîni 
pînă la disputarea unei noi etape 
a „Cupei Federației" (turneul final 
al acestei competiții se va desfă
șura între 8—25 mai), după care 
va reintra în drepturi campionatul 
(o săptămînă mai tîrziu). Vă pre
zentăm, în continuare, amănunte 
din taberele a două dintre divizio
narele A.

• Nici anul acesta Gloria nu stă 
pe roze. Locul 11 nu-1 poate desi
gur mulțumi pe antrenorul Gheor- 
ghe Manole, care a efectuat, de 
aceea, 4 ședințe zilnice privite cu 
toată seriozitatea.

Lotul este compus din Briceag șî 
Gavrici (fundași) ; Bidirel, Vătui și 
M, Cezar (aripi) ; Zecu, Lazăr, Ia-

cob (centri) ; Dan Ivan (mijlocaș 
la deschidere) și Tănase (mijlocaș 
la grămadă) : Soare, Filip, Bizdie, 
P. Costin, Ghețu (linia a III-a) ; 
Luscan, Ciocan (linia a Il-a) ; Voi- 
cu, Necula și Curca (linia I) Ma- 
teescu și Radu (taloneri). Veteranul 
echipei este Remus Luscan (39 de 
ani), iar Florin Curea este conside
rat de antrenorul său un măre ta
lent, cu o forță apreciabilă. De ase- 

la pregătiri participă și 
Ion Catană, care așteaptă 

octombrie... dreptul de

menea, 
„aripa" 
încă din 
joc.

• Un 
Birladul, 
oadă nu 
tul se află pe

centru cu vechi tradiții, 
trece și el printr-o oeri- 
tocmai fericită : Riilmen- 

locul penultim în

clasament. Speranțele intr-un revi
riment nu au fost însă pierdute, 
ele legîndu-se de un bun debut în 
noul sezon. Primul meci — cu Di
namo la București, la 3 martie. 
Pregătirile au început încă de la 
jumătatea lunii ianuarie. Numeroa
sele accidentări constituie, poate, o 
explicație a comportării slabe din 
tur. Dar acum, toată lumea e antă 
de joc Iotul : Chiriță, L. Ciorici. 
Crețu, Bitu. Bolea, Mihalcea, Ignat, 
Burghelea, Filip, Mititelu, Munlea- 
nu. Tr. Ciorici, Brad, Rainea, Con
stantin. Gherasim, Zor’orojnîî, Coli
bei. Matei, Cristea, Patrahău, Mi. 
hăilă, Dia, Lazăr, Bichilie, Pușca. 
Noutăți : Podaru fost la Farul Con
stanța și Șerban, de la Gloria.

Continuînd inițiativa de a populari
za în rîndul cadrelor didactice de 
specialitate tot ceea ce este nou în 
domeniul lecției de educație fizică, 
Seminarul pedagogic și Catedra de 
teorie și metodică de la I.E.F.S. au 
organizat, zilele trecute, la Școala ge
nerală nr. 3 din Capitală, o dezbatere 
pe tema desfășurării acestei activități 
în aer liber.

Au participat profesori-metodiști 
din școli, cadre didactice de la Insti
tutul de educație fizică și sport, re
prezentanți din toate sectoarele Ca
pitalei. Lucrările lectoratului au fost 
deschise prin prezentarea unor refe
rate de către profesorii Silvia Tcacinc, 
Mihai Zavera și Virgil Ionescu. în 
ele au fost prezentate date și con
cluzii utile pentru o cit mai bună 
desfășurare a lecțiilor de educație 
fizică în aer liber.

în continuare, cei prezenți, au a- 
sistat la o oră demonstrativă, in care 
profesorul Virgil Agarici a lucrat cu 
elevii clasei a IV-a, de la Școala ge
nerală nr. 3.

Pe marginea referatelor și a lecției, 
au luat cuvîntul mai mulți partici- 
panțî, printre care s-au aflat profe
sorii Gheorghe Predeseu, Gheorghc 
Simionescu, Nicolae Popescu, Aurelia

Stoicescu, Gheorghe Șurtea ș.a., care 
au vorbit despre eficiența acestor în
tîlniri de lucru între cadre didactice 
de specialitate, au arătat necesitatea 
continuării unor asemenea acțiuni, în 
care Institutul de educație fizică și 
sport, care este 
nea lectorat, are

în încheierea 
vizionate cîteva 
metodice, în care s-a pus accentul pe 
activitatea sportivă în aer liber.

Am solicitat cîteva cuvinte conf. 
univ. Elena Firea, de la Catedra de 
teorie și metodica educației fizice a 
I.E.F.S., care ne-a spus : „Institutul 
nostru nu este la prima acțiune de 
acest gen. El este receptiv Ia solici
tările profesorilor de specialitate și 
vine în întîmpinarea dorințelor lor. 
Recenta dezbatere a avut un pronun
țat caracter de lucru, aducînd în dis
cuție problema lecției de educație fi
zică în aer liber, a prezentat ultime
le noutăți din acest domeniu de acti
vitate. De altfel, la încheierea lecto
ratului de Ia Școala generală 3 toți 
participanții au solicitat repetarea a- 
cestor acțiuni, ceea ce vom face cît 
dc curînd".

la al treilea aseme- 
un rol important, 
dezbaterilor au fost 
filme didactice și

P. IV.

țelor, îndeosebi cînd de la un an la 
altul (între 18 și 20 de ani) salturile ca
litative sînt remarcabile.

stînd de vorbă cu antrenorii, aceștia 
au declarat că întîlnirea și rezultatele 
înregistrate sîmbătă nu pot fi conclu
dente. deoarece, în prezent, tinerii mem
bri ai lotului nu sînt pregătiți pentru 
performanțe înalte. Recent a început o 
nouă orientare metodică, aplicarea unei 
noi tehnici în ridicarea greutăților, care 
într-un timp scurt nu pot da' rezultate 
mari. Antrenorul sovietic A. I. Bosko. 
care pregătește loturile noastre, împreu
nă cu antrenorul federal Lazăr Baroga, 
ne declara că o asemenea schimbare 
cere o muncă îndelungată, răbdare și 
perseverență. „în prezent — spunea el 
— lucrăm la antrenamente cu greutăți 
mai mici pentru a putea corecta greșe
lile tehnice, și numai după ce acestea 
au fost îndreptate sg va da asaltul spre 
performanțe înalte“.

Firește, în pregătirea juniorilor, an
trenorii noștri vor trebui să țină sea
ma de o linie metodică unică, care va 
fi elaborată, în curînd, de - către fede
rația de specialitate, ...

In al doilea rînd. credem că atenția 
trebuie acordată unei mai bune pre
gătiri fizice, dezvoltării armonioase a 
grupelor musculare. Cu regret, am con
statat că halterofilii noștri, juniori — 
spre deosebire de cei polonezi — au 
fost mult deficitari la acest capitol.

In fine, va trebui combătută ideea 
slăbirii juniorilor pentru a face o anu
mită categorie de greutate în scopul 
de a realiza un rezultat mai bun. A- 
ceastă mentalitate fiind foarte dăună
toare, îndeosebi la juniori, în plină 
dezvoltare fizică ! Iată de ce normele 
de control trebuie respectate cu stric
tețe, ele fiind un ghid extrem de va
loros în activitatea antrenorului și a 
sportivului. Totodată se impune mărirea 
numărului de concursuri pentru juniori, 
pentru că numai în acest fel ei se vor 
obișnui cu atmosfera întrecerilor.

Iată, așadar, că întîlnirea cu tinerii 
halterofili polonezi a scos Ia lumină o 
serie de deficiențe, care se cer înlă
turate. pentru că există condiții pentru 
o rodnică ----- "activitate.

an-

Ion OCHSENFELD
★

haltere si culturism a schim- 
date de desfășurare a unor 
naționale. Astfel, campiona-

f. r. de 
bat unele 
campionate 
tul național de juniori (echipe. întîlniri 
tur) va avea loc între 8 și 10 martie 
(în loc de 15—17 martie) la Iași. Cam
pionatul național individual (seniori) se 
va desfășura între 26—28 aprilie (în loc 
dș 10—12 rnai), la Lupeni.
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GALAȚI

CUI FOLOSEȘTE

„LICHIDAREA4*

BASCHETULUI

LA LICEUL Nr. 4?

OPINII BOLUL ACTIV
AL DIRECTORULUI DE ȘCOALĂ

Se vorbește mult în rîndul elevilor și 
al profesorilor despre rolul directorului 
de școală, despre contribuția sa nemijlo
cită la reușita multiplelor activități pe 
care le presupune o unitate de învăță
mînt. indiferent de profilul ei.

Este și firesc. Directorul de școală re
prezintă în ultimă esență un factor deci
siv în cristalizarea unei activități cît mai 
rodnice. Prin modul cum îndrumă, prin 
receptivitatea sa față de doleanțele ele
vilor și profesorilor, prin contribuția ce 
o aduce la rezolvarea unor probleme, 
prin participarea sa la viața acestui co
lectiv atît de divers ca vîrstă care este 
școala, directorul constituie un factor 
indispensabil.

Contribuția directorului de școală poate 
fi remarcabilă si în cazul problematicii 
sportive, a învățămîntului de educație 
fizică. Exista cîndva un ordin al minis
trului învățămîntului (nr. 48), au apărut 
între timp și alte reglementări, instruc
țiuni etc. privind rolul directorului de 
școală în reușita activității sportive a 
elevilor, începînd cu lecțiile de educație 
fizică. Totul vorbește în învățămîntul 
nostru de o bună așezare a muncii spor
tive. de o coordonare a acesteia la nive

lul fiecărei școli. Condusă si îndrumată 
de partid, șcfoala românească a realizat 
si pe tărîmul învățămîntului de educație 
fizică snoruri calitative însemnate.

Important este, însă, în același timp, 
ca conceptul despre educație fizică și 
snort să fie înțeles și aplicat de către 
directorul de școală nu numai între iimi-

SPORT »

CU ELEVII

LICEULUI

DIN SLOBOZIA...
în ciuda unor frumoase realizări 

în domeniul activității sportive, des
pre Liceul de cultură generală din 
orașul Slobozia, reședința județului 
Ialomița s-a scris foarte puțin. In 
completare, iată cîteva lucr "" 
care dorjm să le semnalăm...

Asociația 
desfășoară 
plan de muncă și a 
competițional care au fost întocmite 
în primele zile ale acestui an școlar. 
La loc de frunte în calendarul spor-ț 
tiv figurează campionatele pe asocia
ție la disciplinele sportive cele mai 
îndrăgite de elevii liceului — hand
bal. tenis și șah.

Handbalul a însemnat o competiție 
de amploare, cu 16 echipe feminine 
și 12 masculine la etana pe clase, cu 
turnee finale pe școală (cite 8 echi
pe de fete și 6 de băieți). Campioa
nele liceului — anul I D (fete) și 
anul III B (băieți).

Tenisul a adus și el in etapa de 
masă un numărt impresionant de par
ticipant — 140. Turneul final a dat 
cîștig de cauză Lianei Georgescu și 
lui Liviu

La șah, o cifră asemănătoare și doi 
campioni merituoși — Liana Geor
gescu (deci, o polisportivă !), și Ionel 
Petre.

Odată cu declanșarea întrecerilor 
pentru „Cupa tineretului". consiliul 
asociației sportive a inițiat mai multe 
competiții, la tenis, șah și atletism. 
Peste 250 de elevi și _ eleve la_ tenis 
și aproape 300 
sînt de notat 5 
mai îi» primul 
școlar.

în fine, după 
o cupă a anilor

iată cîteva lucruri

sportivă a Liceului

In 
pe

_ ___  _ își
activitatea pe baza unui 

unui calendar

Dinescu.

merituoși — Liana Geor-

tele reglementărilor existente ci să se 
realizeze mai mult. Și anume, o parti
cipare la viața sportivă a școlii, izvorîtă 
din proprie convingere, din chiar o pa
siune pentru exercițiul fizic. Acolo unde 
lucrurile se petrec astfel — și dați-ne 
voie să afirmăm că exemplele sporesc 
în acești ani în proporție geometrică — 
și activitățile sportive ale elevilor ating 
cote dintre cele mai ridicate.

Am avut prilejul nu de mult să rele- 
, văm poziția avansată față de problema- 
’ tica sportului a unui director de la o 

școală din municipiul Deva, prof. Gligor 
Hașa. Tot în județul Hunedoara, la Orăș- 
tie, un alt director, prof. Emil Neamțu 
de la Liceul „Aurel Vlaicu”, a înfăptuit, 
cu ajutorul colectivului său, lucruri mi
nunate pentru propășirea învățămîntului 
de educație fizică, pornind de la îmbu
nătățirea continuă a bazei 
Simțim nevoia — pentru a 
această imagine — de a mai aduce 
Trim plan cîteva exemple...

Iată, de pildă, la Rîmnicu Vîlcea, co
lectivul de conducere al Liceului S,vasile 
Roaită* avînd drept coordonator pe prof. 
I. Negoiță, este alcătuit din oameni le
gați trup și suflet de dezvoltarea acti
vității de educație fizică a elevilor, îr- 
cepînd cu cei din clasele mici și pînă la 
elevii care au făcut o netă opțiune pen
tru performanță, îndeosebi prin volei.
La Iași, prof. C. Bordeianu, director al 
Liceului nr. 2 este un neprețuit sprijini
tor al tuturor inițiativelor elevilor legate 
de consolidarea și propășirea secțiilor pe 
ramură de sport. La Cluj, în cadrul Li
ceului pedagogic, noul director coordo
nator, prof. A. Bulzan, cadru didactic cu 
o remarcabilă putere de muncă, mili
tează continuu pentru perfecționarea 
muncii în cadrul tuturor catedrelor, in
clusiv a celei de educație fizică, apre
ciind că viitorii învățători și educatori 
trebuie să fie bine înarmați pentru mun
ca lor și pe tărîm sportiv. La București, 
într-o scoală generală de cartier (nr. 111). 
directorul, prof. D. Feldmann, reușește, 
prin orientare, prin personalitatea sa, să 
determine un flux puternic spre calitate 
si în domeniul educației fizice, a spor
tului de masă si de performanță. Multi 
dintre elevii școlii au fost îndrumați 
către școli snortive și secții de copii Si 
juniori aparținînd unor cluburi din sec
tor (5) sau din municipiu.

Recunoscînd toate acestea, ne-am bu
cura să întîlnim peste tot asemenea di
rectori de școli pentru care 
sportivă a elevilor face parte 
din procesul de învățămînt, 
dent tratată ca atare !

-------------------- B

d Una din pepinie
rele secției de scrimă 
a clubului Progresul 
București o reprezintă 
Școala 
114 din 
Capitalei. 
Hariton 
Victor 
găsit aici o largă în
țelegere din partea 
conducerii școlii și a 
colectivului profesori
lor de educație fizică, 
fapt confirmat de cei 
peste 30 de elevi și 
eleve care urmează la 
cursurile

■ chetarilor“ 
greșul...

€ Două 
același an 
la Liceul _ . 
de schi din 
demonstrează cu 
sosință că între- T>er? 
formanță în sport și 
la învățătură există o 
perfectă simbioză. Este 
vorba de Tamara Lu
pan și Eva Mezei, am
bele cu note și medii 
peste 9 ! Un bun 
exemplu pentru auto-

generală nr. 
sectorul 5 al 

Antrenorii 
Bădescu și 

Teodorescu au

„școlii 
de la

muș- 
Pro-

eleve
— iii
experimental 

predeal 
pri-

ri in
de

materiale, 
completa 

în

activitatea 
integrantă 
fiind evi-

Liceul nr. 4, cu program de educa
ție fizică din municipiul Galați, și-a 
cucerit de-a lungul anilor un bine
meritat prestigiu, datorită preocupă
rilor existente în acest colectiv pen
tru alimentarea unor secții de per
formanță din cluburi cu elemente de 
perspectivă în discipline ca baschet, 
atletism, natație și gimnastică. Deși 
ar fi fost poate necesar, nu mal in
sistăm asupra acestui aspect, socotind 
că unele evidențieri făcute la timpul 
respectiv sînt suficiente. Altceva sim
țim nevoia să aducem în discuție : 
un neajuns care frînează munca co
lectivului acestui liceu. Despre ce 
este vorba ?

Un prost obicei și anume, ca în 
fiecare an școlar să se facă noi și 
noi organizări (inspirate șl mai pu
țin) generează, în ultimă instanță, o 
piedică în buna desfășurare a mun
cii acestui colectiv. Așa, de pildă, de 
la Liceul nr. 4 din Galați a „dispă- 
rut“ secția de atletism (secție de ba
ză, care a determinat într-o bună 
măsură însăși înființarea acestei uni
tăți de învățămînt, pentru a asigura 
un avint în dezvoltarea sportului de 
performanță gălățean) care a fost 
trecută la școala sportivă. Pentru a- 
cest an școlar s-a hotărît de aseme
nea, ca Liceul să se orienteze cu 
precădere pe gimnastică și natație. 
Asta, și fiindcă baschetul se află în... 
lichidare, în următorii ani.

în acest scop au rămas, mai de
parte, ca profesori de specialitate, to
varășii I. Cucu și A. Baltag care se 
ocupă de pregătirea elevilor baschet- 
baliști. Tot la colectivul de baschet 
a funcționat pînă nu de mult, ca su
plinitoare, și prof. Aneta Enache. în
tre timp, ea a fost transferată la 
Școala generală nr. 28. Ce s-a întîm- 
plat, însă, cu cei aproape 60 de elevi 
din clasele V—VIII de care se ocu
pa prof. Enache ?
simplu, 
miercuri și 
fectate cîte 4 
îndrăgită) să... 
lă !?

Iată aspecte 
reușita unei 
cu profil special. Cit privește manie
ra în care este „lichidat" baschetul de 
la acest liceu, considerăm că ea nu 
este de fel menită/ să aducă în viito
rii ani, în prim plan, elemente de 
perspectivă, în acest sport, în muni
cipiul nostru...

Telemac

Au fost, pur și 
ca în zilele de 

(in care aveau a- 
pentru disciplina

sfătuiți
vineri

ore
nu mai vină la școa-
care nu converg către 
unități de învățămînt

SIRIOPOL, corespondent 
județean

V
Și

/ A
perfeețio-

R E
depășire 
nare...
• Liceul nr. 8 „Ni

colae Dălcescu*.* din 
Cluj pregătește printre 
alte surprize și una... 
atletică — O' mică 
,.școală“ de piăjiniști... 
Cei mai mici dintre ei, 
elevi ca Mihai Breaz, 
Cristian Stan, Mihai 
Grecu, Emil Topan și 
Sorin Goia au și sărit 
peste ștacheta înălțată 
la 2.20 m. Colectivul 
profesorilor de educa
ție fizică din acest li
ceu speră să mai avem 
prilejul de a scrie 
chiar în acest an des
pre elevii amintiți...
• La 

Moldovenesc, 
ja conducerii 
liului popular 
tovarășul loan 
ceru) 
jate 
pong 
noile

Cîmpulung 
prin gri- 

consi- 
(prtmar. 

Tărni- 
amena- 

ping- 
în

au fost 
mese de 

din beton
......._ cartiere. Este una 
din frumoasele acțiuni 
de sprijinire a activi
tății sportive a copi-

R
și elevilor din a- 

oraș sucevean 
se bucură de pre-

ilor 
oest 
care 
țuireg tineretului.
• Printre cele 13 

secții cîte cuprinde 
Școala sportivă din Ti
mișoara figurează și 
una de rugby. Mmi- 
rugbyștil timișoreni 
primesc o îndrumare 
atentă din partea unuia 
dintre 
frunte 
de pe 
povici, 
vizionara 
tatea și 
nent al 
zentativ. 
Școala 
propus 
rugby 
ea) să . 
multe elemente cfaou- . 
Iul* sportiv Univers!ca-’ 
tea Timișoara. c—.-
nuînd astfel, 
treaptă valoric 
rioară, procesul 
instruire, o inițiativă 
care merită toată pre
țuirea 1

sportivii de 
ai municipiului 
Bega, FI. Po- 
jucător în di- 

A, Univerri- 
fost co ti po
leiului repre- 

De altfel, 
sportivă și-a 
ca secția de
(și nu numai 
dea cit mai

conti- 
pe o 
supe- 

rie
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DESCHIDERII STAGIUNII DE PRIMĂVARAÎNAINTEA

SPORTUL STUDENȚESC ȘI-A 
ÎNCHEIAT TURNEUL IN 

BULGARIA

PARTIDELE DE VERIFICARE Șl OMOGENIZARE CONTINUA

ACTUALITĂȚI

Așa cum am mal anunțat, echipa 
Sportul studențesc a efectuat un turneu 
de pregătire în Bulgaria, în perioada 
3—16 februarie. Studenții bucureșteni 
au susținut șase meciuri, întîlnlnd ad
versari de diverse categorii.

Iată rezultatele obținute : 1—2 cu Du- 
nav Ruse (Div. A). 1—0 cu Topolovgrad 
(Div. B), 3—3 cu Roza (Div. C), 1—1
cu Gwardia Varșovia. (In această par
tidă. disputată la Iambol In compania 
cunoscutei echipe poloneze, Sportul stu
dențesc s-a remarcat printr-o bună e- 
voluție), 3—2 cu Sliven (Div. B) și, în 
sfîrșit, 1—1 cu Dunav Ruse, în partidă 
revanșe.

PREGATIRILE LOTURILOR 
DE JUNIORI

Lotul juniorilor „tricolori“ se va reuni 
mîine, la București. In aceeași zi se va 
deplasa la Snagov, unde va începe pre
gătirile pentru apropiatele întîlniri in
ternaționale amicale și oficiale. Vineri, 
22 februarie, Moraru, Lung, Cotigă, Gro- 
su și coechipierii vor susține primul 
meci’ de verificare, în compania Meta
lului București. Partida se va desfă
șura la Snagov. In eventualitatea că te
renul de acolo nu va fi practicabil, în- 
tîlnirea se va disputa la București, în 
Pantelimon sau pe terenul de zgură 
de la progresul. Al doilea meci de ve
rificare este prevăzut pentru duminică, 
la Călărași cu Celuloza.

Paralel cu juniorii din lotul republi
can își va începe pregătirile și echipa 
de perspectivă, care vineri 22 februarie 
și duminică 24 februarie, va întilni for
mațiile Flacăra roșie șl Sportul studen
țesc (tineret rezerve).

PROGRAMUL ECHIPEI 
F. C. ARGEȘ

Echipa F. C. Argeș va susține, zilele 
acestea, două jocuri amicale la Pitești, 
cu formații de Divizia B. Mîine, arge
șenii întîlnesc pe Constructorul Galați, 
iar joi pe Gloria Buzău. Vineri este pro
gramată plecarea în Grecia, unde pi- 
teștenil vor întreprinde. un turneu de 
două jocuri : la 26 februarie, cu PAOK 
Salonic și la 28 februarie, cu o echipă 
tot din prima ligă, încă nedesemnată.

NOI JOCURI AMICALE
în această săptămînă, formațiile divi

zionare au programate noi jocuri ami
cale cu - -- - *“
dintre ele 
care întreprind in 
țara noastră.

Iată programul :
Slatina — Sparta 
stanța — Portul.

JOI : Universitatea Craiovă — 
Teplice (Cehoslovacia), Sportul 
dențese ' 
publicii,

caracter de verificare, unele 
cu echipe de peste hotare 

" turnee înaceste zile

MIERCURI 
Fraga, F

: Dinamo 
,C. Cot>-

Union 
_____ ______ _ stu- 

— Flacăra roșie (Stadionul Re- 
ora 15.30).

C.S.M. REȘIȚA EVOLUEAZĂ 
MÎINE LA BOR

In cursul dimineții de azi urmează să 
plece, cu autocarul în Iugoslavia, for
mația C.S.M. Reșița. Jucătorii romani 
vor întîlnl miercuri la Bor echipa loca
lă Fotbal Club, care activează în prima 
ligă iugoslavă.

Duminică. C.S.M. Reșița va susține, la 
Craiova, partida revanșă cu Universita
tea.

La sfîrșitul săptămînii trecute, alte echipe de Divizia A, B și C, care se 
pregătesc în vederea -reluării întrecerii în competițiile respective, au sus
ținut noi jocuri cu caracter de verificare și omogenizare. Iată amănunte 
de la aceste partide :

GLORIA BUZĂU — METALUL'
BUCUREȘTI 2—2 (2—0)

F.C. CONSTANȚA — F.C. PETROLUL 1—0 (0—0)

reușit joc de verificare, in
ert victoria la limită. 1—0 

parte,

Un 
cheiat 
a constănțenilor. în prima 
jucătorii au făcut risipă dg_ ener
gie. au combinat 
terenului, dar au 
la ambele parti, 
atunci imprecis.

După pauză, aspectul 
schimbat, fazele spectaculoase 
abundat si înaintașii au pus dese
ori în dificultate pe portarii 
mureanu și. respectiv.
In min. 68. Ia capătul

mult 
creat 

șutind

la mijlocul 
faze 

, si
puține
rareori

jocului s-a 
au

Ră-
Ștefănescu. 

unei acțiuni

o mai bună pregătire fizică, au a- 
vut mai mult timp inițiativa, dar 
nu au mai marcat, cu toate că 
Ahtonescu (min. 82) și Caraman 
(min. 85) au fost în poziții favora
bile de a fructifica. Și înaintașii 
Petrolului au inițiat acțiuni peri
culoase. La una dintre ele. cea din 
min. 78, Rădulescu a șutat puter
nic. de 
fănescu 
arbitrat 
stanta).

F. G.

la 18 m, iar portarul $te- 
a respins cu dificultate. A 
bine Gh. Ispas (Con-

CONSTANȚA : Popa (min.

dintre cele 
celor peste 

fotbal cu 
porți. Au 
și 36) pen-

Partida de verificare 
două formații a oferit 
3 000 de spectatori un 
multe faze la ambele 
marcat : Stan (min. .31 
tru Gloria, iar pentru oaspeți San
du (min. 55), Șumulanschi (min. 82).

D. SOARE, coresp.

CORVINUL HUNEDOARA
MUREȘUL DEVA 0—0

Joc de
Atacanții 
dovedit a 
finalizare.

slabă factură tehnică, 
ambelor formații s-au 
fi deficitari în fazele de

I. VLAD, coresp.

O nouă fază fierbinte la poarta Petrolului. înaintașul constănțean Caraman a expediat balonul spre poartă, 
dar Rămureanu il va reține. (Pază din meciul amical F. C. Constanța Petrolul Ploiești : 1—0)

Foto : V. BAGEAC

frumoase, inițiate de 
tea stingă, balonul a 
reul ploieștenilor. Ia 
a șutat puternic și a
gol. în continuare, gazdele, avînd

Lică, pe par- 
ajuns in ca- 
Tănase, care 
înscris unicul

■ Tă- 
(min.

(min.

PE TEME ACTUALE

ARBITRI UNIVERSALI
SAU SPECIALIZAȚI?

46 Ștefănescu) — Jurcă (min. 30 
Stoica), Antonescu. Bălosu. Nistor 
— I. Constantineseu. Vigu 
nașe, Mărculescu, Negoescu 
46 Caraman). Lică

PETROLUL: Marinescu
46 Rămureanu) — Eparu, Țaporea, 
Ciupițu, Gruber — Crîngașu, Istră- 
tescu (min. 70 Culda) — Ștefănescu 
(min. 46 Angelescu), Cuperman. 
Pîrvu (min. 75 Rădulescu), Zamfir.

Pompiliu VINTILA

VICTORIA CĂREI — C.F.R. CLUJ
2—2 (1—0)

PROGRESUL BRĂiLA — ȘTIIN
ȚA BACĂU 3—0 (1—0)

Brăilenii au evoluat mai bine, 
fructificînd prin Sălăjan (min. 38), 
Cotigă I (min. 55) și Ologu (min.89) 
trei din ocaziile pe care le-au avut.

I, BALTAG, coresp.
OLIMPIA ORADEA - UNSREĂ 

ARAD 1—0 (0—0)
Singurul gol al acestei partide 

a fost marcat de Colnic, în min. 
36.

A. PASCaLĂU, coresp.
BIHOREANA MARGH1TA — F.C 

BIHOR 0—1 (0—1)

*
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element care se impune a 
considerare, atunci cînd se 
anumită împărțire pe spe- 
arbitrilor. este suma cali-

Evident, categorii va- 
un campionat sau un

cămine și 
școală, se 
un tablou 
înseamnă

PENULTIMA ETAPĂ — 
TN CENTRE DE COMUNE

scris asupra da- 
să se prezinte 

autoturismelor

la șah. La atletism 
crosuri de masă nu- 

trimestru al anului

și limitele către 
specializare in 

de conducere a de aoor- 
(acciden- 
Tranda- 
lotul de

generală nr 75) ; fete: Ana Po- 
povici (Școala generală nr. 81).

Gabriela POPA

cîști-
ziua

doar o discuție care, 
rezolva mai bine pro- 
și pe care o supunem 
și forului central al 

din tara noas

datei 
precum

i diviziune pe trei grupe, și a3 
arbitri universali (și de cen- 

de linie)arbitri de centru și 
de tușă.

pentru

schi-slalom, băieți: 
(A. S. Minerul Lu- 
Mariana Savu (Pre- 

I Coroiești) ; 
Ladislau

de mese- 
linie dau 
MICLOS : 
cu men-

IN ATENȚIA CISTIGATORILOR DE ----------------------- D|N

A: 2 variante a 100 OOo lei; 
lei ; E:

ȘOIMII SIBIU — U.T.A. 1—0 (0—0)

ELEVI
ÎN P ARî NG

„Cupa tine

acțiuni 
dintre 
suges- 
ea au„Paring 73'

65 de elevi. Iată-i pe 
în vecinătatea cabanei 
timpul probei de biat-

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

cînd vor
Și(Urmare din pag 1)

biletelor la

Extragerea I : categoria 1 '■ 1 
a 3-a : 8 a 10 161 lei; a 4-a : 47,50 a 
lei.

Extragerea a n-a: categoria 
C : 62,10 a 1 293 lei; D: 2 644,20 a 60 
port cat. A: 7 704 lei.

Premiul de 81 287 lei. de la categoria 
LEXE, din București, iar premiile de 100 000

modelul... studenților, 
_ _ „__ _____  I la handbal și volei
completează calendarul sportiv ai Li
ceului de cultură generală din Slo
bozia.

Pasiunii pentru sport a elevilor și 
elevelor de aici li se adaugă sprijinul 
substanțial al conducerii (director, 
prof. .Iustin Găvănescu), mai ales în 
domenfil bazei materiale. Adică : sală 
de sport, terenuri pentru volei, tenis 
de cîmp și handbal (in total 4), por
tic de gimnastică, paralele și bare 
fixe, o pistă pentru atletism.

Activităților sportive competiționa- 
le le sînt de un mare folos cei a- 
proape 80 de arbitri dintre elevi (la 
atlețișm, handbal, volei și tenis) in- 
struiți de colectivul catedrei de edu
cație, fizică, in colaborare cu C.J.E.F.S. 
ialomița.

Adăugind la toate acestea faptul că 
gimnastica de înviorare în 
cea din pauza mare, în 
află la ordinea zilei, avem 
și mai complet a ceea ce 
activitate de educație fizică și sport 
înțr-o unitate de învățămînt ialomi- 
teană, care promite ca în viitorii ani 
să se vorbească despre ea și la ca
pitolul „performantă"...

Bl AT LON
PENTRU

Zăpada mare din masivul Parîn
gului a fost un îndemn pentru or
ganizarea, în vacanța de iarnă și 
în continuare, a numeroase 
în sporturi aplicative. Una 
acestea a purtat denumirea 
tivă de „Paring 73“ și la 
luat parte 
participanțl 
„Straja", în 
Ion...

Un foarte valoros referat cu tema 
„Colaborarea intre arbitri în timpul 
jocului", prezentat de Octavian Comșa 
— membru al Colegiului central — 
în cadrul instructajului care a avut 
loc duminica aceasta, cu „cavalerii 
fluierului" divizionari din Capitală, a 
readus în prim-planul discuțiilor și al 
interesului general unul din subiecte
le care, în ultima vreme, s-au impus 
cu autoritate în lumea fotbalului. 
Este vorba despre așa-numita specia
lizare a arbitrilor .......................
care tinde această 
contextul activității 
unei partide în teren.

Și, mărturisim că audiind expune
rea făcută de Octavian Comșa. — 
bogat ilustrată in exemplificări, alese 
dintr-o foarte variată gamă de situa
ții de joc — ne-am gîndit că este 
cit se poate de opprtun, în condițiile 
prezenței la consfătuire a arbitrilor 
divizionari bucureșteni, un mic son
daj de opinii din care să desprindem, 
în esență și poziția acestora în legă
tură cu o problemă care-i interesea
ză, de fapt și de drept, pe ei înșiși.

Ne-am adresat în acest scop unui 
număr de 11 „cavaleri ai fluierului" 
din diferite generații ale căror răs
punsuri le reproducem acum succint. 
CORNEL NIȚESCU : „După mine, 
arbitrii trebuie să fie de două cate
gorii bine distincte : de centru și de 
tușă, pentru că poziția, deplasarea și 
modul lor de acțiune în teren impun 
o asemenea specializare". AUREL 
BENTU : „Personal, mă simt capabil 
să le fac pe amîndouă. Dar trebuie 
să recunosc că sînt tușieri excelenți 
care nu reușesc să se „găsească" la 
centru și centrali foarte buni ne care 
la tușă ii fură jocul". OCTAVIAN 
COMȘA : „Pînă la obținerea catego
riei I de clasificare să nu existe nici 
o diferențiere. De aici înainte este 
necesară o selecție riguroasă, în func
ție de aptitudini și 0 departajare a 
centralilor de tușieri". GH. LIMONA : 
„Mă declar hotărît pentru specializa
re, deoarece un procent foarte redus 
de arbitri — aproximativ 25°/o — sint 
apți a le face pe amîndouă". CONST. 
DINULESCU : „Da. Specializare. Dar 
să nu se creadă că a funcționa la 
tușă este ceva simplu. Poate' și de 
aceea unii centrali, asa-ziși 
rie. cînd sînt delegați la 
meciurile peste cap". GH. 
..Optez pentru specializare 
țiunea ca selecția celor două grupe 
să se facă pe criterii cit mai obiec-

tive“. GH. POPOVICI : „Două cate
gorii distincte. Numai așa conducerea 
meciurilor va putea să întrunească 
condiția calității". VASILE TOM A : 
„După mine, cine nu știe să facă față 
și la tușă și La centru, la fel de bine, 
nu este arbitru". GH. DRAGOMJR, 
MAX. POPESCU, R. STINCAN : 
„Dacă este să admitem o specializare 
strictă, atunci acest lucru trebuie 
neapărat realizat numai după o pe
rioadă de verificare riguroasă, de tes
tare complexă și mai ales după o 
practică, care prin rezultatele ei să 
poată da și un anumit verdict".

Acestea au fost, așadar, răspunsu
rile rezultate din miero-ancheta noas
tră. Și acum citeva scurte considera
ții pe marginea acestora și concluzia 
de rigoare. Mai intii, este de men
ționat faptul că arbitri cu o mare 
vechime și practică competițlonală se 
pronunță fără rezerve pentru specia
lizarea strictă. Acest lucru este, fără 
îndoială și rezultatul unei experiențe 
proprii care nu trebuie trecută cu 
vederea. Cei mai tineri „cavaleri ai 
fluierului" manifestă. în schimb, une
le rețineri în această privință, poate 
și din teama de a nu fi omiși, într-o 
eventuală departajare oficială, de pe 
lista centralilor. Ceea ce, evident, nu 
le-ar surîde deloc. Pentru că toată 
lumea, chiar și cei mai puțin dotați, 
preferă fluierul în locul steagului si 
luptă pentru aceasta.

Cert este însă un alt lucru, de care 
trebuie să se țină neapărat seamă. 
Anume că, în activitatea de arbitraj, 
principalul 
fi luat în 
încearcă o 
cialități a 
tăților și a posibilităților concrete de 
exprimare a acestora în limitele unei 
categorii sau a alteia. Și pentru ca. o 
asemenea clasificare să se realizeze 
cit mai aproape de realitate, credem 
că soluția cea mai viabilă, deocam
dată, ar putea fi aceea care ar per 
mite o 
nume : 
tru și 
arbitri 
labile i 
sezon.

Aceasta este 
credem noi. ar 
blema în, cauză 
spre analiză 
„cavalerilor fluierului" 
tră.

Pe un teren bun, divizionara A, 
C.F.R., a susținut un util meci de 
verificare in compania divizionarei 
B. Victoria. Meciul a fost frumos, 
plăcut. Au marcat : Budai (min. 
20), Fesiis (min. 78), pentru gazde, 
respectiv, Țegean (min. 59) și Adam 
(min. 67).

E. HERMAN — coresp.

Util joc de verificare pentru am
bele echipe? U.T.A., lipsită 
tul lui Broșovschi și Kun 
tați) și Purima. Schepp și 
filon (plecați în Italia, cu
tineret sub 21 de ani), a evoluat 
slab.

în repriza a doua gazdele au ju
cat mai bine și au înscris singurul 
gol al meciului, în min 54, prin 
Țurlea

ZABRZE, 18 (prin telefon). Nume
roși spectatori au ținut să fie pre- 
zenți, duminică, în tribunele stadio
nului din localitate pentru a urmări 
intilnirea internațională amicală din
tre echipele Gornik și Politehnica Ti
mișoara.

Neintimidindu-se de reputația for
mației Iui Lubanski, multipla campioa
nă a Poloniei, fotbaliștii timișoreni 
au luat inițiativa în joc încă de la 
începutul partidei, etalînd cunoștințe 
tehnico-tactice aplaudate de public. 
Apoi, elevii lui Ion Ionescu și-au or-

CUPA TINERETULUI" ÎN ACTUALITATE
masă, aparținînd categoriei de vîr
stă 15—19 ani, la o altă școală, nr. 
75, au fost prezenți tenismanii, bă
ieți și fete, aparținînd vîrstei de 
11—14 ani. Și aceste întreceri au 
fost reușite, atît datorită evoluției 
bune a sportivilor, cit și ca urmare 
a faptului că s-au bucurat de or
ganizare ireproșabilă.

Se poate afirma, fără vreo reți
nere, că am asistat la o duminică 
în care tenisul de masă a fost su
veran, în care elevii au demon
strat că le place acest sport și, în 
consecință, răspund cu entuziasm 
mobilizărilor pentru ~ 
retului”

Rezultate tehnice. Băieți, 15—19 
ani : Nicolae Șindrilaru (Liceul de 
chimie) ; fete : Florica Șeicaru (Li
ceul de construcții) ; băieți 11—1-1 
ani : Tiberiu Diaconescu (Școala

în cîteva localități din județul 
Constanța s-au desfășurat, dumini
că, întrecerile etapei județene la 
tenis de masă, șah și trîntă. Au 
avut loc concursuri la Cobadin. 
Negru Vodă, Cernavoda, precum și 
în șase subcentre. Au fost prezenți 
peste 300 de participant. Printre 
cei care s-au remarcat au fost Au
rel Desmereanu (Cumpăna), Ștefan 
Banciu (Cobadin), Mihai Andruță 
(Negru Vodă) — la șah. Marin Sto- 
ian (Cumpăna),- F. Airula (Inde
pendența) — la tenis de masă, și 
Tudor Minea (Adamclisi) — la 
trîntă.
Cornel POPA, coresp. județean

DUMINICA IN PARING...
Pe pîrtiile de schi și sanie din 

munții Parîngului, de pe lîngă ba
za didactică a I.E.F.S, s-au desfă
șurat, duminică, întrecerile pentru 
etapa județeană Hunedoara la spor
turile de iarnă ale „Cupei tinere
tului". Au fost prezenți sportivi 
aparținînd categoriei de vîrstă pînă 
la 30 de ani.

Cîștigătorii: 
Petru Stoica 
peni); fete : 
părătorul Coroiești) ; schi-fond, 
băieți : Ladislau Matei (Minerul 
Lupeni) ; fete : Maria Imling (Ener
gia Paroșeni).

Rezultate ale concurenților din 
cooperația meșteșugărească: Va- 
sile Rusu, la schi-fond (Voința Pe
troșani).

Studenți, schi-slalom : Alexandru 
Menenciuc

Aurel SLABTI, coresp.

jucat pe un timp 
fost de bun nivel 

gol a fost marcat de 
61), dar Ulici (de la

Partida s-a 
excelent și a 
tehnic. Unicul 
Szakacs (min.
gazde, min. 56) și Cura (de la oas
peți, min. 58) au ratat două dintre 
cele mai mari ocazii ale partidei.

I. GHIȘA, coresp.

U.T.A. : lorgulescu (Vidac) — Bi- 
rău, Kukla, Pojoni, Fopovici — 
Axente. Ghiță, Moraru — Muntea- 
nu. Domide, Sima

ȘOIMII : Liebhardt (Gavrilă) — 
Vîrlan (Flichiș), David, Rubint, Mi- 
hăilă — Gabel. Rădută (Marcu) — 
Serfozo. Munteanu, Țurlea, Lucaci 
(Cîmneanu).

A arbitrat bine A. Tudor (Sibiu). 
Ilie IONESCU — coresp. județean

POLONIA

0 VICTORIE:
ZABRZE

în apărare în mo-ganizat bine jocul 
mentele de puternică replică ofensivă 
a gazdelor, ripostînd prin contra
atacuri bine orientate.

La o asemenea acțiune, desfășura
tă in min. 30, timișoreanul Bojin a 
reușit deschiderea scorului, printr-un 
șut imparabil.

A fost unicul gol al acestei parti
de, întrucit toate insistențele forma
ției poloneze de a restabili, în repri
za sScundă, echilibrul pe tabela de 
marcaj s-au lovit de o replică dirză 
a echipei timișorene.

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
17 FEBRUARIE

• Depunerea 
gătoare 
de joi 
13, în 
și pînă 
la ora

• Omologarea cîștigurilor se va 
efectua în ziua de sîmbătă, 23 fe
bruarie, 1974.

• Toți cîștigătorii de autoturisme 
vor fi anunțați în 
tei cînd trebuie 
pentru ridicarea 
cîștigate.

o Cîștigătorii de
Germană, Italia, Bulgaria și Iugo-

biletelor
se va face pînă în

21 februarie 1974, la ora 
orașele reședință de județ 
miercuri 20 februarie 1974, 

13 în celelalte localități.

slavia vor fi înștiințați în scris 
asupra 
excursiile, 
nunte.

• Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea 
Pronoexpres de mîine,
20 februarie a.c. Tragerea de mîi
ne va fi televizată din Studioul de 
televiziune cu începere de la ora 
19,10.

• Programul concursului Prono
sport de duminică 24 februarie 1974 
este alcătuit în întregime cu 
ciuri din campionatul italian 
fotbal diviziile A și B.

avea loc 
alte amă-

tragerea 
miercuri

me
de

Iei:variantă 50% a 81 287 lei ; a 2-a : 2,05 a 39 653
1 711 lei ; a 5-a : 140,10 a 580 lei; a 6-a : 4 750 a 40

B : 13,55 a 5 924 
191,30 a 200 lei; F: 3 468,80 a 40 lei.

lei: 
Re

1 a revenit participantului NICULAE A- 
___________v„.__  ,___ ... lei de la categoria A. au revenit părți-, 

ClpantilOr ALEXA DUMITRU, din Suceava și COROIU NTCOLAIE, din Caransebeș.
Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT



CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI

CU GlNDUL LA PRIMELE LOCURI
SPORTUL DE MASA• DAN CRISTEA, DORIN MUNTEANU, VIRGIL BRENCI Șl 10AN CAVAȘI favoriți in probele alpine 

din Predeal, Nuți Degeratu $1 Au
relia Nițu.

Fondiștii pornesc șl ei favoriți în 
unele curse din cadrul celei de a 
Vil-a ediții a Jocurilor Balcanice. 
Juniorii Francisc Forico, Cornel 
Măndruș și Ion Pelin au posibili
tatea ca, împreună cu Ion Moise, 
să se claseze pe locuri fruntașe în 
alergarea pe schiuri, mai ales că 
vor avea de înfruntat adversari 
cu frumoase cărți de vizită, cum 
sînt sportivii din Bulgaria și Iu
goslavia. La junioare, vom prezen
ta o garnitură tînără formată din 
Iuliana Pața, Cornelia Mititelu, 
Vilma Tudor și Ana Bădescu. Ele 
vor încerca să suplinească lipsa de 
experiență competițională interna
țională printr-o combativitate care 
să le asigure clasarea pe primele 
locuri. La fond seniori, vom fi re
prezentați de Nicolae Dudu, loan 
Țeposu și Gheorghe Cercel.

Antrenorii Ion Berindei (alpine), 
Ștefan Stâiculescu și Gheorghe 
Piștea (fond) au declarat că rezul
tatele schiorilor români la cea de 
a VII-a ediție a Jocurilor Balcani
ce vor fi în măsură să satisfacă 
cele mai exigente pretenții.

La ora cînd citiți aceste rlnduri, 
echipa reprezentativă de schi 
pin și fond a României se află 
drum spre Voios (Grecia), locul 
desfășurare a celei de a VII-a 
diții a Jocurilor Balcanice.

în vederea acestui important 
veniment sportiv, reprezentanții 
noștri s-au pregătit cu multă aten
ție, au depus eforturi susținute 
pentru a se prezenta într-o formă 
sportivă cît mai ridicată, în așa 
fel îneît pe pîrtiile frumoasei sta
țiuni grecești ei să înregistreze re
zultate cît mai bune, care să le

al- 
în 
de 
e-

e-

bilă la ediția din acest an a cam
pionatelor mondiale din Elveția 
(unde s-a clasat pe locul 15 la sla
lom special și pe locul 9 la com
binata alpină), devansînd mulți 
concurenți de excelentă valoare — 
are mari posibilități de a cîștiga 
slalomul special și uriaș. Și ceilalți 
componenți ai formației, 
Munteanu 
pretenții 
locuri în 
lom uriaș, 
al reprezentativei,

o

FLORIN GHEORGHIU 
LIDER LA TORREMOLINOS

MADRID, 18 (Agerpres). — înain
tea disputării ultimei runde a tur
neului international de șah de la 
Torremolinos (Spania), mare!* maes
tru român Florin Gheorghiu ae află

PREOCUPĂRI PENTRU

și Virgil
justificate 
ambele 
Cel de

Dorin
Brenci emit 
la primele 

curse de sia- 
al patrulea om 
tinărul Alexan- 
bună ocazie

PETROSIAN

ÎN SEMIFINALE!

pe primul loc in clasament, cu 8»/» 
puncte. îl urmează Ostoici (Iugo
slavia) — 8 p, Torre (Filipine) —7‘/t 
(1), Lombardy, Tarjan (ambii S.U.A.) 
și Vesterinen (Finlanda) — 71/, p, 
Quinteros (Argentina) — 61/. p etc.

In runda a 12-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins în 24 de 
mutări pe șahistul spaniol Javier. 
Totodată, el a cîștigat, în 53 de 
mutări, partida întreruptă in run
da anterioară cu Manuel Ruiz (Spa
nia).

ARABA SIRIANA

Manta, are

Paul IOVAN

Au luat sfirșit meciurile din sfer
turile de finală ale turneului candi- 
daților la titlul mondial de șah. Cele 
două semifinale ale turneului, pro
gramate in luna ^aprilie, se vor dis
puta între marii maeștri sovietici 
Boris Spasski ți Anatoli Karpov, res
pectiv Tigran Petrosian și Viktor Kor- 
cinoi.

Ultimul calificat in semifinale a 
fost Tigran Petrosian, învingător cu 
3—2 . in meciul susținut, la Palma de 
Mallorca, cu marele maestru maghiar 
Lajos Portisch. Cea de-a treia vic
torie a lui Petrosian a fost obținută 
în partida a 13-a, ciștigată la muta
rea a 40-a.

Reamintim că Boris Spasski l-a în 
vins cu 3—0 pe Robert Byrne (S.U.A.), 
Anatoli Karpov a cîștigat cu 3—0 
meciul cu Lev Polugaevski, iar Viktor 
Korcinoi l-a întrecut cu 3—1 pe Hen- 
rique Costa Mecking (Brazilia).

HOCHEIȘTII CLUJENI
AU EVOLUAT LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 18 (Agerpres). — 
Competiția internațională de ho
chei pe gheață disputată la Buda
pesta a fost ciștigată de formația 
cehoslovacă VSZ Kosice, urmată de 
echipele VZKG Vitkovice (Cehoslo
vacia), Ujpest Dozsa, Ferencvaros, 
Akademik Sofia, BVSC (Ungaria), 
Agronomia Cluj și Volan Budapes
ta. Hocheiștii români au cîștigat 
un singur joc, cel susținut în com
pania echipei Volan Budapesta, cu 
7—2 (2—1, 1—1, 4—0)

In Sinaia turneului de tenis de la Toronto

Talentatul junior loan Cavași, surprinzătorul ciștigător al slalomului spe
cial la recentele campionate republicane, în timpul cursei

Foto : Dragoș NEAGU

NASTASE DIN
TORONTO. — Turneul internațional de 

tenis, contlnd pentru grupa I a circu
itului W.C.T., a fost cîștigat de jucă
torul olandez Tom Okker, Învingător cu 
6—3, 6—1 in finala susținută cu Ilie Năs- 
tase.

Proba de dublu s-a încheiat cu vic
toria cuplului Tony Roche (Australia) 
— Raul Ramirez (Mexic), care a între
cut, in finală, cu 6—2. 2—6, 6—4 pere
chea Tom Okker (OÎanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.).

BOLOGNA. — Primul turneu al gru
pei a IlI-a a circuitului W.C.T. s-a în
cheiat cu victoria tenismanului ameri
can Arthur Ashe, care l-a întrecut în 
finală cu 6—4. 7—5 pe jucătorul englez 
Mark Cox. în finala probei de dublu, 
care a durat peste două ore, suedezii 
Bjorn Borg și Ove Bengtson l-au învins

nou Învins 
în cinci seturi : 6—4, 5—7, 4—6, 7—6, 
6—2 pe americanii Arthur Ashe șl Ros
coe Tanner. .

BIRMINGHAM. — Conform pronosti
curilor, victoria în proba de simplu a 
revenit americanului Jimmy Connors, 
care. în finală, a dispus cu 7—5, 6—3 
de compatriotul său Sandy Mayer. în 
finala probei de dublu, cuplul Mayer 
(S.U.A.) — Fletcher (Australia) a între
cut cu 7—5. 6—7, 6—3 perechea Niki 
Kalogheropoulos (Grecia) — Ivan Mo
lina (Columbia).

SALISBURY. — Au început tradiționa
lele campionate internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale S.U.A. Iată prin
cipalele rezultate înregistrate în primul 
tur : Delaney (S.U.A.) 
ța) * *
V.

DE OKKER
roezy (Ungaria) 
nla) 6—4. 6—4 ; Simpson (Noua 
landă) — Pala (Cehoslovacia) 
6—3 Î Austin (S.U.A.) — Kuhnke 
Germania) 6—3, 7—6. La acest .
neu participă și jucătorul român Ilie 
Năstase.

LAKE WORTH. — Finala turneului 
Ia care participă fostele glorii ale teni
sului mondial, se va disputa între aus
tralianul Frank Sedgman șl danezul 
Torben Ulrich. In semifinale, Sedgman 
l-a întrecut cu 6—1. 6—3 pe Vie Seixas. 
iar Ulrich a cîștigat cu 4—6, 6—1, 7—6 
în fata lui Pancho Segura.

• ••
Ion Sântei (Româ-

Zee-
6-3, 
(R.F.
tur- ••

Clădind o țară nouă pe temelii 
da istorie milenară, Republica 
Arabă Siriană a avut în vedere 
faptul că un proces de aseme
nea amploare necesită oameni 
n.u numai cu o bună pregătire 
profesională, dar și cu înaltă 
capacitate de muncă, cu o vi
goare și stare de sănătate pe 
care sportul, exercițiul fizic le 
pot asigura, in primul rînd. Iată 
de ce atragerea populației și în
deosebi a tineretului în practi
carea sportului constituie una 
din preocupările importante ale 
Guvernului Republicii Araba Si
riene.

în vederea diseminării gustu
lui pentru sport au fost create 
numai în regiunea Damascului 
52 de centre sportive rezervate 
tinerilor între 12 și 18 ani, 
unde elevi și eleva se pot ini
ția în ramura de sport prefera
tă și își pot ridica, apoi măies
tria sub îndrumarea competentă 
a unor colective formate din 
profesori de specialitate care ac
tivează, în principal. în școlile 
elementare, medii și superioare.

în timpul verii — perioadă de 
vacanță pentru tineretul școlar 
— funcționează prin grija Fede
rației femeilor siriene, o rețea 
din ce în ce mai întinsă de 
„cluburi de vară". Acestea asi
gură elevilor și elevelor, înce- 
pind cu clasa a V-a și pînă la 
intrarea în facultăți sau alte 
scoli superioare, o vacanță acti
vă în ‘ '
tatea 
rite 
volei, 
tenis 
dispute 
angrenează pe toți componenții

cursul căreia au posibili- 
să se pregătească în dife- 

discipline 
baschet, 
de masă) 

competiții

(de obicei 
handbal și 

și să-și 
care îi

acestor cluburi cu caracter se
zonier. Organizate de la sfirși
tul lunii iunie și pînă la înce
putul lui septembrie, „cluburile 
de vară" aduc o reală contribu
ție la răspindirea sportului în 
rîndurila tineretului.

O altă acțiune menită să cu
prindă mase largi de tineri a 
fost campania inițiată în vara 
anului trecut pentru dezvoltarea 
înotului. Sub lozinca „înotul 
trebuie să devină un sport la 
îndemîna maselor", presa siria
nă a sprijinit mult această ac
țiune care s-a bucurat de un 
apreciabil succes. Interesul ma
nifestat de tineri pentru natație 
a ridicat în fața forurilor spor
tive problema sporirii număru
lui de bazine, preconizîndu-se, 
pînă la realizarea lor într-un 
număr satisfăcător, utilizarea 
piscinelor particulare timp de 
6—8 ore pe zi.

Intrlnd în domeniul construc
țiilor sportive, este cazul să a- 
mintim că la Damasc, în vecină
tatea Muzeului Național, s-a înăl
țat o sală de sport care a găz
duit. anul trecut, și un patinoar 
artificial cu ocazia reprezenta
țiilor date de baletul pe gheață 
din Moscova. Recent, autorități
le din Damasc au aprobat pro
iectul unui „oraș al sportului", 
prevăzut cu mai multe amena
jări. printre care și un modern 
stadion cu tribune pentru 70.000 
de spectatori. Sint dovezi ale in
teresului pe care îl acordă con
ducerea statului pentru sănăta
tea populației, pentru dezvolta
rea unui tineret viguros, capa
bil să contribuie din plin la 
progresul țării.

Goven (Fran-
6—4. 6—4 : Plseckl (Cehoslovacia) — 
Amritraj (India) 4—6, 6—3, 7—6 ; Ta- ÎNAINTEA C. M DE HANDBAL MASCULIN

confirme superioritatea în Balcani.
La toate cele șase ediții ale Bal

caniadelor desfășurate pînă acum, 
sportivii români s-au numărat, de 
fiecare dată, printre protagoniștii 
întrecerilor, atît în probele alpine, 
cît și în cele de fond.

La Voios, echipa României va fi 
alcătuită din cei mai buni schiori 
pe care îi avem la ora actuală. 
Atît la seniori cît și la juniori, în 
probele alpine există șanse ca spor
tivii români să cucerească noi ti
tluri balcanice. La seniori, Dan 
Cristea — cu o evoluție remarca-

/
U.R.S.S. SI R.D. GERMANAGRUPA 1

(roșie)

se

GRUPA 3 
(verde)

GRUPA 2 
(albastră)

„SUPER-DUMINICA

p ; 2. 
Pilicî

4. Gorman 104 
Roche 65 p

CLASAMENTELE CIRCUITULUI W.C.T
A

Tarkenton (nr. 10) pregătește o pasă lungă.

de cavaler 
număr în 

în joc, că- 
care ești 

atingi min-

a confirma forma ascendentă pe 
care a manifestat-o în ultima vre
me. Juniorii Nandor Szabo și Cor
nel Neguțescu au în loan Cavasi 
un excelent lider, aureolat de o 
performanță remarcabilă, reușită 
la campionatele naționale ale se
niorilor unde l-a depășit pe 
Cristea și a cucerit titlul la 
lom special. în Grecia, tinerii 
tri „alpini" pot aduce puncte 
țioase pentru echipa României. La 
junioare vom fi reprezentați, în 
cursele de slalom și slalom uriaș, 
de elevele Liceului experimental

Scrisoare din S, U. A

FOTBALULUI
Pentru fotbalul american ,,Super 

bowl“-ul reprezintă momentul de ma
xim interes, puntea de vîrf la care 
aspiră echipă și jucător în egală măsu
ră, din ziua startului în noul campi
onat. Pentru spectatori „Super bowl" 
echivalează cu o fiestă, trăită cu mult 
înainte și prelungită lungă vreme după 
aceea. „Super bowl" este trofeul dis
putat între cîștigătoarele celor două 
divizii piațlonale de fotbal — American 
Football Conference (A.F.C.) și Natio
nal Football Conference (N.F.C.). Prin 
tradiție, la mijlocul lunii ianuarie, are 
loc meciul-vedetă, meciul-magic, jocul 
care expediază în plan secundar orice 
altă manifestare sportivă, ziua în care 
atenția tuturor gravitează fără excep
ție spre aceeași direcție „Super bowl".

O ’ ‘ ...............
trul 
lele 
fost .
Pretendentele la titlu, reprezentativele 
statelor Miami („Delfinii") și Minne
sota („Vikingii"). Două echipe cu re
putație, de departe cele mai bune în 
trecutul campionat, calificate relativ 
ușor pentru ultima fază a competiției. 
Echipe care aduceau cu ele, în tribu
nele stadionului Rice University, a- 
proape 80 000 de oameni și care timp 
de circa trei ore au ținut conectate 
spre Houston privirile a zeci de mili
oane de telespectatori.

In preziua întrecerii, pe șoselele care 
traversează Texasul, mii ele mașini cu 
însemnele statelor combatante au ridi
cat traficul rutier la. nivele incredibile. 
Pe străzile Houstonului, la fiecare pas, 
chioșcuri ad-hoc pentru vînzarea de 

. suveniruri de tot felul, cu numele și 
însemnele celor două teamuri — ste- 
gulețe,' pălărioare, insigne, eșarfe, ful
garine, cocarde de tot felul, posturile 
de radio difuzau la intervale foarte 
scurte texte și melodii consacrate eve
nimentului.

Ziua planificată pentru „Super bowl" 
a devenit „super-duminică". Prin oraș, 
la hoteluri, pe frontispiciul clădirilor, 
la intersecții, au apărut urări de bine 
pentru cei veniți să vadă meciul cel 
mare, fantezia lucrează în fel șî chip, 
asociații care mai de care mai picante 
câutînd să atragă atenția, să capteze 
trecătorul (duminică dimineața, deasu
pra intrării unei biserici aflată vizavi 
de hotelul meu, se putea citi : „înce
peți frumoasa dv. super-dumlnică par- 
ticipînd la serviciul religios din capela 
noastră*’...) Inutil de menționai- că în 
ultimele două săptămâni presa a făcut 
risipă de spațiu furnizînd orice amă- 
nunt posibil despre jucători și echipe. 
Pînă și astronauții de pe „Skylab" au 
anunțat că în trecere deasupra Texa
sului ‘ iși vor face timp să urmărească 
marele meci, pe micul lor ecran din 
ceruri...

întîlnire cu specialiștii de la Cen- 
de cercetări spațiale m-a adus zi- 
trecute la Houston, acolo unde a 
planificată disputarea trofeului.

Dan 
sla- 
noș- 
pre-

1. Năstase 292 
Okker 160 p ; 3. 
124 P 1 ' ~
p ; 5. Roche 65 p ; 6. 
Dominguez 64 p ; 7. O- 
rantes 62 p ; 8. Riessen 
59 p ; 9. Alexander 57 p; 
10. Dent 42 p.

• Pentru turneul 
din fiecare grupă

1. Newcombe 152 p ;
2. Metrcveli 127 p ; 3. 
Smith 90 p ; 4. Case
60 p ; 5. Ramirez 52 p ;

6. Ilrebec 49 p ; 7. Gott
fried 34 p ; 8. Stockton 
32 p ; 3. îvanovici 25 p ; 
10—11. Pasarell și Da
vidson 22 p.

final (Dallas, 8—12 mai) 
alți doi jucători cu cele

1. Kodes 215 
Ashe 150 p ; 3. 
102 p ; 4. Laver 
5. Cox 87 p ; 6. Panatta 
85 p ; 7. Țiriac 46 p ; 8. 
Borg 45 p ; 9. Parun 
42 p ; 10—11. DlbbS Ș1 
Dibley 30 p. 
vor califica primii doi 
mal bune punctaje.

Taylor 
100 p ;

• Japonia, a 16-a

A

echipă calificată la C. M

ai celeiApropierea turneului final 
de a 8-a ediții a campionatului mon
dial de handbal masculin se face tot 
mai mult simțită. Cele 16 formații 
efectuează ultimele preparative, par
ticipă la turnee de verificare. Publi
căm astăzi amănunte de la cîteva 
întreceri care au avut loc la sfirșitul 
săptămînii trecute.
U.R.S.S. PE PRIMUL LOC IN TURNEUL 

DE LA MOSCOVA

s-a

Moscova, 3. R.F. 
hoslovacia (juniori).

Germania B. 4. Ce

A 16-A CALIFICATA
LA C.M,

AMERICAN
Cine cunoaște cit de cit fotbalul ame

rican se va arăta mirat pentru atîta 
fierbere în jurul unui sport care, to
talmente deosebit de fotbalul european, 
aduce ceva a rugby fără însă a se 
confunda cu acesta. O minge ovală șl 
porți asemănătoare și cam atît. Două 
echipe echipate ca de război, cu jucă
tori băgați în uniforme de scafandru, 
de nu li se vede nici vîrful nasului, cu 
caschete și plăci protectoare pe sub 
treninguri. Te poți întreba din capul 
locului ce plăcere poate furniza o ast
fel de mișcare in armură 
medieval, îmbrincelile fără 
zona de punere a balonului 
zăturile deloc artistice la 
expus chiar atunci cînd nu 
gea un meci întreg. Cu toate acestea, 
fotbalul american n-a avut nevoie de 
foarte mult timp pentru a cîștiga a- 
depți. Un complicat sistem de distribu
ție pe zone și nivele calitative angre
nează in fiecare an sute de echipe, zeci 
de mii de jucători. Pe străzi, în spații 
verzi, în curțile de școală, grupuri de 
tineri, băieți și fete, preferă fotbalul 
american oricărui alt „game" la în- 
demînă și chiar atunci cînd joacă „doi 
la doi" pierd o mulțime de timp în e- 
laborarea schemelor tactice pentru fa
za următoare și țipă cît îi ține gura 
la punerea mingii în joc, așa fiind 
moda la „cei mari**. Să fiu sincer, nu 
găsesc o atracție deosebită în acest 
sport hibrid născut , din dorința de a fi 
altceva decît ce exista la ora respec
tivă, cu reguli pe cit posibil incon- 
fundabile. Jocul cu piciorul este in
terzis (pentru a nu cădea în fotbalul 
clasic), pasa înapoi și jocul la margi
ne de asemenea (așa ceva se face la 
rugby)...

Dar, de gustibus... Fotbalul american 
și-a cîștigat spectatorii, și-a făcut loc 
între preferințele acestora, și-a fabricat 
eroi. Dacă în Minnesota vei fi curios 
să știi, cine se află la inima pasiona- 
ților de sport, numele lui Tarkenton îl 

în orice clipă și tricoul cu 
10 dispare din magazinele 

cu mare viteza. Fran Tarken- 
quarterback la „Vikingii" (in

în. capitala Uniunii Sovietice 
disputat intre 15 și 17 februarie un 
turneu la care au luat parte selec
ționatele Uniunii Sovietice și Mosco
vei, R.F. Germania B si Cehoslovacia 
(juniori). Iată rezultatele înregistrate : 
U.R.S.S. — Moscova 21—17, R.F. Ger
mania B — Cehoslovacia (jr) 
Moscova — Cehoslovacia (jr) 
U.R.S.S. — R.F. Germania B 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (jr) 
Moscova — R.F. Germania B

Clasament final : 1. U.R.S.S.,

15—15,
21—16,
22—15,
22—13,
13-11,
2. Sel.

La Tel Aviv s-au desfășurat cele 
două meciuri din cadrul grupei Asiei 
pentru calificarea celei de a 16-a e- 
ehipe ce va participa la turneul final' 
al C.M. Prima partidă dintre selec
ționatele Israelului și Japoniei s-a 
încheiat la egalitate : 14—14. în cel 
de al doilea meci, victoria a Revenit 
reprezentativei Japoniei (18—14)' care, 
astfel, s-a calificat cu scorul genera] 
de 32—28. Handbaliștii niponi vor e- 
volua în grupa C, alături de R.D. 
Germană, U.R.S.S. și S.U.A.
ULTIMELE MECIURI DE VERIFICARE 

ALE ECHIPEI R. D. GERMANE

zentativele 
în ambele ______ ______ __
handbaliștilor țării gazdă a C.M. Sîm
bătă, la Dessau, echipa R.D. Germa
ne a întrecut Polonia cu 17—12 
(1®—5)> iar duminică, Ia Brandenburg, 
în meci revanșă, cu 15—10 (9—2). Cu 
aceasta, preparativele au fost înche
iate, handbaliștii din R.D. Germană 
urmind ca in următoarele zile să 
participe la _ ședințe de antrenament 
pentru menținerea formei sportive.

R.D. Germane si Poloniei, 
întîlniri victoria a revenit

CAMPIONATE
DE FOTBAL

Sîmbătă și duminică s-au disputat. 
Ia Dessau și Brandenburg, partidele 
amicale de verificare dintre repre-

,IN. EUROPA
Real Madrid — C. F. Barcelona 0-5!^

ADRIAN SiRBU - MEDALIE DE ARGINT
LA CAMPIONATELE EUROPENE UNIVERSITARE DE ATLETISM
SOFIA, 18 (Agerpres). — I.a Sofia 

au luat sfirșit întrecerile celei de-a 
5-a ediții a campionatelor europe
ne universitare de atletism în sală.

în ultima zi de concurs, iugosla
vul Miloslav Angelov a cîștigat 
cursa de 1 500 m, cu timpul de 
3:48.3. Pe locul doi s-a clasat atle
tul român Adrian Sîrbu, cronome
trat în 3:52,2, iar locul trei p fost 
ocupat de iugoslavul Vukopanovici 

3:55,2.

Alte rezultate : masculin : 800 m: 
Goncearev (U.R.S.S.) — 1:52,3 ;
3 000 m: Kondzior (Polonia) — 
8:00,2 ; 60 m garduri : Munkelt
(R.D. Germană) — 7,6 ; aruncarea 
greutății: Ivancici (Iugoslavia) — 
18,24 m ; feminin ; 1 500 m : Su- 
diska (Cehoslovacia) — 4 : 26,1 ; 
800 m! Hofmeister (R. D. Ger
mană) — 2:04,9.

Feyenoord — Ajax 2-2
SPANIA (etapa a 32-a) : Gljon -4 

Murcia 2—1 ; Granada — Atletico Bil
bao 0—0 ; Castellon — Saragossa 2—1 ; 
Real Sociedad — Malaga 1—1 ; Espanol 
Barcelona — Oviedo 2—0 • Celta Vigo — 
Atletico Madrid 1—2 ; Santander — Va
lencia 0—1 ; Elehe — Las Palmas 1—0 ; 
Real Madrid — C. F. Barcelona 0—3 
(!). Partida s-a disputat la Madrid, în 
prezența a peste loo ooo de spectatori. 
Unul dintre cei mai buni jucători de 
pe teren a fost Johann Cruyff (C. F. 
Barcelona). El a marcat un gol și â 
contribuit decisiv la înscrierea altor 
două puncte ale echipei sale.

------------ - “ F. “
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ților de 
vel auzi 
numărul 
sportive 
ton este _ ............
prima ligă echipele preferă nume de 
genul Cowboys Dallas, Leii Detroit, 
Delfinii Miami). Un fel de ,Jumătate 
la grămadă" in rugby dar lipsit, prin 
regulament, de atuurile de spectaculo
zitate ale acestuia (vă amintiți de în
șurubările in aer ale unul Titi lones- 
cu sau Castel Stănescu in clipa inter
ceptării balonului ?), Surprinzător însă, 
Tarkenton poartă faima unul Fele 
nord-amertcan, idol peste idoli, răsfă
țat zilnic aproape in paginile sportive 
ale ziarelor. Mic de statură, nu așa de 
solid cum stnt colegii săi din linia de 
înaintare (adevărați coloși, al căror rol 
este acela de a proteja pe omul cu 
balonul), Tarkanton iși întreține fai-

ma prin pasele sale extrem de lungi 
și foarte precise, adeseori decisive pen
tru victorie. Ce se petrece însă între 
două pase „â la Tarkenton" ? In cea 
mai mare parte din timp, o luptă sur
dă pentru a ajunge la butul advers, 
amestecătura de lupte, 
și tot ce vreți, numai ca adversarul 
cu mingea în brațe să nu treacă de 
tine. Meciul continuă însă și, trebuie 
spus, în prima ligă cel puțin, arareori 
nervii jucătorilor trece dincolo de bari
erele regulamentului.

„Super bowtn-ul ain acest an a adus 
față in față două asemenea echipe de 
cocoși puși pe harță în fața unei a- 
rene supraexcitate de importanța eve
nimentului. Spre șansa spectatorilor 
poate, meciul nu a avut istoric. „Del
finii" — campioana de anul trecut — 
și-a impus extrem de rapid punctul 
de vedere și a lăsat ușor să se înțe
leagă cine va fi cîștigătorul. Cu o a- 
părare incapabilă să facă față fazelor 
de presiune evidentă, cu un atac ti
morat, fără nerv, „Vikingii** s-au lăsat 
dominați aproape întregul meci și cînd 
pierzi la scorul de 24—7 orice scuză 
se autoanulează. Cîteva 
zație n-au lipsit (poate 
mente de desfătare în 
rican) și de o parte și 
n-au fost de ajuns ca 
magnetismul fantastic exercitat de spor
tul in sine și, pe deasupra, de compe
tiția propriu-zisă, „Super bowl".

catch, karate

curse de sen- 
swgurele mo- 
fotbalul ame- 
de alta. dar 
să-mi clarifice

Neagu UDROIU
Houston, Texas, februarie 1974

NOUTĂȚI IN LUMEA OLIMPICA
Deși părea a fi o sim

plă reuniune de rutină, 
recenta ședință de 
Lausanne a Comisiei 
xecutive a Comitetului 
ternațional olimpic 
încheiat cu hotărîri care 
au stirnit curiozitatea și 
interesul presei sportive 
mondiale. Cîteva decizii 
luate cu acest prilej au 
întrecut cu mult așteptă
rile, unele producind un 
adevărat șoc în lumea 
sportului.

Comentarii dintre cele 
mai favorabile a provo
cat măsura Comisiei 
xecutive C.I.O. de a 
corda patronajul său 
lei de a 7-a ediții

la 
e- 
in- 

s-a

O adevărată surpriză 
au constituit veștile pri
vitoare la modificările a- 
doptate în programul 
competițional olimpic. 
Tocmai în domeniul în 
care — chiar și la sesiu
nea sa de la Varna, du
pă Congresul olimpic — 
C.I.O. se arătase destul 
de conservator, refuzînd 
din principiu orice adaos 
la calendar, sub pretex
tul împiedicării hipertro
fierii programului și evi-

progra- 
și pro-

Nou venită în 
mul hivernal este 
ba de patinaj viteză pe 
1000 m, care se adaugă 
astfel tradiționalelor în
treceri masculine pe dis
tanțele de 500, 1500,
5000 și 10 000 m. Apa
riția aceasta inedită este 
o concesie făcută sprin
terilor care au solicitat 
mei multe probe pentru 
capacitatea lor, nu întot
deauna îndestulătoare 
pentru a face față tetra-

TELEX . TELEX
In campionatele mondiale de schi nor
dic, care se desfășoară la Falun (Sue
dia), s-a disputat proba de 5 km femei. 
A cîștigat Galina Kulakova (U.R.S.S.) 
în 15:17,42, urmată de Blanks Paulur.e 
(Cehoslovacia) — 15:19,14 și Raisa Sme- 
tanlna (U.R.S.S.) — 15:34,80. La combi
nata nordică (15 km fond și sărituri) 
medalia de aur a revenit lui Ulrich 
Wechling (R.D.G.) cu 421,14 puncte. Au 
urmat : Gunther Beckert ‘ "
420,28 p și Stephan Hula 
417,93 p.

(R.D.G.) 
(Polonia)

(R.F.G.) s-auPe pista ae Ia Konigsee
încheiat întrecerile campionatelor mon
diale de săniuțe. La feminin, victoria 
și titlul de campioană a lumii au re
venit Marglttel Schumann (R.D.G.). cro
nometrată în patru manșe cu timpul to-

TELEX TELEX
tal de 2:49,33. Pe locurile următoare 
s-au situat Elisabeth Demleitner (R.F.G.)
— 2:50,13 și Ute Ruehrold (R.D.G.) — 
2:50,63. In proba masculină, medalia de 
aur a fost cucerită de sportivul vest- 
german Josef Fendt, cu timpul de 
3:00,0. L-au urmat Hans Rinn (R.D.G.)
— 3:00,05 și Horst Mtiller (R.D.G.) —
3:00.17. Proba..................................
ciștigată de 
Ulrich Hahn

a fost ciștigată de Elizbeta Katolik în 
54.9 (nou record național), iar în cursa 
masculină de 60 m g, Wodzinski a fost 
oronometrat cu timpul de 7,7.

de dublu bărbați a fost 
cuplul fraților Bernd și 
(R.L.G.).

cunoscutul atlet polonezLa Varșovia,
Henryk Szordikowski a stabilit un nou 
record mondial de sală în proba de 
I 000 m, cu timpul de 2:20.0. Vechiul re
cord era de 2:20.4 și aparținea, din anul 
1971. sportivul american Thomas van 
Ruden. Proba feminină de 400 m plat

Timp de două zile, la Paris, s-a desfă
șurat un mare concurs internațional de 
înot. Iată principalele rezultate înregis
trate : ‘ ................... ............
2:20,8 ‘
52.1 ; :
57,4 ;
200
2:04.4: 1 500 m
15:49.2 ’ ”
Babashoff (S.U.A.) 8:53,3:
— Eife (R.D.G.) 2:23.2 ; 200 m fluture — 
Damen (Olanda) 2:18.8 ; 100 m spate — 
Belote (S.U.A.) 1:05.7 : 200 m liber — 
Babashoff (S.U.A.) 2:04,9.

200 m bras — Collela (S.U.A.)
100 m liber — Pytell (R.D.G.) -

100 m fluture — Flockner (R.D.G.) 
100 m bras

m fluture —

Collela (S.U.A.)

- Collela 1:05.7 : 
Brinkley (Anqlia) 
Parinov (U.R.S.S.) 

La feminin : 800 m. liber — 
200 m mixt

e- 
a- 

ce- 
a 

Jocurilor sportive asiatice 
care urmează să se 
dispute, în cursul lunii 
septembrie, la Teheran. 
Această decizie validea
ză, din punct de vedere 
olimpic, participarea Ia 
competiție a sportivilor 
din Republica Populară 
Chineză, acceptîndu-se 
implicit excluderea de la 
Jocurile asiatice a Tai- 
wanuiui. Tn comentariile 
agențiilor internaționale 
de presă, hotărîrea a- 
ceasta a fost considera
tă drept o recunoaștere 
de facto a R. P. Chineze 
ca 
al sportivilor din întreaga 
Chină și ca o măsură 
luată în interesul dez
voltării sportului în Asia.

X

singurul reprezentant

Comentariul săpfâminii

tării gigantismului în cos
turi, acum se anunță cî
teva concesii, unele din
tre cele mai puțin aș
teptate. De pildă, ne a- 
mintim că, la Varna, pri
marul Innsbruckului, dr. 
Alois Lugger, susținuse — 
fără succes — cererea 
Federației internaționale 
de patinaj artistic de a 
se introduce proba de 
dansuri în programul 
Jocurilor Olimpice de iar
nă. Și iată, acum, dan
surile pe afișul olimpic, 
pentru prima oară, chiar 
din anul 1976, deși ele 
figurau pe agenda cam
pionatelor mondiale încă 
din 1952 I

tlonului clasic, care impu
ne și curse de fond. Do
vadă stă și faptul că, de 
la un timp, avem în pa
tinaj viteză și campionate 
mondiale și continentale 
rezervate exclusiv 
terilor.

Tot în favoarea 
lor de viteză este 
sura care 
gia cu 
mondiale 
noe. lată 
va interesa și va bucura 
pe sportivii noștri : incă 
de la ediția de la Mont
real a Jocurilor Olimpi
ce de vară, a fost accep
tată includerea in pro
gramul de caiac-canoe

sprin-

curse
și mâ- 
cnalo-vizează 

campionatele 
de caiac-ca- 
o veste care

a probelor de 500 m 
pentru K-1 ți C-1, pre
cum ți pentru K-2 ți C-2. 
lată așadar patru noi 
posibilități de distincție 
pentru candidații la me
dalii pe apele rîului St. 
Laurent.

Mult mai puțin netă 
a fost, în schimb, poziția 
Comisiei executive C.I.O. 
în problema regulii 26, 
care definește condițiile 
de admitere a sportivilor 
la J. O. Președintele 
C.I.O., lordul Killanin a 
lăsat să se înțeleagă că 
a fost elaborat un pro
iect de modificare a a- 
cestei reguli, care — in 
următoarele două luni — 
va fi supus atenției ce
lor 78 de membri oi 
C.I.O., federațiilor inter
naționale și comitetelor 
olimpice naționale. Se 
spune că acest al zece
lea nou concept al ce
lebrei reguli se remarcă 
prin scurtime și claritate, 
lăsind in mare parte la 
latitudinea federațiilor in
ternaționale hotărîrile de 
detaliu (durata stagiilor 
de pregătire, asistența 
socială, scoaterea din 
producție etc). Noul pro
iect încearcă, în schimb, 
să fie mult mai drastic 
în raport cu tendințele 
de imixtiune ale lumii 
comerciale în sport, ceea 
ce nu e de loc rău.

Victor BANCIULESCU

Clasament : 1. c.
33 p ; 2. Malaga — 
Madrid — 26 p.

BULGARIA (etapa
Septemvrisko Zname 
Vrața 1—0 ; Levski 
Tantra Gabrovo 6—1 
Spartak Pleven 3—2 ;
Minior Pernik 1—0; . ...............
— Etar Tîrnovo 2—1. Celelalte meciuri 
au fost amînate.

Clasament : 1. Levski Spartak Sofia — 
33 p ; 2. Ț.S.K.A. — 26 p ; 3. Etar Tîr
novo — 21 p.

FRANȚA (etapa a 26-a) : F. c. Pa
ris — Nancy 4—2 ; Reims — Nisa 2—2 ; 
Nantes — Bordeaux 3—1 ; st. Etienne — 
Strasbourg 3—3 ; Sochaux — Lyon 1—1 ; 
Marsilia — Troyes 2—3 ; Metz — Sedan
4— 1 ; Monaco — Lens 4—2 ; Angers — 
Rennes 0—1. Meciul Bastia — Nîm.es a 
fost amînat.

Clasament : 1. Nantes — 43 p (un joc 
mal puțin) ; 2. St. Etienne — 42 p ; 3 
Lyon — 37 p.

GRECIA (etapa a 20-a) : Panathinai- 
kos — Kalamarla 5—0 ; Fostlr — Paok
1— 1 ; Apollon — Olympiakos Voios
2— 0 ; Olympiakos Pireu — Aegaleo
5— 0 ; Arls — Olympiakos Nicosia 1—0 ; 
Heraklis — Ethnikos o—0 ; Panahaikî — 
Panionios 1—0 ; A.E.K. — Serrai 1—0 • 
Larissa — Kavala 0—0.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu — 
36 p ; 2. Panathinaikos — 31 p; 3 Arts
— 31 p.

TURCIA (etapa a 17-a) ■ Adanademlrs- 
por — Fenerbahce 0—0 ; Vefa — Goz- 
tepe 1—0 ; Galatasaray — AnkaragiicO
3— 0 ; Glresunspor — Besiktas 1—1 ; Al
loy — Adanaspor 1—o ; Bursaspor — 
Boluspor 0—0 ; Kayserispor — Mersin 
2—0 : Samsunspor — Eskisehirspor 1—1.

Clasament : 1. Fenerbahce — 23 p • 2. 
Galatasaray — 22 p j 3. Besiktas — 22 p.

OLANDA (etapa a 23-a) î Feyenoord 
Rotterdam, — Ajax Amsterdam 2—2 ; 
Haarlem — F. C. Utrecht 0—2; AZ ’67 
Alkmaar — P.S.V. Eindhoven 2—2; NAC 
Breda — MW Maastricht 3—0 ; F C. 
Twente Enschede — Graafschap ’7—0 
(!) ; F. C. Amsterdam — Telstar 3—1 • 
F. C. Groningen F. C. den Haag 2—2 ; 
Roda Kerkrode — GO Ahead 1—2.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam —
38 p ; 2. Feyenoord Rotterdam — 37 p; 
3. F. C. Twente Enschede — 37 p.

PORTUGALIA (etapa a 20-a) : Acă* 
demica — Belenenses 0—0 ; Barreiren- 

Boavista 1—0 ; Vitoria Setubal — 
« ... - . . oihanense — Leixoes

Porto — Montijo 1—o;
CUF 2—0 ; Benfiea Li- 

Sporting Lisa-

: Lisabona —
; 3.

Barcelona — 
p ; 3. Atletico

18-a) S Ț.S.K.A.
Bdtev

a
Sofia —
Spartak Sofia — 

; Slavia Sofia — 
Lokomotiv Sofia — 
Pirin Blagoevgrad

Beira Mar 0—0 ; 
4—0 ; F. C. 1 
Guimaraes — CUF 2—0 ; 
sabona — Farense 1—0 : S 
bona — Oriental 8—0 (!).

Clasament : 1. Sporting ______ _
32 p ; 2. Benfiea Lisabona — 31 p ; 
F. C. Porto — 31 p.

BELGIA (etapa a 20-a) : Cercle Bru
ges — Waregem 2—2 ; Beveren — Ant
werp 0—1 : Beringen — • F. C. Malines 
1—2 ; F. C. Liăge — Standard Liăce 
1—1 : Racing White Molenbeek — 
deriecht 1—1 ; Berchem. — F. c. 
ges 1—0 ; S. K. Llerse — Dlest 1—1 ; 
St. Trond — Beerschot 2—0.

Clasament : 1. Anderlecht — 31 p ■ 
Antwerp — 26 p ; 3. F. C. Malines 
25 p.

c.

S.
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