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telefon). Ani-
Casa studen-

CRAIOVA, 22 (prin 
znația obișnuită de la 
ților din Craiova poartă zilele aces
tea. semnele grijii de a nu se tul- 
buta liniștea finaliștilor Cupei tinere
tului la șah. Vizitatori, destul de nu
meroși. Și tineri și vîrstnici. De alt
fel, acesta este primul mare concurs 
găzduit de atracțioasa clădire ridicată 
pe locul unde, cu aproape un secol 
în urmă, a văzut lumina zilei Nicolae 
Titulescu. '

Printre spectatori, doi tineri, Ro- 
dica David și Ștefan Bara, ambii de 
la Universitatea „A. I. Cuza“ din 
Iași, privesc cu nostalgie partidele ce 
se dispută și la care ei au fost lipsiți 
de posibilitatea de a lua parte, din 
neglijența celor care trebuiau să se 
îngrijească de sosirea lor, în timp 
util, la concurs. Ce 
tovarășul Ion Huțan, 
sport de la A.S.C. din

Prima zi de concurs 
evident, de emoția cu 
participant!

va răspunde 
șeful secției 

Iași?...
a fost marcată, 
care cei 30 de 

participant! și 10 participante au 
abordat partidele inaugurale. Intr-a
devăr, cu două sau trei excepții, nici 
unul nu mai luase parte vreodată 
la o întrecre în care trebuia să în
frunte nu numai partenerul de joc, 
dar și fișa pentru înscrierea mutări
lor ți, mal ales, teribilul ceas de 
control.

Surpriză plăcută, nivelul — și la 
băieți și la fete — este promițător. 
Se - joacă suficient de „curat" și dacă 
s-au făcut greșeli, ele se explică, în 
primul rînd, • prin tensiunea concursu
lui și prin ambiția fiecăruia de a cîș
tigă cu orice preț.

La băieți's-au disputat două runde. 
. Au cîștlgat ambele partide Dan Cio- 
roiu (Craiova), Nicolae Dubis (Galați) 
și Dorel Munteanu (București), cîte 
1,5 p au realizat Dorel Mircea (Cluj) 
și Alexandru Nițescu (Constanta). 11 
concurenti au cite 1 punct și,. în fine, 
alți' patru,. deocamdată n-au punctat 
nimic. Astăzi după amiază (n.n. ieri) 
se . înțiinesc ' între ei fruntașii clasa
mentului • și astfel vor apare primele 
clarificări. '

Fetele (care se întrec sistem tur
neu)

cerile sint mai 
gind de remiză, 
disputate pînă acum au fost decise ! 
In fruntea clasamentului s-au insta
lat Bazica Bărăscu (București), lu- 
liana Vincze (Timișoara) și Eva Racz 
(Tg. Mureș), cu cite trei puncte fie
care.

Este foarte probabil că victoria în 
concurs va reveni uneia dintre aceste 
trei lidere, cu un joc evident superior 
față de celelalte. Pe locurile urmă
toare se află Ioana Dumitrescu (Cra
iova), Cornelia Faur (Hunedoara) și 
Viorica Grigoreanu (Baia Mare), cu 
cite două puncte. Ultimele patru con
curente n-au realizat nici un punct.

Merită să fie remarcată buna orga
nizare pe care craiovenii s-au stră
duit să o asigure acestei competiții. 
Directorul Casei de cultură, prof. 
Iosif Bălășoiu, urmărește permanent 
ca turneul să beneficieze de condiții 
optime

aprige, fără nici un 
Toate cele 15 partide

de desfășurare.

au jucat trei runde. Aici între-

vești din Întrecerile
CEI MAI BUNI DIN 

DÎMBOVIȚA

Pe pîrtiile din jurul comunei 
montane Moroieni-Dîmbovița au 
avut loc finale județene de schi 
și săniuțe din cadrul „Cupei tine- 
retului1*, întrecerile au beneficiat

Turneele finale ale campionatului masculin de volei

DINAMO CONDUCE
A

NEÎNVINSĂ
TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). 

Penultima etapă a turneului mas
culin pentru locurile 1—6 al Divi
ziei A de volei a programat parti
de importante pentru situația . în 
clasament a formațiilor care aspi
ră la un loc în urma liderului, Di
namo, singura neînvinsă. După în- 
frîngerea neașteptat de severă 
suferită de Steaua în fața .băimă
renilor — a fost deschisă 
problema ocupării locului secund.

Programul zilei a debutat cu, in
tilnirea dintre Dinamo și Viitorul 
Bacău, în care învingătoarea nu 
putea fi pusă la îndoială. Campio
nii au confirmat, încă o dată, va
loarea lor detașată, împunîndu-se, 
într-o oră de joc, cu 3—0 (9, 3, 11), 
deși au renunțat la serviciile tră
gătorului principal Dumănoiu (lă
sat să se odihnească) și au introdus 
deseori rezervele în lotul titulari- 

Schreiber, Udișteanu, Tutovan. 
Băcăuanii au evoluat, de această 
dată, mai bine. Trebuie să recu
noaștem, însă, că Dinamo a jucat 
lejer, parcă pentru a-și menaja for
țele în vederea partidei cu Stea-

ua. în acest context adversara sa 
a putut să echilibreze disputa, însă 
numai la începutul setului I și în 
cel de-al IlI-Iea, fără a reuși mai 
mult. Au evoluat următoarele for
mații: DINAMO— Tîrlici, Schrei
ber (Păușescu), Vraniță, Udiștea- 
nu (Băroiu), Tutovan (Băroiu), O- 
ros ; VIITORUL — Gavril (Enu- 
ca), Robciuc (Leporda, Zvolinschi), 
R. Ionescu, Cocoș, Burciu, Bărbu- 
lescu. Au arbitrai foarte bine S. 
Popescu (Constanța) — M. Mari
an (Oradea).

în partida a doua, Explorări B. 
Mare, care a resimțit puternic e- 
forturile depuse — cu folos — în 
seara1 precedentă, a întrecut, to
tuși, cu 3—0 (13, 10, 13) pe „U“ 
Cluj. Un rezultat, care confirmă 
presupunerile dinainte de joc ale 
celor ce știu, că în campionatul cu 
etape săptămînale, „U“ pierdea pe 
teren propriu în fața băimărenilor, 
dar cîștiga, în schimb, la B. Mare

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

T. RADULESCU

JUDEȚENE
timp prielnic și de o orga- 
foarte bună.

de un 
nizare

IATĂ CÎȘTIGATORII : cat. 15— 
19 ani: schi, probe alpine — E- 
lena Pană (Tătărani) și Dumitru

(Continuare in pag, a 2-a)

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R

fn ziua de 22 februarie 1974, a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a prezentat o informare in legătură 
cu vizita oficială 
Republica Liban, 
Irak.

In legătură cu
numeroși participant! care au apreciat importanța și uti
litatea deosebită a vizitei, au exprimat via satisfacție și 
aprecierea deplină față de rezultatele acesteia, subliniind,

efectuatâ in Republica Arabă Libiana, 
Republica Arabă Siriană ți Republica

informarea prezentată, au luat cuvîntul

CALISTRAT CUȚOV ÎNVINGĂTOR ÎNAINTE DE LIMITĂ
BELFAST, 22 (prin telex). — Un 

grup de șase boxeri români a în
treprins un turneu întîmpinat cu 
mult interes în Irlanda de Nord. 
Cu prilejul primei lor apariții, la 
Belfast, pugiliștii români au ter
minat la egalitate (3—3) întîlnirea 
lor cu cei mai buni boxeri irlan
dezi. Surprinzătoare a fost mai a- 
les înfrîngerea lui' Constantin “ 
iescu, campionul european al 
goriei.

Rezultatele primei gale : 
muscă: Davie Larmour b.p. 
stantin Gruiescu ; cat. cocoș : 
cea Tone b.p. Gerry Hamill; cat. 
semiușoară: Simion Cuțov b. p. 
Ray Heaney; cat. ușoară: Ca
listrat Cuțov b.p. Gerry Hanna ; 

cat. semimijlocie: John Rodgers 
b.p. Ilie Tîrîlă ; cat. semigrea : Gor
don Ferris b.p. Vasile Croitorii.

Cea de-a doua gală a avuț loc la 
Londonderry și s-a încheiat cu un 
rezultat mult mai firesc, boxerii 
români cîștigînd cinci din cele șa
se meciuri disputate. Cei 600 de 
spectatori prezenți au contestat de
cizia nejustă care l-a privat de vic
torie pe Mircea Tone. El a fost de
clarat învins în fața idolului local 
Damien McDermott, el însuși sur
prins de cadoul primit. In realitate, 
McDermott g. fost de mai multe ori 
purtat prin corzi și zdruncinat de 
croșeele de stînga ale lui Tone, fi
ind pus în mare dificultate în re
priza secundă. Cu mult interes a 
fost ‘ ~
care 
dată 
pe 
McLaughlin.

Cu o victorie înainte de limită 
s-a încheiat partida dintre Calistrat 
Cuțov și Nial McLaughlin. Spre

Gru- 
cate-

cat. 
Con- 
Mir-

primit Constantin Gruiescu, 
și-a demonstrat de această 

întreaga capacitate, depășindu-i 
internaționalul irlandez Neil

•;... - ,v,. ,

De la Timișoara ne-au sosit 
primele imagini, surprinse, la 
turneul campionatului mascu
lin de volei, de coresponden
tul nostru DAN ȚĂRAN. In 
fotografie, un aspect de la 
intilnirea Steaua — Viitorul 
Bacău

Echipa noastră feminină de pistol debutează azi

ENSCHEDE, 22 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Dacă Enschede 
este considerat al 10-lea oraș al O- 
landei (după numărul locuitorilor, 
peste 150 000), în aceste zile el a de
venit o adevărată Capitală a tirului 
european. în vederea celei de a IV-a 
ediții a campionatelor continentale la 
arme cu aer comprimat, pentru câș
tigarea celor 12 probe și-au dat _ în- 
tîlnire aici 287 de trăgători și trăgă
toare (236 au fost prezenți anul tre
cut la Linz, Austria) din 23 de tari 
(21 în 1973).

Și parcurgînd lista înscrierilor 
constatat că acest număr record

Rnmânia), adunarea generală ca 
alte întruniri ale unor organis- 
pendinte (Comitetul tehnic, Con- 

științific, Comisia medicală
$i
me _ . 
greșul științific, Comisia 
etc.). Indiscutabil o agendă de lucru 
extrem de încărcată.

Totuși, capul de afiș 
întrecerile pentru cele 
încep sîmbătă. Așa se 
rea afluență din sală, 
linii de tragere, amenajate în 
Complexului studențesc al Școlii su
perioare politehnice, situat într-un

îl dețin firesc, 
12 titluri, care 
și explică ma
la cele 50 de 

cadrul

splendid decor natural. De dimineață 
și pînă seara concurenții, printre care 
și cei români, s-au perindat pe stan
duri fiecare căutind să se acomodeze 
mai repede, să se obișnuiască cu ilu
minația sălii, să obțină grupaje cit 
mai bune. într-un cuvînt, să intre în

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

rr

sfîrșitul reprizei secunde, cu o se
rie de lovituri, Cuțov și-a fixat 
adversarul în corzi, determinîn- 
du-1 pe arbitru să oprească lupta.

Rezultate tehnice: cat. muscă: 
Constantin Gruiescu b.p. Neil Mc 
Laughlin ; cat. cocoș : Damien Mc. 
Dermott b.p. Mircea Tone ; cat. se- 
miușoară: Simion Cuțov b.p. Ray 
Ross ; cat. ușoară : Calistrat Cuțov 
b.ab. 2 Nial McLaughlin; cat. semi- 
mijlocie: Uie Tîrîlă cîștigă prin ne- 
prezentarea lui Kevin O’Leary ; 
cat. semigrea : Vasile Croitorii b.p. 
Tony Spencer.

MALCOLM BRODIE
„Belfast Telegraph’*

totodată, necesitatea de a se depune eforturi pentru re^ 
alizarea înțelegerilor și acordurilor convenite cu acest 
prilej.

In cadrul ședinței s-a dat o înaltă apreciere și deplină 
aprobare activității remarcabile desfășifrate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul acestei vizite, consecvenței 
cu care acționează pentru aplicarea în viață a politicii 
interne și externe a partidului și statului elaborată de 
Congresul al X-lea al partidului.

In legătură cu vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
Republica Arabă Libiana, Republica Liban, Republica 
Arabă Siriană și Republica Irak, Comitetul Executiv a 
adoptat în unanimitate o hotărîre care se dă 
publicității.

REPETIȚII GENERALE' 
CU PUBLIC

NOI MECIURI AMICALE DE FOTBAL
Astăzi și mîine, noi meciuri ami

cale, pe terenurile din Capitală și 
din provincie. întîlniri noi, ale for
mațiilor noastre, în compania unor 
parteneri indigeni sau străini, dar 
cu o semnificație aparte, impusă de 
filele 
negru 
mină 
derea 
onal de primăvară, pe care o 
prilejui prima etapă a returului în 
Divizia A.

Astăzi și mîine, așadar, repetiție 
generală a celor mai bune echipe 
de fotbal din țara noastră. Dar 
cum se obișnuiește în fotbal, o re
petiție cu... public. In prezența a- 
celor multe mii de iubitori ai fot-

calendarului care ne spun, 
pe alb, că o singură săptă- 
ne mai desparte de deschi- 
sezonului oficial competiti

va

balului, dornici să vadă la lucru 
formațiile favorite, cu efectivele 
bine puse la punct, înaintea „spec
tacolului de gală".

Sînt pregătite divizionarele A, 
cunosc ele oare Ia perfecție roluri
le pe care le vor rosti în ziua pre
mierei de primăvară ? își vor sa
tisface ele, din toate punctele 
vedere, suporterii din tribune ?

Sînt întrebările afiate firesc, 
aceste zile, pe buzele tuturor 
matorilor de fotbal și al căror răs
puns îl vom putea afla de la a- 
ceste partide amicale de verificare, . 
repetiții generale, cum le-am nu
mit, programate astăzi și mîine, pe 
terenurile din Capitală și din pro
vincie...

IN SALA DE LA „23 AUGUST'*

de

în 
a-

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR
Se împlinesc 25 de ani de la des

fășurarea primului concurs de atle
tism, pe teren acoperit, în țara noas
tră. La întrecerile desfășurate în ac
tuala sală a Politehnicii au luat par
te atunci o mînă de atleți fruntași ale 
căror rezultate au fost destul de mo
deste. Dar, mai apoi, atletismul de 
sală și-a cîștigat un loc bine stabilit 
în sistemul nostru competițional, în 
ansamblul activității dintr-un an. De 
la simple concursuri cu caracter re
publican s-a ajuns, în ultimii ani, la 
organizarea unor campionate pe teren 
acoperit, care s-au bucurat de tot mai 
multă atenție din partea atleților si 
a antrenorilor, performanțele obținu
te dovedind din plin acest fapt.

Astăzi și mîine, în sala de atletism 
a complexului sportiv „23 August", se 
vor desfășura întrecerile ediției pe 
1974 a campionatelor republicane de 
seniori. Cu unele excepții — motiva
te — competiția va reuni pe cei mai 
buni atleți din țară, seniori dar și 
juniori, la probele practicate pe te
ren acoperit. Rețin în mod special a- 
tenția două reintrări, de mult aștep
tate, ale recordmanilor naționali Va
leria Bufanu-Ștefănescu și Carol Cor
bu, accidentați cea mai mare parte a 
sezonului trecut. Corbu va participa 
la săritura în lungime iar Valeria Ște
fănescu și-a manifestat intenția de a 
fi prezentă la trei probe : 60 m, 
60 mg și săritura în lungime !

Cum am arătat și în prezentările 
noastre anterioare campionatele re
publicane 1974 au menirea să decidă 
pe tehnicienii F.R.A. în stabilirea lis
tei candidaților pentru campionatele 
continentale de la 9 și 10 martie, de 
la Goteborg. Pină la această oră doar 
foarte puțini atleți și-au realizat 
standardurile de participare stabilite 
de forul atletic din țara noastră. Și 
cum campionatele reprezintă ultima 
posibilitate de a se înregistra cerințele 
de concurs la C. E. este limpede de 
înțeles că cei mai merituoși dintre 
fruntașii atletismului se vor „bate" 
nu numai pentru a deveni campioni 
ai țării, ci și pentru a obține perfor
manțe de o valoare cit mai ridicată. 
Credem că stă în puterea lor să rea
lizeze aceste performanțe, fără de 
care atletismul n-ar mai avea nici un 
farmec. Așteptăm, în același timp, ca 
reprezentanții tinerei generații să dea 
o replică puternică atleților consacrați.

Față de obișnuitul program al 
campionatelor de sală au intervenit 
unele mici corectări. Iată însă 
nea de desfășurare a probelor : 
BATA, de la ora 16 : 60 m B 
prăjină, 60 m F serii,- 60 m B 
finale, înălțime B, lungime B, 
tate F ; DUMINICA, de la 
60 mg F serii, triplu. 60 m B
60 mg F și B finale, înălțime F. lun
gime F, greutate B.

RECORDURILE REPUBLICANE DE SALĂ

60 m
60 mg

Lungime 
Triplu 
înălțime 
Prăjină 
Greutate

60 m

60 mg
Lungime 
Înălțime 
Greutate

ordi- 
SÎM- 
serii, 
Și F 

greu- 
9.30 : 
serii.

BĂRBAȚI
6.4 Dorel Cristudor
7.7 Ervln .Sebestyen
7.7 Vlorel Suciu
7.7 Nicolae Perța
7,92 Carol Corbu

16, M Carol Corbu
2,17 Șerban loan
5,12 Dinu Fiștalu 

18,03 Adrian Gagea

(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(C.A.U.) 
(Dinamo) 
(Dinamo)

FEMEI

7.3 Valeria
7.3 Carmen
8,0 Valeria
6.56 viorica
1,86 Iolanda ___

17,13 Valentina Cioltan

Ștef&nescu 
Ene 
Ștefănescu 
Viscopoleanu 
Bala?

CDinamo)
(C.A.U.)
(Dtnamo)
(Steaua)
(Steaua)
(C.S.O. C-lung)

1973
1974
1973
1970
1961
1972

ALPINIST» DE
IȘI CONTINUĂ

V

LA DINAMO BRASOV
9

CU SUCCES EXPEDIȚIA
7

DE-A LUNGUL CRESTELOR CARPAȚILOR
inițiată in cinstea celei de a XXX-a

aniversări a eliberării patriei
Expediția pe crestele Carpaților 

pe care alpiniștii Clubului sportiv 
Dinamo Brașov o efectuează, în a- 
ceastă perioadă, în cinstea celei de 
a XXX-a aniversări a eliberării pa- 
trei de sub jugul fascist, continuă 
cu succes — ne transmite antreno
rul secției, 
cioiu, care își contactează 
în anumite

Alpiniștii 
la Borșa, locul de start al expedi
ției lor de aproape 1 000 km, la 
vîrful Inău (2 280 m altitudine) tre- 
cînd în prealabil prin pasul Pris
lop unde au străbătut porțiuni a- 
coperite de un strat gros de ză
padă (cca 150 cm). Aflați în ziua 
de 9 februarie la Inău, alpiniștii 
au trecut, în continuare, în masi
vul din vecinătatea Rodnei, munții 
Călimani. de unde au coborît. la 
Toplița, pentru a se îndrepta spre

prof. Alexandru Flori- 
„elevii" 

puncte ale traseului, 
brașoveni au urcat de

Ceahlău. După ce au urcat Ceah
lăul, dinamoviștii din Brașov au 
intrat în zona Cheilor Bicazului 
unde aveau de efectuat o premieră 
alpină de iarnă de mare dificul
tate. Și acest punct din programul 
temerarilor sportivi a fost îndepli
nit cu succes : maestrul sportului 
Mircea Opriș, împreună cu Tănase 
Adrian 
gradul 
tul Iadului.

Odată realizat acest obiectiv,.gru
pul alpiniștilor s-a îndreptat în 
ziua de 16 februarie spre masivul 
Hășmașul Mare unde au înnoptat 
la cabana Piatra Unică. Trebuie 
reținut faptul că expediția lor se 
face în condiții foarte dificile de
oarece Carpații Orientali se află 
de cîtva timp sub o ninsoare abun
dentă. ceea ce îngreunează mersul' 
și reduce simțitor vizibilitatea.

au escaladat traseul de 
VI numit Sentinela din Gî-

SUCCES DE SEAMĂ AL BASCHETULUI FEMININ ÎN C.C.E

am 
_ ________ _____ ______ de 
participanți cuprinde aproape 30 de 
foști și actuali campioni și record
mani mondiali, olimpici și europeni, 
ca să nu mai vorbim de ceilalți me- 
daliați cu argint și bronz ai aminti
telor competiții. Iar faptul că am 
menționat pe deținătorii titlurilor o- 
limpice nu este nici o greșeală de
oarece, de pildă, Dan Iuga va avea 
printre adversari și pe campionii o- 
limpici de la Miinchen. suedezul 
Kanaker (la pistol liber) și polonezul 
Zapedzki (la pistol viteză). Adică 
sînt prezenți și multi țintași celebri 
de la probele de glonț, specializați 
între timn și la tragerile cu aer com
primat. Prin urmare, sc poate snune 
fără nici o exagerare că la Enschede 
este reunită întreaga elită a tirului 
euronean. Dar .sînt prezenți nu numai 
sportivi fruntași ci și diriguitorii a- 
cestci discipline de pe continentul 
nostru. Sublinierea o facem pentru că 
la acest sfirșlt de săotămînă sînt nro- 
gramate. tot aici, și diferite ședințe 

prezidiului Confederației europe
ne de tir (președinte prof. G. Barani

Două partide deosebit de atractive în perspectivă

și mîine, 
artificial

de la ora 18, pa- 
acoperit „23 Au-

Astăzi 
tinoarul 
gust*1 din Capitală găzduiește noi 
partide internaționale 
Se vor întîlni echipele 
și UNGARIEI.

Deși se află în grupe' 
ferite (prima în „B“. 
doua în ,,C“), meciurile se anunță 
interesante și echilibrate. Pentru 
formația română, hocheiștii ma
ghiari au constituit totdeauna un 
adversar incomod, disputele lor au

de hochei. 
ROMÂNIEI

valorice di- 
cea de a

fost strînse, multe încheiate la ega
litate.

Acum, ambele loturi se află ’ în 
plină pregătire pentru campiona
tul mondial, manifestă o formă 
foarte apropiată de potențialul lor 
maxim. Stilul-.de joc al parteneri
lor noștri este 
culos, axat pe

Meciurile de 
vor fi conduse 
bitri cehoslovaci.

(Citiți în pagina a t-a, o cores
pondență specială de la Budapesta 
cu prezentarea echipei Ungariei).

deosebit de specta- 
viteză și contraatac, 
sîmbătă și duminică 
de un cuplu de ar-

5

!

Citiți, in pag a M, rubrica
$

Milano, într-un 
importanță pen- 

în semifinalele 
feminină de bas-

SPORT
Șl

SÂNATATE
• Opinii in favoarea practi

cării exercițiilor fizice ca mijloc 
eficient de dezvoltare armonioa
să, de intărire a organismului și 
refacerea potențialului biologic 
al omului.

• Alergarea împotriva in- 
'arctului !

• Un semnal critic privind 
sîadiul introducerii pauzei de 
gimnastică in întreprinderile 
bucureștene.

Campioanele României și-au creat mari șanse de calificare In semifinale
Evoluînd la 

meci de mare 
tru calificarea 
C.C.E.. echipa
chet Politehnica București a re
alizat o frumoasă performanță, 
întrecînd pe campioana Italiei 
— Standa — cu scorul de 70—56 
(32—29) și creîndu-și, astfel, 
șanse apreciabile pentru clasa
rea între primele patru forma
ții din Europa. în caz că va ob
ține victoria în dubla partidă 
(returul va avea loc joi 28 fe
bruarie, în sala Floreasca), Po
litehnica va juca în semifinale 
cu echipa franceză C.U.C. Cler
mont Ferrand, la 14 martie în 
Capitală și ia 21 martie în de
plasare.

Referitor la remarcabilul suc
ces al campioanelor României, 
dăm cuvîntul antrenorului GRI
GORS COSTESCU : „De puține 
ori, în activitatea mea de an
trenor și jucător, am avut sa
tisfacții ca cele oferite joi sea
ră, cînd sportivele de la Poli
tehnica s-au întrecut pe ele în-

sele, impresionînd prin lucidi
tate și maturitate. Gazdele spe
rau să ciștige la o diferență de 
20 de puncte, dar evoluția for
mației noastre le-a răpit orice 
speranțe și le-a determinat să o 
aplaude la sfîrșitul întrecerii. 
Felicitări merită toate cele șase 
jucătoare de bază Gabriela 
Ciocan, Suzana Szabados, Mar
gareta Pruncu, Ecaterina Savu, 
Cornelia Taflan și Anca Deme- 
trescu, dar o mențiune deose
bită i se cuvine Gabrielei Cio
can pentru eficiența-i determi
nantă în aruncările la coș. De 
altfel, doresc să menționez că 
întreaga formație a manifestat 

' J l excepțio- 
............... . ‘ " din 

acest

precizie, procentajul < 
nai de 74% la aruncările 
acțiune fiind o dovadă în 
sens".

Marcatoare : Ciocan 27, 
14, Taflan 9, Szabados 8, 
metrescu 7, Pruncu 5 pentru 
Politehnica, respectiv Ghirri 23, 
Aiderighi 10, Jiammona 8, Pa- 
reschi 5, Apostoli 4, Costa 6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
Pătrunde (și va arunca la coș) Gabriela Ciocan, cea mai bună 

jucătoare a Politehnicii în meciul cu Standa Milano

Savu
De-

1



a 2-a Sportul
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GIMNASTICA LA TOCUL DI MUNCA ÎN ÎNTREPRINDERILE
Bl'CLREȘTEM

CE UȘOR SE
OBIECTIVELE...

POT DEPĂȘI 
SUBMINIMALE I

SPORT SI 
SĂNĂTATE

/N CAMPIONATELE DE BASCHET,

MECIURILE ETAPEI, ÎN GRUPELE 7-12
SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA POPICE

js La recenta ședința lărgită a Bl- 
g roulul Executiv al C.M.E.F.S., tova- 
3 rășul Nicolae Matei, secretar al Co- 
g mitetuluf municipal de partid, a it- 
§ eut tn euvîntul său o remarcă lro- 
S; nică, spunind că despre gimnastica 
$ tn producție s-a vorbit atit de mult, 
Ș: incit n-a mal... rămas, probabil,timp ca să se facă practic mare 
g lucru ! S-a apreciat, pe bună drep- 
Jș tate, câ cifra de 25 000 de practi
ci cânți al acestei forme de refacere 
iȘ deosebit de utile, cu un efect dln- 

tre cele mai favorabile asupra sa
gs nătății oamenilor muncii, este fnfl- 
țg mă, dacă o raportăm la numărul to- 
■â tai al salariaților Capitalei. După un 
0 calcul aproximativ, ' ' ~ '
0 SUTĂ !

Șl totuși, orlcît ar 
§ Ia acest punct din

Anexa I, la Darea
gt zentată în ședință, raportează o..f

nici CINCI LA

părea de ciudat, 
planul pe 1973, 
de seamă pre-

depășire de peste PATRU SUTE 
SUTA I Paradox, dezlnform
depâșlre de pește PATRU SUTE LA 
SUTA | Paradox, dezinformare, prestidigitație 2

Nu I Pur șl simplu, asociațiile 
sportive ale primului oraș al țârii 
și-au propus (scrie negru pe alb) 
să angreneze în 1973... 6 000 de mun
citori șl funcționari în practicarea 
gimnasticii la locul de muncâ.

Iatâ, așadar, că prin tactica obiec
tivelor subminimale se pot ra
porta niște procente fabuloase la 
capitolul realizărilor, arunclndu-se 
praf în ochi. Cu totul altfel trebuie 
Înțelese sl îndeplinite prevederile 
Hotărîrll Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973.

La ședința sus-amlntită s-a trasat 
ca sarcină imediată Biroului execu
tiv, organizațiilor cu atribuții, să se 
reevalueze grabnic acest capitol deo
sebit de Important al activității de 
masă șl să se treacă de Îndată la 
acțiune. Așteptăm... (V. CB.).

BUCURIA
MIȘCĂRII

Asistăm, de un timp încoace, la

SĂ FUGIM DE INFARCT!
f Mai întîi, un nou semnal de alar
mă. El aparține academicianului so
vietic N. Amosov : „Peste 200 de ani, 
jumătate din omenire va fi bolnavă, 
iar cealaltă jumătate o va îngriji pe 
prima".

Pentru că am 
de academician, 
unul. Este vorba 
A. I. Bcrg, care 
mătatea secolului 
energie produsă 
artificial pe pămînt, 96 la sută era 
reprezentată de forța musculară a 
omului și a animalelor domestice. 
Doar patru la sută din energie se 
datorau vaselor cu pînze, morilor de 
vint, morilor de apă, mașinilor cu a- 
buri. ÎN VREMEA NOASTRĂ, FOR
ȚA MUSCULARA PRODUCE UN 
SINGUR PROCENT DIN ÎNTREAGA 
ENERGIE !“.

O dată cu creșterea mecanizării și 
automatizării, se micșorează neînce
tat eforturile noastre fizice. în pro
ducție, munca omului se reduce tot 
mai mult la dirijarea și controlarea 
a tot felul de mașini și mecanisme. 
In viața de toate zilele, încălzirea 
centrală, electricitatea, apa curentă, 
scutesc foarte mulți oameni de difi
cultățile muncii la domiciliu. Avionul, 
trenul, metroul, autobuzele, automo
bilele, îl fac pe om să umble foarte 
puțin. Confortul duce la o „foame 
musculară", de pe urma căreia se 
tulbură activitatea normală a celor 
mai importante organe și sisteme ale 
organismului. Astfel scade capacitatea 
de adaptare la eforturile fizice și psi
hice, mărite, acestea din urmă eres- 
cînd o dată cu intensificarea vieții. 
Progresul tehnic duce la regresul 
fizie. Omul, cu ajutorul unui fierăs
trău mecanic, taie scaunul pe care 
sade...

Satisfacerea „foamei musculare" 
poate fi rezolvată pe o singură cale 
— exercițiile fizice. Aristocrații bri
tanici sint primii care s-au grăbit să 
ge asocieze în cluburi atletice, dîn- 
du-și seama foarte 
tatea amenință cu 
eia antică a creat 
nu numai pentru 
trupului frumos, 
munca sclavilor ii scutea 
greci ds necesitatea, de a munci, în 
timp ce, pe de altă parte, războaiele 
permanente necesitau un înalt grad 
de perfecționare fizică. Soluția a fost 
găsită 
cărora 
tanici

început cu un citat 
să mai reproducem 

de academicianul 
spune : „Pe Ia ju- 
trccut, din întreaga 
și folosită în mod

bine că inactivi- 
degenerarea. Gre- 
Jocurile Olimpice 
că a avut cultul 

Adevărul este că 
pe vechii

în exercițiile atletice, la
— atit la greci, cit și la

— s-a aflat alergarea.

ce murea omul pe vremea

baza 
bri-

cîndDin 
nu existau automobile, televizoare, 
avioane ? Milioane de vieți erau se
cerate de ciumă, malarie, febră tifoi
dă. Astăzi, marele flagel al omenirii 
îi reprezintă infarcturiie și aterosele- 
roza. Aceste boli sînt provocate în 
general de modul de viață sedentar, 
de slăbirea mușchiului cardiac, da 
modificările intervenite in pereții va
selor sanguine, care, cu timpul, de
vin fragile și friabile.

★
Albert Wollenbcrger, 
mai mari cardiologi 
alergi cu regulariia-

Medicul francez Tissot, care a trăit 
în secolul XVIII, a exprimat foarte 
bine adevărul legat de rolul mișcării 
în viața omului : „Mișcarea ca atare 
poate înlocui orice medicament. Dar 
toate medicamentele lumii nu sînt 
capabile să înlocuiască influenta miș
cării".

★
O societate de asigurări din New 

York a examinat 100 000 dintre clien- 
ții săi și a ajuns la concluzia că cei 
care practică munca fizică sau spor
tul oferă un tablou special : mortali
tatea de pe urma bolilor cardio-vas- 
culare este de trei ori mai mică de- 
cît în cazul oamenilor care au un 
mod de viață sedentar.

★
Locuitorii orășelului elvețian Blatt- 

endorf, izolați de restul lumii prin- 
tr-un lanț de munți, sînt lipsiți a- 
proape în totalitate de mijloace de 
transport, fiind nevoiți să meargă 
foarte mult pe jos și să alerge. Bi
neînțeles că această situație nu esta 
prea convenabilă ; în schimb, la lo
cuitorii orășelului Blatterdorf nu a 
fost înregistrat niciodată un caz de 
boală cardiacă.

★
...în Noua Zeelandă, din inițiativa 

vestitului antrenor Arthur Lidyard se 
cultivă de mulți ani alergarea pentru 
oamenii de vîrstă sub deviza : „Să 
fugim de infarct 1" Alergarea, ca 
mijloc de întărire a sănătății, a luat 
o amploare deosebită în multe țări... 
în S.U.A., zece milioane de oameni 
practică zilnic alergarea ca mijloc dg 
întărire a sănătății. Curentul este atît 
de popular, incit fostul vicepreședin
te al S.U.A., Hubert Humphrey, pen
tru a-și asigura un plus de voturi, a 
practicat acest fel de alergare, fără 
să omită, bineînțeles, invitarea ziariș
tilor la fiecare antrenament.

în R.D. Germană a fost creată a- 
sociația „Aleargă pentru sănătate". 
Se citează un exemplu î întreaga 
populație a micilor orașe, în frunte 
cu primarul, participă Ia alergări de 
sănătate.

★
Acest uriaș curent mondial în fa

voarea alergării ca mijloc de întări
re a sănătății a fost declanșat în Noua 
Zeelandă. Ziaristul neozeelandez Hart 
Gilmore a generalizat experiența, în
tr-o carte care a avut un succes in
ternational extraordinar : „ALEARGA 
DE DRAGUL VIEȚII !“ în U.R.S.S. 
a apărut recent, sub imboldul cărții 
lui Hart.fiilguate. q altă carte intitu
lată : „VRIETENA MEA ALERGA
REA". Cartea nu are autor pe coper
tă. Ea a fost scrisă de oameni de 
știință, medici, ingineri, profesori, 
muncitori, ziariști, studenti. Toți își 
prezintă experiența personală în le
gătură cu alergarea — devenită un 
mijloc indispensabil al omului mo
dern în lupta cu vicisitudinile vieții 
moderne.

o 
schimbare, momentan timidă, a men
talității oamenilor asupra ideii de 
sport. Se înrădăcinase concepția că 
sport înseamnă numai performanță, 
pentru acei care îl practică, și spec
tacol pentru ceilalți. Proporția o ilus
trează stadionul Maracana, în care 22 
fac sport și 200 000 privesc sport. Cul
tura sportivă a devenit un cult spor
tiv, dacă nu chiar un cult fanatic. De 
ce ? Pentru că, instinctiv, dacă îți dai 
seama că nu poți atinge performanțe, 
nu intri pe stadion, ci te urci în 
tribună...

Sportul pentru „sufletul tău" este 
practicat de foarte puțini, de acei 
care au descoperit marele secret: 
existenta unei plăceri în însăși miș
carea ordonată a corpului.

Această funcție hedonică a mișcă
rii, a efortului fizic, cred că au con
statat-o mulți, dar au uitat s-o mai 
repete, s-o includă în viața 
fiecare zi. Am să amintesc 
aspecte.

Acei care au încercat, au 
desigur, efectul plăcut al unor exer
ciții făcute dimineața pe plajă, sau 
pe iarbă cu rouă, sau chiar în came
ră, și bucuria cu care au rămas în 
trup toată ziua. Ce ușor este să ai 
cu tine această bucurie, peste tot și 
tot timpul ! Nu cere decît cîteva 
minute si puțină voință la început.

Efortul fizic Iți dă o plăcere inti
mă, o senzație de mulțumire. Rodin, 
în celebra lui statuie „Gînditorul", a 
ilustrat cu o rară măiestrie momentul 
acestei fericiri generată de efortul 
fizic, pe care, desigur, a simțit-o per
sonal.

Cunosc doi medici din Brașov care; 
tocmai pentru că sînt foarte ocupați 
profesional, cu munci de răspundere, 
n-au renunțat niciodată să guste zil
nic din această licoare dătătoare de 
forță și bună dispoziție, mișcarea. 
Sînt sigur că mărturisind acest secret 
pacienților ar avea mai puține paturi 
ocupate în spitalele pe care Ie con
duc.

Mergînd mai departe, descoperim 
(sau redescoperim), în mișcare aspec
tului ei ludic. joaca copilăriei, pe care 
am uitat-o 
pentru că 
vîrsta. sau 
te 1oci.

Am fost
fă. cu ocazia „Zilei femeii", organi- 
ztnd un joc de handbal între profe
soarele scolii, am revăzut fetele de 
Odinioară. în persoanele grave de a- 
eum. .Toaca redeșteptase gesturile, 
mentalitatea și bucuria copilăriei. Co
legele mî-au mărturisit, după aceea, 
că nu vor uita niciodată acea zi. De 
fapt, copilăria nu o uităm. O ascun
dem !...

Efectul acestor bucurii intime, ge
nerate de mișcare, nu se stinge si nu 
dispare odată eu încetarea gestului, 
ca lumina unei luminări, ci rămîne 
în memorie și în suflet.

De ce am căutat să scot în evi
dență plăcerea mișcării în sine ? 
Fiindcă socotesc că mulți n-o cunosc, 
alții au uitat-o, sau nu o mai iau în 
6eamă. Sportul cel Mare, al campio
nilor și recordurilor, a umbrit Spor
tul cel Mic. Dar, destul de puțini (și 
pentru puțin timp) pot să practice 
Sportul cel Mare. Cei mai mulți, ma
joritatea covirșitoare, au la îndemînă 
numai plăcerea celeilalte mișcări, de 
care pot benificia, oriunde, în orice 
timp, indiferent de virstă sau sex. 
Este suficient, doar, să supunem 
corpul efortului sportiv și să-l ascul
tăm ce ne spune...

prof. O. POPESCU — COLIBÂȘi 
antrenor emerit

Etapa a 18-a a campionatelor repu
blicane de baschet, programată să se 
desfășoare astăzi și mîine în Capitală, 
la Timișoara, Oradea și la Iași, este 
dominată de meciurile grupelor 7—12, 
atît la băieți, cît și la fete. Numai 
faptul că în cinci dintre cele șase 
partide victoriile au revenit (in pri
mele două tururi) cîte o dată fiecă
rei adversare de acum, este suficient 
de edificator asupra interesului sus
citat de întrecerile grupelor în care 
scopul majorității participantelor este 
evitarea retrogradării. Acest ultim 
element este mai pregnant în compe
tiția masculină unde prima și 
clasată sînt departajate de 
două puncte.

Desigur, prezintă interes și 
rile grupelor 1—6, dintre care 
gem meciul Universitatea Timișoara 
— Farul. Dar nici celelalte nu sînt 
de neglijat, mai cu seamă că fiecare 
echipă are in componența ei jucători

sau jucătoare vizate să facă parte 
din reprezentativa României și care 
au, deci, tot interesul să evolueze la 
un nivel cit mai ridicat, pentru a 
confirma încrederea arătată.

ultima 
numai

întîlni- 
distin-

Programul complet al etapei (Intre 
paranteze, rezultatele din tururile pre
cedente): MASCULIN. GRUPA 1—«t 
Dinamo — Universitatea Cluj (89—70, 
91—77), Steaua — I.E.F.S. (103—74. 90—80, 
Universitatea Timișoara — Farul (107— 
79. 79-75) î GRUPA 7—12: I.C.H.F. — 
Politehnica Cluj (77—69, 68—70), Rapid — 
C.S.U. Galați (78—65, 85—99), Politeh
nica București — Voința Timișoara (70— 
40, 51—63); feminin, grupa i—6; Poli
tehnica București — Universitatea Cluj 
(62—54. 74—68). voința București — Ra
pid (64—55. 74—69), I.E.F.S. — Univer
sitatea Timișoara (66—48. 66—62): GRU
PA 7—12: Crișul Oradea — sănătatea 
Satu Mare (66—39, 65—49). Constructo
rul București — Olimpia București (54— 
46. 53—57), Universitatea Iași — Voința 
Tg. Mureș (48—43, 41—48).

LA ZI, ÎN C.C.E. LA BASCHET

Amănunte după meciul I.E.F.S. —GEAS Sesto San Giovani,

din Cupa cupelor
a gru-
C.C.E.,

Au fost efectuate tragerile la sorți pentru C.Mj
Azi șl mîine se va disputa etapa 

a XII-a a întrecerilor divizionare, 
care programează la București pa
tru din cele cinci meciuri feminine 
din seria Sud. Dintre acestea se 
tașează jocul echipei Laromet, 
re va primi replica revelației 
turului, Cetatea Giurgiu, echipă 
re a debutat în noul sezon cu o 
loroasă victorie în deplasare, 
Băicoi, O altă confruntare intere
santă va fi și cea dintre Voința 
București și Voința Galați, ambele 
aflate în lupta pentru evitarea zo
nei periculoase a clasamentului. 
Campioana, Rapid, are o misiune 
ușoară. Ea va întîlni în Giulești ul
tima clasată în serie, Voința Plo
iești. în- seria Nord, (femei), Cra
iova găzduiește un derby, meciul 
dintre Voința din localitate (locul 
2) și Voința Cluj (3).

La bărbați, cel mai important joc 
al seriei Sud are loc la Galați, în
tre campioana țării Constructorul și 
Rafinăria Teleajen Ploiești, deci li
derul primește asaltul următoarei 
clasate. Măi rețin atenția partidele 
Petrolul Ploiești — Flacăra Cîmpi
na. Voința București —- Gloria
București (seria 
— Jiul Petrila 
Mare C.F.R.

de
ca- 
re- 
ca- 
va- 

la

lor de 
cîteva
simtit,

din cauza conveniențelor, 
„nu mai cadrează", cu 
cu poziția socială, ca... să
plăcut surprins cînd, oda-

★
Editura „Stadion" anunță apariția, 

in traducere, a acestei cărți. Dar, 
centrul de difuzare a anunțat un 
tiraj de-a dreptul hilar : 1790 de 
exemplare ! Acest tiraj a fost stabilit, 
bineînțeles, de pe pozițiile unui... se
dentar.

. Meciurile tur ale ultimei etape 
pelor sferturilor de finală ale 
disputate Joi noaptea, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate-

MASCULIN, GRUPA A: Racing Ford 
Anvers — Maccabi Tel Aviv 85—91 (48— 
48) — cele mal multe puncte: Brody 28, 
Pleas 27, Menkin 11, Neumark 12 pentru 
învingători, respectiv Bell 22, Gillespie 
19, Geerts 16; Ignis Varese — Berck 
(Franța) 89—70 (43—35); GRUPA B :
Real Madrid — U.B.S.C. Vlena as— 6G (49— 
23) — cele mai multe puncte: Brabendw 
18, Luyk 18, Walter 32 pentru Învingă
tori, respectiv Redd 13, Bilik 25; Rad- 
nicki Belgrad — Akademik Sofia 104—86 
(51—39) — cele mai multe puncte; Isko- 
vicl 18, Marovicl 31, Raznjatovlcl 21 pen
tru învingători, respectiv Golomeev 18, 
Dimitrov 22, Filipov 16; FEMININ, GRU
PA A: M.T.K. Budapesta — Daugava 
T.T.T. Riga 40—55 (14—26) — cele mai 
multe puncte: Semionova 14. Grundmane 
12 pentru învingătoare, respectiv Borbely 
12, Nagy 10: standa Milano — Politeh
nica București 56—70 (29—32); GRUPA
B: Marlța Pktvdiv — L.K.S. Lodz 66—53 
(33—27) — cele mai multe puncte: Sțoia- 
nova 24, Nenkova 13, Genkova 13 pentru 
învingătoare, respectiv Smolenska 12, 
Balacik 14, Kaluska 3: Clermont Ferrand 
— Slavia Praga 92—70 (40—31).

Meciurile retur vor avea loc joi 23 fe
bruarie, după care vor fi 
clasamentele 
calificate In

cărl libere (transformind 11), iar 
I.e.f.s. de 14 (a transformat S). Au fost 
eliminate, pentru 5 faulturi, Tita, Mi- 
halic, aiurea de la I.E.F.S. și numai 
Bozzolo de la GEAS. Indtferent de re
zultatul final al întilniril (al cărei retur 
va avea loc miercuri 27 februarie, la 
București), GEAS șl I.E.F.S. sint califi
cata pentru semifinalele Cupei cupelor.

Sud), I. C. Oradea
Si 

Tg.
★

La Stuttgart — cu 
întîiniri amicale, dintre reprezenta
tivele de popice ale R. F. Germania 
si României — au avut loc tragerile 
la sorți pentru campionatele mon
diale de popice (asfalt) ce se vor

Minaur Bala 
Mureș.

ocazia recentei

desfășura între 17—24 mai în loca
litatea vest-germană Eppelheim. La 
ceremonie au asistat membri ai 
prezidiului federației internaționale, 
membrii comisiei de organizare * 
C.M., iar din partea federației ro
mâne de popice a fost prezent prof. 
LadisUu Szocs, președintele comi
siei tehnice a F.I.P. Bilețelele cu 
numele țărilor participante le-a seca 
din umă Ervin Lutx, campion olim
pic la ciclism, originar din Stutt
gart.

Echipele românești au fost favo
rizate de sorți, ele fiind deschiză
toare de... piste : la concursul pe 
echipe, fetele noastre se află pe po
ziția I, iar băieții pe cea secundă. 
Dar lată ordinea intrării pe piste, 
decise de sorți :

FEMININ — echipe : 1. România, 
2. Cehoslovacia, 3. R.F.G., 4. Iugo
slavia. 5. Ungaria. 6. Austria, 7. 
Suedia. 8. Italia, 9. Franța; PE
RECHI : 1. Iugoslavia, 2. Româ
nia, 3. Cehoslovacia, 4. Italia, 5. 
R.F.G., 6. Ungaria, 7. Franța, 8. 
Austria, 9. Suedia MASCULIN — 
echipe : 1. R.F.G., 2. România, 3.' 
Ungaria, 4. Suedia, 5. Cehoslovacia,' 
6. Italia, 7. Iugoslavia, 8. Austria,
9. Franța, 10. Elveția : Perechi: 1; 
Franța. 2. Suedia, 3. Italia, 4. El
veția, 5. Cehoslovacia, 6. Ungaria, 7.’ 
Iugoslavia, 8. R.F.G., 9. România,
10. Austria. în afara țărilor de mai 
sus vor mai participa la „mondia
le", în concursul individual, popi
cari din Polonia și Bulgaria

în întilnirea de tineret România-Cehoslovacia

TRAIAN MARCU CÎȘTIGÂ PARTIDA DERBY!

finale și, deci, 
semifinalele C.C.E.

★
In cadrul ultimei

cunoscute 
echipele

etape a 
cupelor 
Giovani 
repriză 

baschetba- 
do minat net 

66—46 (30—24).

Desfășurat ____ _
sferturilor de finală ale Cupei 
la fete, meciul GEAS Sesto San 
— I.E.F.S. a oferit o primă 
echilibrată, după care 
listele italience . au
și au cîștlgat cu
Au Înscris Vcger 10, Fasso 10, Colavizza 
3. Bozzolo 9, Bocchl 18, Dalia Longa 2. 
Toriser 14 pentru învingătoare, respec
tiv Pantea 2, Giurea 7, Mihalic 4, Szabo 
14, Petric 2, Balal 9, Tita 8. Au arbi
trat Pardo (Spania) și Paszuka (Polo
nia). GEAS a beneficiat de 20 de arun

Prima zi a intilnirilor 
tinerii tenismani ai României 
ai Cehoslovaciei a furnizat 
interesante, viu disputate. Iar 
aspect general, se poate remarca sen
sibilul echilibru de forțe dintre 
mațiile aflate față în față, deși 
noastre se prezintă fără cîțiva 
tulari.

Mai intil fetele ne-au oferit 
tisfacții, poate chiar la marginea 
prizei. Evoluînd foarte concentrat, cu 
o vizibilă maturizare a jocului, Si
mona Nunweiller a reușit să mar
cheze din „deschidere" un punct în- 
vingînd-o în două seturi pe Vera 
Kozarova : 6—4, 6—1. Apoi mezina
echipei române, Luci Romanov (15 
ani), cedează în fața Yvenei Brza-
kova, dar nu fără a-i fi dat emoții 
spre sfirșitul partidei : 0—6, 6—4, 4—6. 
Din nou luăm conducerea, de data 
aceasta prin Mariana Iladgiu. Ea În
vinge la mare luptă pe prima jucă
toare cehoslovacă Regina Marsikova,

dintre 
Si cei 
partide 
ca un

6a- 
sur-

după un tie-break pasionant în setul 
decisiv. Scor : 6—2, 1—6, 7—6. Dar, 
fn ultimul joc, echipa oaspe restabi
lește egalitatea, cîștigind detașat 
dublul : Vera Kozarova. Regina. Mar
sikova — Mariana Sooacîu, Elena 
Popescu 6—0 6—0. Iar scorul general 
al întilnirii este, așadar, 2—2.

La băieți se joacă două meciuri 
paralele. In cel al primelor garnituri, 
scorul 
tavian 
cepută 
Cseh, 
urmat

a fost deschis de oaspeți. Oc- 
Vilcioiu pierde o partidă în- 

bine, tn fața lui Jaroslav 
cedînd cu 6—3, 3—6. 3-6. A 
confruntarea dintre primele

rachete, Traian Marcu și Jiri Granat 
Joc frumos, tenia modern, in forță șl 
mare viteză. Tlc-break în amîr. auă 
seturile, după ce în al doilea T<dt-ru 
ratase un meeibal, dar nu și victo
ria, care-i revine cu 7—6. 7—6. Ce
lelalte partide au continuat în cursul 
serii și le vom publica rezultatele 
în numărul nostru de mîine.

Azi, la sala ,.23 August", programul 
începe la ora 9 cu întîlnirile femi
nine, după amiază (din jurul orei 14) 
urmind cele masculine.

Radu VOIA

PARTIDE ATRACTIVE IN CONCURSUL REPUBLICAN
DE LA HUNEDOARA

C.E. DE TIR CU
(Urinare din pag. I)

AER COMPRIMAT

Un citat din
Unul dintre cei
âi‘ Turnir f „Dacă
te, într-un tempo uniform și nu pro® 
ridicat, infarctul este practic impo

Ilie GHIȘA

CUPA TINERETULUI CAMPIONATUL NATIONAL

întrecerile de cros cultivă în 
rîndurile tinerei generalii 
dragostea față de alergare, 
față de exercițiul fizic, de
prindere prețioasă pentru păs
trarea sănătății omului pînă 
la viratele cele mai înaintate.

atmosfera specifică competiției. Dintre 
loturile prezente am reținut pe cel 
mai numeros — R. F. Germania (24 
da sportivi) urmat de garniturile Po
loniei (22), U.R.S.S., Suediei, Olandei 
(cu cîte 20 țintași) în timp ce Ungaria 
are un singur trăgător — valorosul 
Abonyi.

Printre cei care s-au pregătit cu 
multă sirguință s-au aflat și repre
zentanții noștri, care vor lua startul 
la șase probe (echipe și individual 
— pistol senioare — seniori și pușcă 
seniori). în general, sportivii români 
se află într-o bună dispoziție, iar Ia 
finele unui antrenament, multiplul 
campion al țării, tînărul pușcaș Ilie 
Codreanu ne-a declarat : „Mă simt 
bine. Particip pentru a treia oară la 
campionatele europene. Dc fiecare da
tă am tras din ce în ce mai bine. A- 
nul irecut m-am clasat pe locul 11. 
Acum sper să ajung printre primii". 
Și cum proba lui Codreanu figurează 
ultima în programul campionatelor 
(duminică după ora prînzului) n-ar 
fi deloc exclus ca pînă atunci în
crederea lui, arborată azi, să capete 
noi contururi. Cine știe, 
manță îi vor oferi, drept primă 
încurajare, colegele, coechipierii 
de la pjstol care vor intra în ..foc1 
simbătă (între orele_ 16—17.30) 
șoara Matei, 
posziai si duminică dimineața 
0,30 — 13) Al. Gered, M. Trușcă, D. 
luga și L. Stan. Tot duminică, la ora 
14. va încene 
si la pistol, 
Fină la ora 
Codreanu si 
tre 16—17,30 
Caban și I.

în ziua a patra a concursului repu- 
plican de sală la tenis, care se dispută 
la Hunedoara, s-au jucat sferturile de 
finală la simplu seniori și senioare. Me
ciurile s-au ridicat la un bun nivel teh
nic. Menționăm, în mod deosebit, par
tida dintre Valeria Balaj și Adriana Ca- 
raiosifogiu, ambele do la steaua. După 
două ore de joc, Balaj. avînd o frumoa
să revenire, a obținut victoria cu 7—6, 
0—fi, 7—6. In partidele masculine, fa- 
voriții au obținut victorii scontate,. dar 
nu fără emoții, ea de pildă, Viorel 
Marcu (Dinamo București) cape a reali
zat în fața tenacelui Alexandru Siito 
(Dunărea Galați) un dificil 2—1 (5—7, 
6-4, 6—3).

Alte rezultate : BĂIEȚI: B. Almăjan 
(Dinamo Buc.) — M. Rusa (C.S.U. Con
strucții Buc.) 8—3. 7—5, C. Popoviei — 
A. Roșianu (Steaua) 6—1, 6—4, I. Kere- 
keș (Dinamo Brașov) — D. Nemeș (Stea
ua) 6—2, FETE: Florica Butoi

(C.S,U. Construcții Buc.) — Ana Batazfl 
(Constructorul Hunedoara) 6-^-1, 6—1,
Mariana NunweiUer (Dinamo Brașov) 
— Cornelia Tiriac (Dinamo Brașov) 
«—3, 6—1, Elena Trifu (Steaua) Pa- 
raschlva Georgescu (Constructorul Hu
nedoara) 6—2, 6—2; DUBLU? R. Bădin 
(Dinamo Buc.), 1. Galambos (Dunărea 
Galați) — i, Rusen, L. Virgolici (Pro
gresul Buc.) 6—3, 1—6, 6—3, A. Dragomir, 
M. Bondoc (Petrolistul Cîmpina) — t. 
uță, C. Rădulescu (Șc. sp. nr. 3 Buc.) 
6—3, 6—2, A. Viziru (Progresul Buc.),- 
A. Roșianu (Steaua) — s, Munteanu, R, 
schenchenste-ln (Constructorul Hune
doara) 6—2, 6—3. Florica Butoi, Elegia 
Cotuna (C.S.U. Construcții Buc.) — 
Mariana Nunwelller (Dinamo Brașov), 
Adriana Caralosifoglu (Steaua) 6—3, 7—5. 
Valeria Balaj, Elena Trifu (Steaua) — 
Ana Balazs, Lunela Orășanu (Construc
torul Hunedoara) 6—2, o—o.

Ioan VLAD, coresp.

PÎRTIA DE BOB DE LA SINAIA VA GĂZDUI C.N. DE SANIE

(Urmare din pag. 1)

Sudttu (Fieni), sehi-fond — Elena 
Chivoiu (Motăeni) și Gheorghe Dinu 
(Tîrgoviște) ; cat. 20—30 ani, sehi- 
fond — Maria Gheorghe (Tătărani) 
și Ion Ciobanu (Voinești), probe 
alpine — Anișoara Voicu (Tătă
rani) 4i Florin Pană (Bărbuleț) ; 
Săniuțe (cat. 15—l'J ani) — Elena 
Chivoiu (Moțăeni) și Emilian Ma
rin (Fieni).

M. AVANU-coresp. județean

PE O VREME EXCELENTĂ

Muntele Văleanu, din apropierea 
orașului Rm. Vîlcea, a găzduit — 
recent — etapd județeană a. „Cupei 
tineretului". La startul probelor 
s-au aliniat aproximativ 150 de 
sportivi (reprezentînd asociații șco
lare, meșteșugărești, sindicale și ru
rale), cei care au reușit să se deta-

șeze în întrecerile anterioare pe lo
calități. Condițiile foarte bune de 
organizare ca și 
au contribuit din 
țiunii.

Iată campionii
la ediția de$ iarnă a marii compe
tiții republicane de masă : săniu
țe : M. Diaconescu (Călimănești), 
Ion Griga (Voineasa), Rodica Dia- 
conu (Horezu), V. Alexandru 
(Brăbeni), Ana Oancea (Lotru), I. 
Costea (Lotru), N. Popescu (Glă- 
jile), sehi-fond : Ion Oancea
(Voineasa), Ana Hațeganu (Voinea- 
sa), I. Grigorovici (Rm. Vîlcea), C. 
Mustățea (Rm. Vîlcea), M. Popescu 
(Lotru) S, Burcea (Văleni) ’, schi- 
alpin: Aurora Oțet (Rm. Vîl
cea), L. Ștefănescu (Rm. Vîlcea), 
L. Lazăr (Voineasa), I. Pîrvulescu 
(Văleni).

vremea excelentă 
plin la reușita ac-

județului Vîlcea

Mihai POP, corespondent

ce perfor- 
de 
lui

Ani-
Ana Buțu, Silvia Ka- 

(era

Ana Buțu, componenta echipei ro
mâne la pistol (care împreună cu 
Anișoara Matei și Silvia Kaposztat) 

va concura azi la C.E. cu aer 
comprimat

ci woba de pușcă (ea 
echipă și individual). 
15.30 vor concura 
Dumitra Matei, iar 
ceilalți doi pușcași. 

Trăseăveanu.
în așteptarea startului, vă mai 

formăm că vineri seara a avut 
ceremonia de deschidere a Campiona
telor europene. Simbătă dimineața 
vor începe confruntările ia pușcă — 
juniori, senioare și pistol — juniori.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE HALTERE

PE ECHIPE (SENIORI)

Ilie 
în- 
St.

in- 
loc

ORADEA, 22 (Prin leleion). — în 
sala Institutului pedagogic din lo
calitate au început întrecerile din 
cadrul turului campionatului 
publican pe echipe rezervate senio
rilor. La aceasta competiție partici
pă cele mai bune 15 echipe din 
țară, la startul ei aliniindu-se 150 
de concurcnți.

re-

coresp. județean

UNIVERSITAR DE ȘAH
La Timișoara se desfășoară. în 

aceste zile, finala campionatului 
național universitar de șah, la 
care iau parte peste 60 de jucători 
și jucătoare împărțiți pe grupe va
lorice.

în concursul masculin principal, 
după 6 runde, conduc în clasament 
Miliai Ghindă și Mihai Tratatovici 
(ambii din București cu cîte 4'/2 
puncte.

în grupa a Il-a valorică, unde 
se joacă după sistem elvețian, pe

primul loc se află de asemenea doi 
jucători. Ștefan Torjoc (Timișoara) 
și Ion Enea (Craiova) au acumulat 
cîte 4 puncte din 5 posibile.

La fete (25 de participante, sis
tem elvețian) lidere sînt Dana Nu- 
țiu (Timișoara), Gabriela Olteanu 
și Ioana Miroslav (București) 
cîte 4 puncte după 5 runde.

Concursul se încheie la 26 
bruarie

cu

fe-

ȘL MARTON — coresp.

"SESIf 5

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICĂ ÎN PĂDUREA BĂNEASA
Preocupîndu-se consecvent de ac

țiuni sportive în aer liber specifice 
sezonului, C.E.F.S. — sectorul 8 
din Capitală organizează, duminică 
24 februarie, la pădurea Băneasa, 
împreună cu A. S. Dacia, un con-

curs de orientare turistică deschis 
începătorilor și sportivilor din ca
tegoriile Ii și III. Startul se va da, 
începînd de la ora 8,30, de la cam
pingul Băneasa (acces : autobuz 48 
din Piața Scînteii),

Cu toată temperatura ridicată din 
ultimele zile, gheața de pe pîrtia de 
bob din Sinaia se menține la gro
simea ei inițială și faptul este îm
bucurător. Regretabilă este doar 
starea mai puțin dură a mortarului 
de gheață, care face imposibilă lan
sarea „mașinilor" grele, respectiv a 
boburilor, fără riscul de a-1 spar
ge. In asemenea condiții, organiza
torii concursurilor de bob din Sina
ia. de comun acord cu federația de 
resort a hotărît sistarea oricărei 
activități a boburilor pe pîrtie, pînă 
cînd gerul nu-și va face din nou 
simțită', prezența pe valea Prahovei.

Plnă atunci. însă, pentru ca patul 
de gheață de pe pîrtie să nu rămî- 
nă fără întrebuințare, începînd de 
simbătă st în continuare, duminică 
dimineață, în frumoasa stațiune vor 
avea loc campionatele naționale de 
sanie. Mult mai ușoare și avînd pe 
ele cîte un singur pasager, săniile 
alunecă fără riscuri pentru integri
tatea pîrtiei. La întreceri s-au în
scris 20 de seniori, 15 juniori și 7 
fete reprezentînd, Școala sportivă, 
asociațiile Bucegi și Voința șl 
C.S.O, Sinaia, precum și I.E.F.S., 
G.F.R. Brașov. Voința București.

Sfirșitul acestei săptămâni sportive pare mai liniștit decît dg obicei. 
Capul de afiș îl constituie campionatele atleților seniori, ultimul prilej 

Goteborg. Să notăm, 
iarnă al înotătorilor.

de îndeplinire a haremurilor pentru europenele de la 
de asemenea, primul concurs important din această

POPICE

„Șl TOTUȘI, AVEM
„Deși în aparență se pare că avem de 

susținut astăzi pe arena Giulești un 
meci ușor în compania formației Voința 
Ploiești, în fond lucrurile nu stau așa. 
în primul rînd-, datorită problemelor 
care au apărut în această sâptămînă in 
sinul echipei noastre. Absența Elenei 
Gonciar aflată in sesiune de examene 
la I.E.F.S., îmbolnăvirea Elenei irod și 
inconstanța unor jucătoare de bază mă 
pune îp situația să intru în joc cu trei 
junioare, printre oare și o debutantă — 
Adriana Rîbu. Apoi, se știe că toate 
echipele joacă cu multă ambiție în fața 
liderului și sînt convins că ploieșten- 
cele, despovărate în bună măsură de 
grijile clasamentului, vor anorda între
cerea cu dezinvoltură, acționînd fără 
teama scorului. $i cum printre oaspete 
se află și o serie de sportive cu vechi 
state de activitate, ca de exemplu Vale
ria Popescu, Eleonora Nicolescu și Po-

cu

ÎNOT

TUDOR
UN

BUZEA
MECI
Gavrilă.

(Rapid București)
DIFICIL-

lixenja
rezultate valoroase, cred 
va avea de întîlnlt un

care sini capabile de 
că echipa mea 

sextet redutabil

dornic să se reabiliteze. In plus, arena 
Rapidului fiind renovată, jucătoare*", 
mele nu s-au acomodat suficient cu 
ticuîaritățile pistelor și, în consecință, 
sala este străină... chiar și pentru g$zde. 
Așadar, am toate motivele să afirm că 
va fi un meci echilibrat, deschis ori
cărui tezultat, o partidă în care dorința 
de afirmare a tinerelor din 
se Va opune experienței 
plo:eștence“.

echipa mea 
jucătoarelor

ATLETISM

„CRED IN
LA

EVELINE GHIMPU fantrenoare fedetală)

REZULTATE MAI BUNE DECÎT 
«CUPA DE CRISTAL»'

„Cred că actuala ediție a campio
natelor republicane de sală se va 
solda, pe ansamblu, cu rezultate mai 
bune decît cele înregigtrate la „Cupa 
de cristal". De ce ? în primul rînd, 
pentru că timpul lucrează pentru noi; 
două s&ptămîrti în plus de pregătire

T1BERIU MUNTEAKU (Ș<. Sp. 2 Buwejli)
„CONCURSUL DE LA BRĂILA NU TREBUIE CONSIDERAT

DE PERFORMANȚĂ!"CA UN OBIECTIV
„Concursul republican de selecție a 

înotătorilor pentru Loturile reprezenta
tive a intrat de mult în 
competițional al 
tate. grijulie șă 
sezonul dc iarnă 
ter de verificare, 
sînt de aceea cît 
După două luni 
tense, antrenorii 
de a verifica 
cărui îno-tător. Personal opinez pentru 
înscrierea sportivilor în cît mai multe 
probe, pentru a li se testa rezistența 
dobîndită în ultimele luni. Rezultatele 
ne interesează mai puțin la această oră. 
deoarece sportivii vor resimți oboseala 
firească acumulată în. săptămînile ante
rioare. Iar dacă aceștia vor reuși să se 
apropie de recordurile personale în con
dițiile amintite mai sus. vor obține re
zultate mai bune pe distanțele lungi, 
înseamnă că antrenamentele lor au fost 
eficiente.

Din cîte «nit informat însă, o serie 
de antrenori și-au fixat în mod eronat 
din acest concurs un obiectiv de per
formanță. pregătindu-și elevii peptru un 
vîrf de formă sportivă acum, la sfîrși- 
tul lunii februarie, cu două luni înaintea 
campionatelor țării. După părerea mea 
— și a specialiștilor în generai — o a- 
semenea încercare nu poate avea succes, 
pentru că un sportiv nu poate atinge 
două vîrfurj ale formei sportive în ca
drul aceluiași ciclu, Ne-am convins de 
acest lucru și în anii treeuți, cînd o

•

... calendarul 
federației de speclali- 
asigure sportivilor in 

o competiție cu carae- 
întrecerile de la Brăila 
se poate de binevenite, 

de antrenamente in- 
au o bună posibilitate 

stadiul acumulărilor fie-

șerifi dp înotători au realizat cifre spec
taculoase în luna februarie, într-un ba
zin de 25 m, devcare nu s-au mai putut, 
apropia nici în aprilie (pentru că în
treaga pregătire a fost dereglată) și nici 
în vară".

(cu accent pe specific) se vor face 
simțite. (La acest capitol le-aș înca
dra pe cele două săritoare în înălți
me, Virginia Ioan și Cornelia Popa, 
care ia „Cupa de cristal" au fost de
parte de nivelul lor valoric). In al 
doilea rînd, pentru că întrecerile de 
azi și mîine din sala „23 August" 
constituie pentru mulți competitori 
cel mai indicat prilej de a „torta" 
obținerea haremurilor stabilite de fe
derația noastră in vederea participă
rii la campionatele europene indoor 
de la GOteborg, din 9—10 martie. Și 
mă gîndesc, de pildă. Ia hurdlerii 
Perța și Sebestien. la săritorul în 
lungime Jurcă, ca să nu mai vorbesc 
de Valeria Ștefănescu, care va șl re
intră cu acest prilej în circuitul com- 
petițional".

A APĂRUT Nr. 4

AL REVISTEI ILUSTRATE
începînd de azi. la toate centrele 

de difuzare a presei P'Jteți găsi un 
nou număr al revistei SPORT. Spi
cuim din euprln :

* IIANDBAL1ȘTII ROMANI DO
RESC AL IV-LEA TITLU MONDIAL 
— un amplu fotoreportaj cu echipa 
campioană a lumii Disputa dintre 
anti onorii reprezentativei de fotbal 
VALENTIN STANESCU și ROBERT 
COSMOC — un articol în exclusi
vitate pentru revista SPORI’ • La 
startul returului fotbalistic ; SEMNI
FICAȚIILE CURSEI IN URMĂRIREA 
LIDERULUI • Pe marea scenă a 
sportului de mas» — FINALELE 
„CUPEI TINERETULUI" o „CUPA 
DE CRISTAL" —- o valoroasă ple-

atletismul „indoor* * 
un foto-

dearie __ , ______
„EXPLOZIA VOINȚEI’ 
reportaj care dezvăluie secretele suc
ceselor obținute de baschetbaliste., 
de ta VOINȚA BUCUREȘTI « AM 
VISAT ARIPI — trei intimplâri din 
cariera unui mare zburător. Mircej 
Finescu s Continuarea serialelor 
„ȘI MEDALIILE HANDBALt-LLi 
IȘI AU POVESTEA LOR", „MON 
RIALUL FOTBALULUI" și „ULTI
MA REPRIZA" A Rubricile „SPORT 
MAGAZIN", „ORIZONT EXTERN’ 
șl „SPORT GLOBE-TROTTER" com
pletează acest Interesant numflr a: 
revistei ilustrate SPORT.
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PE ITINERARUL VICTORIILOR

DORTMUND, PRAGA, PARIS

SE VA AD AUG A Șl BERLINUL?

AL EVOLUȚIEI ECHIPEI ROMÂNIEI LA C. M. DE HANDBAL ÎN 7SCURT ISTORIC

Apărut în arena aportului în snul 
1921, in Germania, handbalul pătrun
de repede ți în țara noastră. Prin 
1922 el este semnalat la Sibiu. Cîțiva 
ani mai tîrziu ae extinde, ajungind 
să fie practicat la Mediaș, București, 
Bistrița, Lugoj, Brașov. In 1933 este 
organizat- primul campionat național, 
iar in 1936 ia ființă Federația română 
de, handbal. Cu ajutorul unei colecte 
publice, echipa României participă la 
Jocurile Olimpice din 1936 și la pri
ma ediție a campionatului mondial 
(locul 5 din 14 țări). Din handbalul 
în 11 s-a născut — ceva mai tîrziu. 
firește--- handbalul în 7. Documente
le atestă că primul meci de hazena 
(denumirea cehoslovacă pentru hand
balul redus) s-a jucat în România în 
anul 1934, între două formații femi
nine.

Adevărata dezvoltare a handbalu
lui românesc s-a produs după 23 Au
gust 1944. O ascensiune remarcabilă, 
o dezvoltare impetuoasă — pe orizon
tală și pe verticală — caracterizează 
și evoluția acestui joc sportiv în ulti
mele trei decenii. Mii și mii de ju
cători, sute 
țurjl® țării, 
nală bogată 
ei valorice, 
argint și % 
mondiale,

tlln«at« In finala campionatului mon
dial (Dortmund, 12 martie 1961) 
Cehoslovacia, Socotind rezultatul din 
grupă ca un simplu accident, băieții 
aruncă totul pe cartea victoriei. După 
o luptă memorabilă, partida se în
cheie la egalitate 7—7. în prelungiri, 
disputa este dramatică. Handbaliștii 
români reușesc — printr-un splendid

da aur. Rezultatele: România — 
U.R.S.S. 16—14, România — Norvegia 
18—10, România — Japonia 36—12, In 
grupă, România — Danemarca 25—15, 
România — Cehoslovacia 16—15, în 
semifinale șl România — Suedia 
25—22 in finală !

Sa petrece, inevitabil, schimbul de 
generații. Intră în drepturi Gruia,

DELEGĂRILE ARBITRILOR 
LA JOCURILE DE CAMPIONAT ACUM, CÎND SE ÎNTORC

de echipe în toate col
et activitate competițio- 

pe toate treptele ierai'hi- 
6 medalii de aur, 2 de 

de bronz la campionatele 
___ o medalie de bronz la 
Jocurile Olimpice, 4 locuri I în Cupa 
campionilor europeni, alte numeroase 
victorii in întreceri internaționale de 
amploare — iată drumul pe care 
handbalul românesc l-a parcurs, dru
mul de la anonimat la vîrful pira
midei.

Nicolae Neilef și
Doi dintre făuritorii succeselor handbalului românesc: antrenorii emeriți 

Oprea Vlase,

SI 0 PROPUNERE INTERESANTA
5

Returul Diviziei A e atît de aproa
pe ! O săpt.ăminâ ne mai desparte de 
așteptatul eveniment. Sîmbăta viitoa
re vom auzi primul fluier al arbitru
lui și vom asista la primele traiec
torii (oficiale !) ale sferei de piele

Apropierea reluării campionatului, 
creează efervescență in rîndurile celor 
aproplați fotbalului : federație, clu
buri, jucători, antrenori, arbitri, spec
tatori. Sc fac calcule, se dau prono
sticuri. Se vorbește despre titlu și 
retrogradare și fiecare partidă de
vine „hotărîtoare". Fără îndoială că 
vom avea un retur aprins. Va fi o 
luptă aspră (dar, sperăm, și spor
tivă). Mulți factori vor fi chemați să 
vegheze sau să asigure buna desfă
șurare a întrecerii, s-o ferească, mai 
ales, de unele suspiciuni.

Printre cei cu responsabilități ma
jore in buna desfășurare a meciuri
lor se află și corpul de arbitri. Cava-

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR
DE ASTĂZI Șl NttINE

LA DORTMUND consacrarea
Ne aflăm în preajma celui de al 

8-lea turneu final al campionatului 
mondial de handbal în 7. Să ne re
amintim. deci, cînd au reușit băieții 
noștri să se impună în lumea hand
balului și în ce condiții. După o in
fructuoasă participare în 1953, hand- 
baliștii români se prezintă cu mari 
ambiții la startul celei de a IV-a edi
ții a C.M., găzduită în 1961 de R.F. 
Germania. Ambițiile proveneau din 
progresul incontestabil al școlii româ
nești, din pregătirea minuțioasă a 
echipei, din coeziunea și omogenita
tea ei. în preliminarii, reprezentativa 
noastră elimină echipa Uniunii So
vietice cu scorul general de 27—25 
(9—12 șl 18—13). în grupa C, Româ
nia întrece Japonia cu 29—11, dar ce
dează în meciul cu Cehoslovacia 
(S—12). Calificată în semifinale, se
lecționata țării noastre străbate un 
jdrum de victorii strălucite : 15—13 cu 
Danemarca, 12—9 cu echipa unită a 
celor două state germane și 16—14 cu 
Norvegia. Clasată pe primul loc, în-

efort — să ciștige cit 9—8. Ei sînt 
Încununați campioni mondiali, produ- 
cind cea mai mare surpriză din istoria 
acestui sport.

încurajată de acest succes, familia 
handbalului românesc pornește din 
nou la muncă. Paralel cu activitatea 
de creare a unei puternice baze de 
masă (mai ales prin mărirea numă
rului echipelor de juniori), de con
solidară a sistemului competițional, 
se lucrează intens Ia perfecționarea 
metodicii de antrenament, la desco
perirea și cizelarea veritabilelor ta
lente. Cu Hnat, Ivănescu, Nodoa, 
Redi și ceilalți din eșalonul fruntaș se 
muncește sute și sute de ore. Antre
nori de frunte, printre care Ioan 
Kunst-Ghermănescu, Oprea Vlase, 
Nicolae Nedef, adaptează jocul la ca
litățile sportivilor, Ie subordonează 
talentul intereselor colectivului, echi
pei. Așa 6e face că la a V-a ediție, 
disputată în Cehoslovacia (1964). echi
pa României se menține în fruntea 
ierarhiei, cucerind din nou medaliile

Oțelea et. comp. Este poate motivul 
care a determinat in Suedia .(ediția 
a Vl-a a C’:M.. 1967) pierderea titlu
lui mondial. Băieții s-au menținut 
însă în loja de elită, ocupînd un ono
rabil, 
ediție 
mană 
27—3,

loc III. Rezultatele la această 
a C.M. : România — R.D. Ger- 

14—14, România — Canada
România — U.R.S.S. 15—13, în 

grupă, România — Ungaria 20—19, în 
sferturi de finală, România 
slovacia 17—19, în __ 1____
România — U.R.S.S. 21—19, în finala 
pentru locurile 3—4, ‘ .
două medalii de aur 11 se adaugă una 
de bronz. • >

Ceho-
semifinale și
Așadar, celor

După cele două victorii ale tinerilor boxeri români in Iugoslavia

„SÎNT PLĂCUT SURPRINS DE SALTUL VALORIC
REALIZAT DE ELEVII MEI ii

Declară antrenorul emerit TEODOR NICULESCU
te 
La 
prinzfitor de bine s-a comportat și 

_   _ -. —-... Costicâ Dafinoiu, care a întîlnit un 
compania formațra similare a țării gfeu*”ae'aproape 100 kg. și foarte 
vecine (cel de-al doilea meci dispu- 
tîndu-se sub denumirea: selecționa
ta București — selecționata Vojvo- 
dina). După cum este cunoscut, ti
nerii pugiliști români au terminat 
.învingători în ambele întîlniri: 
7—4 în prima partidă, 9—2 în cea 
de-a doua.

La înapoierea echipei în țară,' 
am solicitat un interviu antrenoru
lui emerit Teodor Nieulescu, cel 
ce se ocupă de pregătirea lotului 
național de tineret în vederea par
ticipării la campionatele europene 
de îa Kiev. ,

— In afara relatărilor tele
fonice, ce informații conside
rați că ar fi interesante pen
tru cititorii noștri In legătu
ră cu meciurile susținute in 
Iugoslavia.

— Sînt satisfăcut de pregătirea 
fizică excelentă pe care au manifes
tat-o aproape toți componenții for
mației de tineret. Spun aproape, 
pentru că Hajnal s-a simțit obosit 
în ultima repriză a primului meci. 
Dar, aceasta nu ține de o slabă pre
gătire fizică, ci de o dozare necores
punzătoare a efortului. Lipsit de. 
experiență competițională, ușorul 
nostru a început mult prea „tare" 
lupta și s-a sufocat. în rest, toți 
pugiliștii români și-au depășit, din 
acest punct de vedere, adversarii. 
Dar, ceea ce m-a surprins în mo
dul cel «nai plăcut a fost saltul va
loric pe plan tehnic pe care l-am 
constatat, cu prilejul acestor me
ciuri, la cei mai mulți dintre tine
rii noștri boxeri. Ei mi-au demon
strat că n-am muncit împreună za
darnic. Cel mai mult m-a impre
sionat Niță Robu, care a și întîlnit 
doi adversari dintre cei mai buni 
sportivi ai gazdelor. Brăileanul a 
făcut mari progrese tehnice și a e- 
voluat fără greșeală din punct de 
vedere tactic. Cred că mergînd pe 
aceeași linie, „musca" noastră poa-

LA PARIS triumful

lefii
dificilă misiune. Li

COCORII■■■

Miercuri dimineața, echipa re
prezentativă de box (tineret) a Ro
mâniei s-a înapoiat din Iugoslavia, 
unde a susținut două partide în

realiza o performanță frumoasă 
„europenele" de la Kiev. Sur-

bine legat. El și-a depășit adversa- 
i ui mai mult prin superioritatea 
tehnico-tacțică, armă pe care nu 
i-o cunoaștem. într-un mare pro
gres se află și „pana" Florian Ghi- 
ță : a devenit foarte încrezător în 
forțele proprii și precis în acțiunile 
de atac. Cred însă că nu-1 vom mai 
putea folosi la această categorie, 
deoarece, în ultima vreme, a cres
cut mult în greutate. Pe viitor, el 
va evolua la semiușoară, categorie 
pentru care are o statură corespun
zătoare. Neașteptat de bine s-a com
portat și Vasile Didea. pe care a- 
proape că nu l-am mai recunoscut 
față de evoluțiile sale anterioare. 
In concluzie, faptul că acești tineri 
au muncit în mod conștiincios a 
fost evident. De altfel, sub semnă
tura lui Toma Hladini, ziarul 
,„Sport" din Belgrad scria : „Fără 
exagerare, la ora aceasta, echipa de 
tineret a României poate învinge a- 
proape orice echipă de seniori din 
Europa". La încheierea ultimei în
tâlniri, în același ziar se scria : „Nu 
trebuie să ne surprindă cele două 
succese ale echipei oaspe. Boxerii 
români i-au întrecut din toate 
punctele de vedere pe cei iugo
slavi". Cu toate aceste elogii aduse 
de presa beigrădeană sportivilor 
români, trebuie să spun că noi am 
observat și lipsurile noastre. Pavel 
Istrate progresează încă prea 
din punct de vedere tehnic, 
Gheorghe Matachi este mult 
„fragil". în ultimele meciuri, 
fost mereu trimis Ia podea.

— Ce impresie v-au 
boxerii iugoslavi ?

— Cel mai mult mi-au plăcut u- 
șorul Mugoșa și greul Svetici, ti
neri de care cred că vom mai auzi 
și cu alte prilejuri. în general, 
sportivii iugoslavi au demonstrat 
că stăpînesc o bună tehnică, dar 
sînt încă insuficient pregătiți fizic.

Mihai TRANCA

—Poațe ca alți sportivi ar fi socotit 
că ocupînd locul III și-au făcut da
toria. Handbaliștii, poate și pentru 
faptul că simțiseră de două ori par
fumul victoriei finale, au considerat 
că performanța nu este pe măsura 
valorii lor. împreună cu tehnicienii, 
ei au luat un nou start în pregătire. 
Echipa s-a maturizat. Gruia — pus 
în valoare de Oțelea — a devenit 
vedeta nr. 1 a handbalului mondial 
(„Pele al handbalului"), Iar . Gata un 
artist de clasă. Lumea aplaudă nu 
numai eficiența atacului și hotărîrea 
defensivei, ci — îndeosebi — specta
colul pe care-1 realizează echipa 
României, arta cu care știe să scoată 
în evidență frumusețea acestui sport. 
In această stare de spirit se pleacă 
în Franța Ia cea de a Vil-a ediție a 
C.M. (1970). La Amiens, la Caen, la 
Lyon și la Paris, handbaliștii noștri 
strălucesc pur și țimplu. Ei înving 
Franța cu 12—9, șl Elveția cu 22—7 
și cînd eînt practic calificați în se
mifinale își permit să fie întrecut! 
cu 15—14 ds'R.F, Germania. Apoi, in 
sferturi 15—13 cu Suedia, iar în se
mifinale 18—12 cu Danemarca. Finala 
cu reprezentativa R.D. Germane re
prezintă apogeul unei dispute acerbe, 
de o frumusețe fără precedent. Me
ciul are tot ce-i trebuie pentru a 

- situații,
prelungiri, goluri parcă ca- 
Echipa României învinge 
cucerind suprema satisfac- 
singura echipă de handbal 
a reușit să ciștige de trei

Bihor din Ora- 
după-amiază un 

__  în primul meci, 
de~îâ oră 14>0.” F.C. Bihor va în- 
tîlni formația cehoslovacă V.S.S. Ko
sice. în continuare, echipa locală 
Olimpia va*juca în compania di
vizionarei A Jiul Petroșani. Mîine, 
-pe același stadion, de la ora 11, se 
va disputa partida F.C. Bihor — 
Jiul Petroșani.

• Astăzi, la Cluj, va avea loc 
meciul C.F.R. — Victoria Qârei. 
Partida va începe la ora 15,45, pe 
stadionul C.F.R.

Mîine, cealaltă divizionară a din 
Cluj, „U“, va întîlni pe 
Baia Mare. întîlnireâ este 
mată să înceapă la ora 11, 
dionul Municipal.

• La Ploiești și Brașov 
disputa duminică două.»partide a- 
micale internaționale de mare a- 
tracție. Petrolul va primi replica 
cunoscutei formații cehoslovace 
Sparta Praga, iar Steagul roșu va 
întîlni echipa poloneză K.F. Poz
nan, care își începe turneul în țara 
noastră. Dintre celelalte meciuri 
ale zilei, reținem pe cel de la Cra
iova, care va aduce în teren pe 
Universitatea și pe C.S.M. Reșița. 
Tot o întîlnire între două divizio
nare A se va disputa și la Con
stanța, unde Fotbal Club din loca
litate, va juca cy Sportul studen
țesc,

• Meciuri interesante se vor mai 
disputa astăzi la București (unde 
cîștigătoarea „Cupei României", 
C.S. Vîlcea, va avea ca adversară 
pe fruntașa seriei a V-a a Diviziei 
CzțkVoința) și Videle (unde Petro- 
liH' din localitate va avea ca oas
pete echipa antrenată de Viorel 
Mateianu, Progresul București).

• Stadionul F.C. 
dea va găzdui azi 
interesant cuplaj.

Minerul 
progra- 
pe sta-

se vor

A S. A. TG. MUREȘ ȘI-A ÎNCHEIAT
TURNEUL ÎN ALBANIA

entuziasma : răsturnări 
suspense, 
țapulLate, 
cu 
tie 
în 
ori

13—12,
; este
7 care
campionatul mondial !

DIN NOU LA START
Peste două zile, 16 handbaliști, în

soțiți de antrenorii emeriți, Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase, vor porni spre 
Schwerin (R.D. Germană) pentru a 
lua din nou startul în disputa pentru 
tițlul de campioni ai lumii. Din nou 
s-a produs „schimbul de ștafetă". 
Gruia, Oțelea și alți coechipieri din 
formația de aur au luat loc pe banca 
antrenorilor. în locul lor s-au ridicat 
Voina et comp, cara împreună cu 
Gațu, Penu ș.a., dintre cei care au 
fost încununați cu titlul de campioni 
mondiali la Paris, s-au constituit 
Țntr-o nouă echipă, într-un veritabil 
organism, gata de luptă, dornic să 
înscrie pe itinerarul victoriilor — 
alături de Dortmund. Praga și Paris 
— și Berlinul. Le urăm succes !

Echipa A.S. Armata Tg. Mureș 
și-a încheiat turneul din Albania. 
După cum am mai anunțat, în 
primul meci jucătorii români au 
fost învinși cu 1—0 de formația 17 
Nandori. Âu urmat două întîlniri 
terminate cu același rezultat . (1—1), 
adversarele echipei noastre fiind 
Vlaznia și Partizan. în ultima par- 

.tidă a turneului A.S. Armata Tg. 
Mureș a dispus cu scorul de 2—1 
de Dinamo Tirana.

„CUPA SILVIU PLOEȘTEANU"
a IV-a a „Cupei 
s-au soldat eu

Partidele etapei 
Silviu Ploeșteanu“ 
următoarele rezultate : Nitramonia 
Făgăraș — Precizia Săcele 3—1 
(1—1), C.S.U. Brașov •— Metrom, 
Brașov 2—3 (1—0). Carpați Brașov 
— Torpedo Zărnești 7—1 (2—1),
I.C.I.M. Brașov — Steagul roșu 0—1 
(0—0). înaintea ultimei etape, pro
gramată în ziua de 27 februarie, 
Metrom Brașov și Steagul roșu 
conduc în clasamentele seriilor 
respective.
Carol GRUIA, coresp. județean

fluierului vor avea o mare și 
at de acest as

pect, foarte important va fi modul 
cum Colegiul central va efectua de
legările. Mai întîi am vrea să spunem 
că returul acesta nu trebuie sâ mai 
constituie prilej de încercări, de pro
movări, de verificări. Credem că e 
nevoie ca meciurile să fie conduse de 
cei mai buni arbitri, compeicnțl, au
toritari, eare s-au impus prin pres
tații superioare. Apoi, delegările se 
cer a fi făcute cu multă chibzuință. 
De aici au plecat multe discuții.

La recenta consfătuire a arbitrilor 
din Bucurșeti, prof. Traian Tomeseu, 
șeful secției fotbal al C.M.E.F.S. a 
făcut o propunere . CA ARBITRII SA 
FIE DESEMNAȚI DE COMUN A" 
CORD CU ECHIPELE . Pentru în
ceput, procedeul ar putea fi folosit, 
măcar, in privința „centralului", dar, 
după noi, ideea alcătuirii unor brigăzi 
omogene valoric nu trebuie nici ea 
abandonată.

Am întrebat trei dintre arbitrii 
bucureșteni, ce părere au despre o 
astfel de programare, cu acordul am
belor formații ? Aurel Bentu, Con
stantin Nieulescu și Anton Miinlch 
ne-au spus că îmbrățișează o aseme
nea propunere. „Acest mod de dele
gare — spuneau ci — ar da arbitru
lui un vot de încredere din partea 
celor doua echipe și se vor elimina, 
astfel, unele suspiciuni.

Deocamdată, reprezentanții Cole
giului central nu s-au pronunțat. Noi 
aducem propunerea în discuție, în 
speranța că va exista o rezolvare, că 
nu se vor mai repeta delegări prea 
dese de arbitri la aceleași echipe. 
(Exemple sînt). Or, dacă se întimplă 
asemenea repetări. . acestea să fie, 
măcar, avizate și de formațiile în 
cauză. Pînă la intrarea in funcțiune ■ 
a computerului, la care am auzit că 
se va apela (dar care va lucra tot 
pe baza unor date oferite de forul de 
specialitate) misiunea cea mai impor
tantă o va avea tot Colegiul central.

Constantin ALEXE

echipele noastre de fotbal s-au întors din turn.e- 
au căutat umbra palmierilor, ajtingtad p'nâ spre 

au simțit o atracție
Cu mici excepții, 

ele de iarnă. Unele 
oceanul Indian. Altele, ca Politehnica Timișoara, 
paradoxală pentru nordul polonez, magnetizate, probabil, de faimosul 
1—1 ul Poloniei, pe Wembley.

Rezultatele le cunoaștem. Este, vorba de rezultatele cifrice, pentru 
că cele de fond trebuie extrase din declarațiile antrenorilor. In gene
ral, aceste declarații pun pe primul plan acumulările tehnico-tacf.ice 
cerute de această perioadă, minitaaliztnd importanța rezultatelor.

Aceste rlnduri' nu vor să facă „sinteza lunii februarie", devenită o 
lună a turneelor. Ele vor doar să ridice o problemă pentru viitor. 
Unii dintre antrenorii noștri, ..onientînd turneele, deplîng faptul că 
echipele noastre nu joaca — în această parte a anului — eu echipe 
puternice, din elita fotbalului european, capabile să Ie stîrnească toate 
energiile. Să presupunem că aceasta doleanță e firească. Ea trebuie 
să țină seama, însă, de faptul că toate marile echipe europene sin* 
angajate — în momentul de față — Țn campionate ajunse în faza de 
vîrf, și că e greu de obținut o după amiază pentru un joc amical. 
(Cazul lui Dinamo se înscrie într-o excepție, deoarece vizitele Dina
mo-Bologna au .devenit oarecum tradiționale, ele pornind de Ia o fru
moasă amiciție intervenită între jucătorii celor două echipe).

Revenind asupra valorii echipelor întîlnite ’n turneu, am vrea să 
ne exprimăm teama că pe viilor adversarii posibili în această lună 
februarie v<jr putea fi recrutați din rinclul unor echipe și mai slabe. 
Intr-adevăr,’ dacă parcurgem lista rezultatelor obținute de echipele 

' noastre în compania unbr echipe anonime, ne dăm seama că supor
terii acestor anonimi nu pot. fi entuziasmați de lecția pe care echipele 
noastre de club (adică echipele de club din țara lui Dobrin sau a 
„tricolorilor" care au jucat atît de frumos în fața sutelor de milioane 
de telespectatori ale Mundialului mexican) au oferit-o publicului

O echipă de club nu are dreptul să-și știrbească ren urnele. O echipă 
qare a reușit să-și facă un renume nu are dreptul să și-l compromită, 
invocînd scuza că se afle într-o perioadă de pregătire. Să nu uităm 
că gazdele echipelor noastre de club nu sint dispuse să înțeleagă mo
mentul respectiv al echipei vizitatoare. Pentru ele, această lună fe
bruarie e o lună mult așteptată, cînd echipele dintr-o țară cu fotbal 
mai avansat prezintă un spectacol extraordinar.

Sigur că ar fi fost de preferat ca echipele noastre fruntașe să-si' 
fi încercat puterile cu C.F. Barcelona sau cu Leeds (lucru care, de 
altfel, este aproape irealfasabîl în lună februarie). Dar, fotbaliștii 
noștri trebuie să înțeleagă că drumul spre Barcelona și spre Leeds 
trece prin Tîrnovo. Teheran sau Damasc. Atîta vreațe, însă, cît Fran
ce Presse-ul sau S.I.D.-ul din Dusseldorf transmit ziarelor de sport din 
întreaga Europă rezultatele care știrbesc cota bursei valorice a echi
pelor noastre, o greu să trăim eu speranța că adversarul mai valoros 
va putea fi întîlnit doar în urma unor revendicări orale, cu iz de 
su perioritate.

Cam așa lucrurile, acum, cînd s» întorc cocorii...

loan CHIRILA

In meciul C.S.M. Reșița — Universitatea Craiova, disputat duminica trecută, apărarea liderului a fost pusă de 
multe ori in dificultate. In imagine, momentul golului doi, înscris de Filipescu, în favoarea gazdelor

Foto : Petre FUCHS

MECIURI AMICALE... PREGĂTIRI...
C. S. VILCEA — MINERUL MOTRU

3—1 (1—0)

înaintea plecării în. turneu în 
Cehoslovacia, câștigătoarea Cupei 
României a susținut încă un joc 
de verificare și omogenizare. Par
teneră i-a fost echipa Minerul Me
tru care ac< 
a Diviziei 1 
cu scorul de 
lurile marcate
Penu (min. 79), Ionescu (ruin. 82). 
Pentru Minerul a înscris Truică 
(min.

tivează în 
B. Gazdele

lăsat

P. GIORNOIU — coresp.

lent 
iar 

prea 
el a

seria a II-a 
au cîștigat 

3—1 (1—0) prin go- 
de Orovitz (tnin. 35),

Hristache NAUM

ora
Vîl-

(f.B), 
sala

10: gală in campionatul

Locomotiva — Delta 
sala UREMOAS. ora 
C.S.U. Ga:.:- 1 (3.f.),
ora 9,30, Confecția 
(B.m.).

Stadionul Voința.
C.S.

Chimia Rm. Vflcea).
Patinoarul „23 August", 

18: România — ungaria, 
_. Arena Giulești: Rapid
Voința Ploiești; arena Laro-

SÎMBATĂ
ATLETISM: Sala s,23 Augu«f, de 

la ora 16: campionatele republicane 
ale seniorilor.

BASCHET: Sala Floreasca, de ia 
ora 17,13: Voința — Rapid (f.A), Stea
ua — l.E.F.S. (m.A); sala Progresul, 
de la ora 16,15: Progresul — Arhitec
tura (m.B); sala Arhitectura, de la 
ora 17,15: Medicina — P.T.T. (f.B), 
Arhitectura - l.E.F.S. II ri"' 
I.E F.s II — Voința (m.B); 
Steaua, de la ora 17,15: A.S.A. 
P.T.T. (m.B).

FOTBAL:
15,30: Voința București 
cea (fost

HOCHEI:
de la ora

POPICE:Buc, — u_,___ ______ .
met: Laromet Buc. — Cetatea Giur
giu: arena de la clubul uzinelor Be- 
publica: Gloria Buc. — Metrom Bra
șov; arena Voința- Voința Buc. — 
Voința Galați. Partide în cadrul caip- 
pionatului feminin, Divizia A. Toate 
jocurile încep la ora 1*.

VOLEI: Sala Institutului Pedagogic, 
ora 18: Universitatea — Viitorul 
(B.f.) sala Flacăra Roșie, de Ia ora 
17: Spartac — C.P.B., Flacăra Koșle 
— Progresul (B.f.).

Patinoarul „23 August", 
18; România — Ungaria. 
Arena Voința, de la ora

ȘTIINTA BACAU — C.F.R. PAȘCANI 
1—1 (1—0)

Golurile meciului au fost mar
cate în ultimele cinci minute de 
joc. C.F.R, a deschis scorul în min. 
85 (Bivolan). iar Știința a egalat,.' 
un minut maj tîrziu (Rugiubei).

Gh. BALKAN — coresp.
VULTURII TCXTILA LUGOJ — MURE

ȘUL DEVA 1—0 (1—0)
înaintările,celor două formații au 

ratat numeroase ocazii favorabile 
de a marca. Singurul gol al întîl- 
nirii a fost realizat in minutul 40 
de Grizea.

C, OLAKU — coresp.

GAZ METAN MEDIAS — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (0—1)

Ca și în partida disputată 
Bistrița. Gaz metan și Gloria 
terminat la egalitate. Gazdele 
trimis mingea în bară da 
Au marcat : Ciocan (min. 
tru Gloria și AriAeneanu 
pentru

Z.
CHIMIA

ia 
au 
au 

trei ori !
31), pen- 
(min. 88),

Gaz metțin.
HMNOVEANU —

BRAILA — CONSTRUCTORUL
GALAȚI 1—0 (0—0)

coresp.

DUMINICA
ATLETISM: Sala „23 August", 

la ora 9,30: campionatele republicane 
ale seniorilor.

BASCHET: Sala Floreasca. de la 
ora 8,30: Politehnica — Universita
tea Cluj (f.A). I.C.H.F. — Politeh
nica Cluj (m.A), Dinamo — Univer
sitatea Cluj (m.A); Sala Constructo
rul. de la ora 9.30: Mine-Energie — 
Universitatea București (m.B), l.E.F.S. 
— Universitatea Timișoara (f.A), 
Constructorul — Olimpia (f.A.); sala 
Giulești, de la ora 9; Politehnica — 
Voința Timișoara (m.A), Rapid — 
C.S.U. Galați (m.A); sala Progresul, 
de la ora 9: Universitatea — Pro
gresul (f.B).

BOX: Sala Casei de cultură a ti
neretului, sect. IV (str. Turturele), 
de la ora 
juniorilor.

HOCHEI: 
de la ora

ppprcE:
8: Voința Buc. — Gloria Buc.; arena 
Constructorul, do la ora B: Construc
torul Buc, — Victoria Bod. Meciuri 
in cadrul campionatului masculin, 
Divizia A.

VOLEI: Sala Giulești, ora 11,30: 
Tulcea (B. m-1, 
10: Confecția — 
sala Dinamo, 

— Medicina

CELULOZA CĂLĂRAȘI ASPIRĂ
In primul său sezon de activitate In. 

Divizia B, Celuloza a realizat următorul 
bilanț; 15 puncte și tocul 14 in seria 1. 
Conducerea asociației, a secției de fotbal 
și antrenorul Tudor Mihai s-au decla
rat nemulțumiți <je comportarea gene
rală, deoarece echipa are posibilități 
mai mari, dar lipsa de experiență a ma
jorității componenților formației a pri
vat-o de un loc mai bun.

Pentru ca, în retur, echipa din Călă
rași să ajungă pe o poziție mal bună în 
clasament, s-au luat măsuri. încă din 
decembrie, de restructurare a lotului și 
de pregătire temeinică a jucătorilor. 
Astfel, acum, în lot mai figurează An
drei, portar, transferat de la Marina

LA UN LOC MAI BUN
.Mangalia. Ciobanu 
rnentul Medgidia,

. rescu — fundași, .
cerea stagiului militar și Duipitrache — 
înaintaș, junior din com. lazu — Ialo
mița. Pregătirile s-au desfășurat în lea
litate și ]a munte, la Cheia, timp de 
două săptămîni. L<a antrenamente și în 
meciurile amicale, antrenorul Tudor 
Mihai pune accentul pe îmbunătățirea 
jocului apărătorilor precum și pe mă
rirea eficacității liniai de înaintare.

Din lotul Celulozei mai fac parte ju
cătorii: Postelnicii, Bughiu — portari- 
Carași, Culea. simion, Vanu. pană — 
fundași, Boțoroagă, p$acu, Fillmon — 
mijlocași, Enache, Nieulescu, Gh. Ale
xandru, Costea, Nîfea — înaintași.

— fundaș, de la Ci- 
Cristache și Teodo- 

revenlți după satisfa-

Finalista ultimei ediții a Clipei 
României, 
pierdut în fața divizionarei C, care 
a realizat golul victoriei, în m'in. 
60, prin Mihăilescu

C CRIST ACHE — coresp.’
CORVINUL HUNEDOARA — „U “ 

CLUJ 1—0 (1—0)

în ciuda timpului nefavorabil 
(ploaie),, cele două formații au o- 
ferit spectatorilor o partidă viu 
disputată, în care gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 
1—0 (1—0), prin golul înscris de 
Georgescu în minutul 43.

I. VLAD — coresp.

MINERUL, BAIA MARE — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0)

formația gălățeană, a

METALUL DROBETA TR. SEVERIN
C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 (1—0)

LOIOPRONOSPORT

• ...Se efectuează 6 extrageri in 
3 faze ?

• ...Se extrag 52 de numere ?
• ...Se acordă cîstiguri pentru 3 

numere din 20 și din... 24 extrase '
• ...Toate ciștigurile de la faza 

a III-a se acordă din FOND SPE
CIAL ?

• ...Se acordă premii în nume
rar și pentru variantele cu numai 
2 numere câștigătoare ?

• ...Din fondul special se acorda 
și alte cîștiguri ca: autoturisme

TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO
1 MARTIE 1974

„Moskvici 408'412“ și diferența în 
numerar pînă la 100.000 lei, ex
cursii în Iugoslavia „Coasta Dal
mației" și în Polonia „Turul Po
loniei” ?

Alte amănunte în prospectele tra
gerii, existente în toate agențiile 
Loto-Pronosport unde găsiți și bi
letele pentru această tradițională 
ragere.
• Programul concursului Prono- 

•port de mîine, duminică 24 fe- 
arie a.c, cuprinde următoarele

NUMERELE EXTRASE LA TRAGtttEA LOTO DLN 22 FEBRUARIE 1974

A MĂRȚIȘORULUI

din
1 :

campionatul italian de 
Catanzaro

întîlniri 
fotbal :
(pronostic la pauză) ; 
ro — Ternana ; IU : 
Novara (pronostic la 
Palermo — Novara ;
Como (pronostic la, pauză) ; 
Varese — Como ; VII : Arezzo 
Reggina ; VIII : Ascoli —- Avellino; 
IX : Atalan*a — Taranto ; X : Bres
cia — Reggiana ; XI : Brindisi —- 
Perugia : XII : Catania — Bari ; 
XIII : Parma — Spal.

— Ternana 
II : Catanza- 

: Palermo — 
pauză) ; IV : 

V: Varese — 
VI :

Fond general de premii : 1 IM 6is let, din care 220 593 lei report.
Extragerea I : 63 33 42 40 87 24 12 26 57
Extragerea a II-S ■ 11 69 61 75 1 69 46 62 68
Plata premiilor va începe în Capitală de la 4 martie pină la 22 aprilie , tn 

j de It î martie pină ia 32 aprilie 1074, inclusiv.



DAN CRISTEA A ClSTIGAT SLALOMUL SPECIAL
VOLOS, 22 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Muntele Pilton i-a întîmpinat cu 

vreme splendidă pe schiorii partici
pant! la cea de a VII-a ediție a 
campionatelor balcanice : cer se
nin, zăpadă puțină și înghețată și 
o vizibilitate excelentă la acea oră 
de dimineață.

Prima manșă a fost marcată de 
antrenorul francez Guy Mollet 
(care îi pregătește pe sportivii 
greci) și a măsurat 450 m, cu o di

ferență de nivel de 100 m și 66 de 
porți pentru toate cele trei cate
gorii de schiori : seniori, juniori 
și junioare.

Pa ora 9, pe o pistă înghețată, 
a pornit în cursă sportivul cu 
nr. 1 de start, românul Dan Cristea, 
A fost făcut ca el să fie și primul 
campion al acestei ediții a Bal
caniadei. El a plecat hotărît. s-a 
strecurat cu dezinvoltură pe un 
traseu pe care cei trei deschiză
tori marcaseră urme largi pe lin
gă fanioane. Cu toate acestea, Dan 
Cristea a realizat 47,03 sec,, față 
de 65,66 sec., înregistrate, neofici
al. de deschizători. Cu nr. 3 a ple
cat schiorul bulgar Șașko Dikov 
care, pe Un traseu bine „liniat" de 
Cristea. a reușit un timp superior: 
46.86 sec. Următorii șapte schiori 
din prima grupă, dintre care a 
făcut parte și Virgil Brenci

TURNEELE DE VOLEI
(Urmare din pag, l)

(! !), cu 3—0, exact cu atît cu cit 
îi era necesar să promoveze în tur
neul pentru locurile 1—6, în dauna 
craiovenilor! De altfel, desfășura
rea meciului a adeverit îndărătni
cia clujenilor (pentru noi, evidentă) 
de a nu face... greutăți adversarilor. 
Studenții au avut deseori avantaj 
pe tabela de marcaj (I : 7—1, 
13—11 ; III : 7—5, 12—9), însă, prin 
execuțiile lor, prin străduința de a 
rata situațiile favorabile create, au 
permis băimărenilor — repetăm o- 
bosiți după eforturile din meciul 
cu Steaua — să cîștige de fiecare 
dată. Excelent arbitrajul cuplului : 
O, Drăgan (Timișoara) — A, Ion 
(București).

Meciul vedetă al zilei și l-au dis
putat _ formațiile Steaua și C.S.U. 
Galați. Jocul a purtat amprenta e- 
galității valorice în 3 din cele 4 se
turi. Steaua a cîștigat cu 3—1 (11, 
—9, 9, 2). Remarcați : D. Ionescu, 
Bartha, Stamate (Steaua), Dragoș, 
Popescu, Păduraru, Stere (C.S.U.). 
Au arbitrat foarte bine: A. Dinicu 
și C. Păduraru.

PROGRAMUL DE AZI:
De la ora 16 :

Steaua — Dinamo
Explorări — C.S.U. Galați 
Viitorul — „U“ Cluj

Partida Steaua — Dinamo va pu
tea fi urmărită, în transmisie di
rectă, și pe micul ecran.

CLASAMENT
1 . Dinamo 4 4 0 12: 1 8

2. Explorări 4 3 1 10: 3 7
3. Steaua 4 3 1 9: 5 7
4. C.S.U. 4 2 2 7: 6 6
5 Universitatea 4 0 4 1:12 4
6. Viitorul 4 0 4 0:12 4

S AU ÎNCHEIAT > 
DISPUTELE PENTRU 

LOCURILE 712
BRAILA, 22 (prin telefo n de la 

corespondentul nostru). în sala 
sporturilor din localitate s-au în
cheiat partidele turneului mascu
lin pentru locurile 7—12,

în prima întîlntre a zilei au e- 
voluat formațiile Tractorul și
I.E.F.S.  Studenții s-au comportat 
bine, depășindu-și categoric adver
sarii, care s-au văzut întrecuți la 
toate capitolele. Scor: 3—0 (4, 7, 5), 
pentru I.E.F.S. .Au condus foarte 
bine V. Dumitru (București) și 
D. Sighinaș (Brăila)

Universitatea Craiova a obținut 
o victorie dificilă în fața echipei 
Progresul, trei din cele 4 seturi 
ale întîlnirii terminîndu-se în pre
lungiri. Scor : 3—1 (4, —14, 15, 14) 
pentru „U“. Au condus foarte bine: 
Gh. Ionescu și Gh. Fortuna, ambii 
din București.

în ultimul medi. Rapid — Poli
tehnica Timișoara : 3—2 (—10, v-7, 
8. 11, 3).

CLASAMENT
1 I.E.F.S. 5 3 2 12: 6 8
o Rapid 5 3 2 13: 8 8
3. Universitatea 5 3 2 10: 9 8
4. Tractorul 5 2 3 8:11 7
5. Progresul 5 2 3 9:13 7
6. Politehnica 5 2 3 8:13 7

Nicolae COSTIN

(47,47 sec), nu au mai dat emoții 
primilor doi. Odată cu începerea 
coborîrilor sportivilor din grupa 
secundă, au apărut și surprizele. 
Andrej Kozelj (Iugoslavia) a ega
lat timpul lui Dikov, „aruneîn- 
du-l“ pe Cristea pe poziția a treia. 
Din nou nimic deosebit pînă la 
numărul 17 : românul Dorin Mun- 
teanu. El a parcurs traseul în vi
teză, s-a bătut pentru fiecare su
time de secundă și a înregistrat 
46,97 sec., timp cu care-1 devan

sa și el pe Cristea. Ultimul con
curent al grupei, bulgarul Ghior- 
ghi Kotkov, a găsit o zăpadă mai 
alunecoasă, a coborît fără greșea
lă și s-a instalat în fruntea cla
samentului, după prima manșă, cu 
46,27 sec. Antrenorul român Kurt 
Gohn a marcat manșa a doua. El 
a mai eliminat din porți (a lăsat 
doar 59), a permis o mai mare 
viteză, dar a pus și cîteva proble
me deosebite. De altfel, delegatul 
F.I.S., dl. Walther Trilling (Fran
ța), privind labirintul trasat de

VICTORII ALf MARILOR MtfȘIRI SOVIETICI 
ÎN MECIURILE CANOiOATIIOR IA TITLUL SUPREM

De cînd Robert Fischer a tul
burat, de o manieră cu totul ire
verențioasă, bine stabilitul echili
bru de forțe care domnea în rîn
dul elitei șahului, lupta pentru 
campionatul mondial a redevenit 
interesantă. Au trecut timpurile 
cînd titlul se plimba în cercul res- 
trîns al cîțorva mari maeștri de 
„supra-clasă" : de la Botvinnik la 
Smîslov, înapoi Ia Botvinnik, apoi 
la Tal, iarăși la Botvinnik, apoi la 
Petrosian. încă de la câștigarea tit
lului de către Spasski, s-a simțit 
o schimbare, iar victoriile eclatan
te ale lui Fischer au modificat 
complet datele. problemei.

Izgoniți din Olimp și puțin uluiti 
de maniera în care au fost între
cuți, marii maeștri au început să-și 
revină și, — cunoscută fiind ambi
ția lor sportivă — nutresc din nou 
speranțe, unii la revanșă, alții să-și 
croiască drum spre o înfruntare cu 
teribilul Bobby. După ce a jucat 
mediocru aproape un an, Doris 
Spasski și-a revenit la vechea for
mă, cîștigînd cu brio campionatul 
U.R.S.S. La fel Petrosian, Korcinoi 
și Polugaevski cărora li s-au ală
turat rutinatul Portisch. apoi noua 
vedetă a șahului sovietic. Karpov 
și cea a Braziliei, Mecking și, în 
sfîrșit. R. Byrne, calificat în mod 
neașteptat în interzonalul de la 
Leningrad.

Acești opt jucători au dobîndit 
dreptul, după o luptă grea în cele 
două mari turnee interzonale (Pe- 
tropolis și Leningrad) să dispute 
meciurile candidaților, o competi
ție eliminatorie, sistem cupă, al că
rei învingător îl va întîlni pe Ro
bert Fischer.

0 NOUĂ FORMULĂ
Rezultatele înregistrate în sfer

turile de finală au constituit o 
mare victorie pentru șahul sovietic, 
ai cărui reprezentanți și-au elimi-

ECHIPA CEA MAI POPULARĂ

Cel mai popular club sportiv din 
Bulgaria — Ț.S.K.A. — și-a sărbăto
rit recent jubileul de 25 de ani de la 
înființare. Menționind evenimentul, 
ziarul „NARODEN SPORT" din Sofia 
scria :

„Echipa militară a obținut de 17 
ori titlul de campioană a țării și a 
cucerit de nouă ori „Cupa Bulgariei" 
la fotbal. într-un sfert de veac de 
existență în cadrul acestui club și-au 
făcut o temeinică educație sportivă 
și au dobîndit o înaltă măiestrie un 
mare număr de fotbaliști care au a- 
părat culorile țării în 200 de meciuri 
internaționale, din care au ieșit în
vingători în 120 de întîlniri. în anul 
1967, echipa Ț.S.K.A. a ajuns pînă 
in semifinalele Cupei campionilor 
europeni. în palmaresul său figurează 
la loc de cinste victorii asupra echi
pelor Atletico Madrid, Juventus Tori
no, Partizan B«lgral etc. în același 
an 1967. jucătorii bulgari au cucerit 
„Cupa Mahomed" în Maroc, iar în

Kurt Gohn a spus : „Cine termină 
această manșă, este cel mai bun". 
Cuvintele lui s-au adeverit, de
oarece acum s-au înregistrat cele 
mai multe abandonuri și descali
ficări, Dikov a făcut o cursă si
gură, Kotkov la fel, dar Dan 
Cristea — plecat ultimul — le-a 
spulberat toate speranțele, reali- 
zînd un timp (43,69 sec.) pe care 
toți adversarii l-au aplaudat. Au 
început și ultimele coborîri ale 
grupei secunde, dar nimeni nu s-a 
mai apropiat de rezultatul lui Dan 
Cristea. La junioare, lupta a fost 
echilibrată și a dat cîștig de cauză 
lui Ilka Cerpes (Iugoslavia), ur
mată de reprezentantele noastre 
Nuți Degeratu și Aurelia Nițu care 
au înregistrat, astfel, rezultate 
mulțumitoare. La juniori a fost o 
dispută dramatică, în care. în 
prima manșă Boian Krizaj (Iugo
slavia) și loan Cavași au obținut 
timpi mai buni decît ai. seniori
lor. Dar în cea de a doua, ambii, 
dorind să se claseze pe primul loc. 
au riscat prea mult și au fost 
descalificați.

La 300 km de Voios, în Masivul 
Vermion, au avut loc întrecerile de 
fond. Am aflat că la 15 km pe pri
mul ft>c s-a clasat cunoscutul 
sportiv bulgar Petar Pankov, iar 
pe locul doi a sosit românul Nico
lae Dudu care a înregistrat, astfel, 
o performanță notabilă. La 10 km 
juniori, cursa a fost cîstigată de 
Frank Tajnikor (Iugoslavia), ur
mat de . bulgarii Ivan Lebanov si 
Vasil Sifkov

Organizatorii au stabilit ca, din 
cauza lipsei de zăpadă, sîmbătă 
să se dispute o nouă cursă de sla
lom.

Rezultate : slalom special se
niori : 1. DAN CRISTEA (Româ
nia) 90.66 — campion balcanic
2. G. Kotkov (Bulgaria) 91,75.
3. S. Dikov (Bulgaria) 91,76:
4. D. Jaunik (Iugoslavia) 92,24 ;
5. D. Munteanu (România) 92,32 ; 
junioare : 1. I. CERPES (Iugosla
via) 102,51; 2. Nuți Degeratu (Ro
mânia) 120,98, 3. Aurelia Nițu (Ro
mânia) 125,75 ; juniori : 1. M. SO- 
BERL (Iugoslavia) 92,92 ; 2. P. Pa- 
panghelov (Bulgaria) 95,53; 3. I. 
Bankov (Bulgaria) 98,70.

Paul IOVAN

nat adversarii din competiție. Tre
buie spus că, avînd în vedere noul 
sistem de disputare al acestor me
ciuri (pînă la 3 partide cîștigate și 
in caz de egalitate după 16 partide 
decidea tragerea la sorți), tactica 
de luptă a fost în bună măsură 
schimbată față de precedentele me
ciuri ale candidaților. Aceasta s-a 
văzut în special în meciurile mai 
echilibrate (Korcinoi-Mecking, la 
Augusta și Petrosian-Portisch, la 
Palma de Mallorca), care au și avut 
un număr mai mare de partide 
decît cele 10 care se jucau in tre
cut. Noua formulă de disputare s-a 
dovedit bună. Meciurile în care di
ferența de forță era clară, s-au în
cheiat rapid, lui Spasski, la San 
Juan (Porto Rico), i-au trebuit nu-

SCORURILE
SPASSKI — BYRNE
3—0 (și 3 remize) 
KARPOV — POLUGAEVSKI
3—0 (si 5 remize) 
KORCINOI — MECKING
3—1 (si 9 remize) 
PETROSIAN — PORTISCH
3—2 (și 8 remize) 

mai 6 partide pentru a-1 învinge 
pe R. Byrne, iar lui Karpov, în 
meciul de la Moscova — 8. în 
schimb, în celelalte două meciuri, 
lupta a fost mai strînsă și cu sur
prize. Astfel, la partida a 9-a, atît 
Korcinoi, cît și Petrosian, condu
ceau cu 2—0 și 7 remize, ceea ce, 
conform vechiului regulament, ar 
fi încheiat lupta. De data aceasta, 
însă, Mecking a redus scorul cîș
tigînd partida a 12-a, iar Portisch 
a reușit chiar să egaleze, cîștigînd 
partidele 10 și 12. Orice rezultat ar 
fi fost acum posibil, dar efortul 
depus pentru egalare a fost prea 
mare și partida decisivă a cîști- 
gat-o Petrosian. în ceea ce-1 pri
vește pe Mecking, acesta a jucat 
mult mai bine decît arată rezulta-

1970 și 1971 au cîștigat turneul inter
național de la Palma de Mallorca.

Militarii bulgari, antrenați de fostul 
component al echipei, colonelul Ma- 
nol Manolov, se disting printr-un joc 
specific, foarte raționalizat. Mulți 
dintre jucătorii formației fac parte 
din reprezentativa țării. Cel mai re
numit este, desigur, atacantul central 
Petar Jekov, deținătorul trofeului 
„Gheata de aur" decernat de revista 
franceză „France-Football", ediția 
1969—70,

In afara lui Jekov. se mai remar
că apărătorul central Ivan Zafirov, 
mijlocașul Penev, fost căpitan al 
echipei naționale, de 75 de ori inter
național, fundașul lateral Nikodimov 
și atacantul Sredkov, unul dintre cei 
mai talentați tineri fotbaliști din Bul
garia.

Nu se pot încheia aceste rînduri 
fără a se elogia contribuția unor ju
cători de mare clasă ca Gheorghi 
Denov, făuritorul victoriei asupra lui 
Ajax Amsterdam în Cupa campioni
lor europeni, sau atacantul central 
Mihailov, predecesorul lui Jekov".

IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CAMPIONATELE MONDIALE

DELEGAȚIA BIATLONIȘTILOR ROMÂNI A PLECAT SPRE MINSK
Ieri, la prtnz, lotul da blatlon al 

României a plecat, pe calea aerului, 
spre Minsk (via Moscova), gazda ce
lei de a XVI-a ediții a campionatu
lui mondial. Au făcut deplasarea 
sportivii Nicolae Vestea, Gheorghe 
Girniță, Gheorghe Voicu, Victor Fon
tana, Nicolae Cristoloveanu și Victor 
Diboi, însoțiți de antrenorii C. Tiron 
și M. Stuparu.

Fără îndoială, întrecerile la care 
vor participa se anunța extrem de 
dificile. Sportivii țării gazdă nu vor 
precupeți nici un efort pentru a-și 
păstra supremația consolidată la 
trecutele campionate mondiale, des
fășurate la Lake Placid (S.U.A.), un-

CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE

DE TENIS DE MASĂ

ALE R. F. GERMANIA
MtîNCHEN, 22 (prin telex). La 

Miinchener Sporthalle au început 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale R. F. Germania. 
La actuala ediție participă și for
mațiile feminine și masculine ale 
României.

Prima zi, cea de vineri, a fost 
dedicată probei pe echipe. Echipele 
României au ajuns pînă în faza 
sferturilor de finală unde au pier
dut în. fața reprezentativelor Uniu
nii Sovietice, echipa masculină cu 
3—2 și cea feminină cu 3—0. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate 
pînă în această etapă a competi
ției : masculin : Suedia — Italia 
3—0, Coreea de Sud — Franța 
3—2, Cehoslovacia — Anglia 2—3, 
Japonia — Olanda 3—0, Ungaria 
— Danemarca 3—0 ; feminin : 
Franța — Suedia 3—2, Ungaria — 
Iugoslavia 3—1, Cehoslovacia — 
R. F. Germania (juniori) 3—2, Ja
ponia — Anglia 3—2, Coreea de 
Sud — Franța 3—0.

CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ

ALE UNGARIEI
La Budapesta s-au disputat re

cent campionatele de tenis de 
masă ale Ungariei. La individual 
masculin, victoria a revenit lui 
Istvan Jonyer, iar la feminin, ti
tlul a fost cucerit de Henriette Lo- 
taller. Cîștigătorii celorlalte probe : 
dublu bărbați : Istvan Jonyer — 
Tibor Klampar; dublu femei : Ju
dii Magos — Henriette Lotaller ; 
dublu mixt: Istvan Jonyer — Ju
dii Magos.

tul și, daeă ar fi cîștigat (în loc 
să piardă) partida a 7-a, în care a 
avut avantaj decisiv — cine ștfi. 
— poate rezultatul meciului ar fi 
fost altul.

CINEVA MERGE MAI DEPARTE?
Tragerea la sorți a decis ca în 

etapa următoare, semifinală, să se 
întâlnească Spasski cu Karpov și 
Petrosian cu Korcinoi. Ar fi fost 
preferabilă și, fără îndoială, mai 
interesantă,, o altă ■ împerechere, 
care ar fi păstrat deschisă posibili
tatea unui meci final Spasski-Kar
pov. Așa. această. întâlnire, care ni 
se pare cea mai echilibrată și inte
resantă, se va disputa în semifina
lă, învingătorul ei uumînd să joa
ce în finală cu cîstigătorul meciu
lui Petrosian — Korcinoi.

In această etapă, conform regu-/ 
lamentului, se va juca pînă la 4 
partide .cîștigate, dintr-un număr 
maxim de 20 de partide. Dacă după 
20 de partide unul dintre jucători 
are un avantaj (fără a fi cîștigat 4 
partide) el cîștigă meciul. în caz de 
egalitate, din nou, se trage la 
sorți... Se așteaptă o luptă echili
brată, în care învingătorul este 
greu de prevăzut. Spasski are a- 
vantajul unei mari experiențe a 
jocului de meci, dar Karpov este 
mult mai tânăr și de o tenacitate 
rar întîlnită. în ceea ce-i privește 
ne Petrosian și Korcinoi, va fi o 
luptă între doi experimentați și 
subtili jucători. Data trecută a în
vins Petrosian ; acum ar fi rîndul 
Iui Korcinoi.

Cine-1 va întîlni pe Fischer în 
1975 ? O jumătate de răspuns ni-1 
vor da aceste meciuri, din ai căror 
4 participanti, doi au fost învinși, 
în trecut, de campionul mondial. 
Dar, avem impresia că vom asista 
la un meci-revanșă...

S. SAMARIAN

BAZINE DL ÎNOT SAU
Ziarul londonez „THE OBSERVER" 

publică un interesant articol cu pri
vire la starea sanitară a bazinelor 
din Anglia. Reproducem unele con
cluzii menite a ilustra situația.

„Accidentul s-a întâmplat într-un 
orășel din comitatul Surrey. în timpul 
desfășurării lecției de înot, o fetiță 
de nouă ani s-a înecat în bazin. E 
greu de precizat a cui a fost vina. A 
instructorului sau a fetiței însăși. In
credibil a fost însă faptul că trupul 
ei a fost găsit abia după trei zile de

cercetări, atît de murdară era apa din 
bazinul în care se petrecuse. acciden
tul.

Comisia de specialiști, organizată 
de ziarul nostru, a luat în cercetare 
o serie întreagă de bazine de înot din 
întreaga Anglie. Rezultatele sint prea 
puțin îmbucurătoare. Din 14 bazine 
cercetate de comisie, un număr de 
10 au fost declarate periculoase pen
tru sănătatea celor ce le vizitează și 
absolut improprii pentru practicarea 
inotului de performanță. Apa bazi
nului din Glasgow era atît de mur
dară că nu se puteau vedea nici fun

de au ocupat primele două locuri la 
proba individuală și poziția intîi la 
ștafetă. Sîntem informați că cei doi 
performeri de anul trecut, campio
nul mondial A. Tihonov și „secundul" 
său, G. Kovalev, la care se va adău
ga noul campion unional, N. Kruglov, 
nu vor lipsi din reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Pe de altă parte, formațiile 
Norvegiei și R. D. Germane (locul 
II și, respectiv III la Lake Placid) 
ca și cele ale Suediei, Finlandei și 
Poloniei, alcătuite din concurenți re-

CORESPONDENTĂ DIN BUDAPESTA

ECHIPA DE HOCHEI A UNGARIEI 
VIZEAZĂ DIN NOU GRUPA B A C. M.

Havrăn (nr. 19), unul dintre cei mai buni atacanți ai naționalei Ungariei, 
intr-o intervenție acrobatică

Foto : KEPES SPORT — Budapesta

Din luna noiembrie 1973, de cînd 
eompresoarele patinoarului artifici
al descoperit „Kisstadion", din Bu
dapesta, au început să meargă în 
plin, după o revizie generală, ho- 
cheiștii maghiari se antrenează a- 
siduu aici în vederea participării 
la întrecerile grupei C a campio
natului mondial.

La conducerea tehnică a echipei 
reprezentative au fost aduși doi 
reputați specialiști, dr. Laszlo Ja- 
kabhazi și Gabor Baroczi, foști ti
tulari în naționala Ungariei. Ei au 
instaurat un regim de muncă in
tensă, oprind în lot numai pe acei 
jucători care s-au arătat dispuși să 
respecte integral acest regim as
pru, spartan. Echipa și-a propus 
drept obiectiv promovarea în gru
pa B,. performanță de care s-a a- 
flat întotdeauna foarte aproape,

IN TURNEUL DE TENIS DE LA DETROIT
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VIRGINIA RUZICI A ABANDONAT 
0 PARTIDĂ ÎN CARE CONDUCEA...

NEW YORK, 22 (Agerpres). — 
în optimile de fianiă ale turneului 
internațional feminin de tenis de 
la Detroit, campioana americană 
Billie Jean King a învins-o cu 
6—3, 6—1 pe compatrioata sa Sha
ron Walsh, iar Francoise Durr 
(Franța) a dispus cu 6—1, 6—4 de 
Kăren Kraritzcke (Australia). Vir
ginia Ruzici a întîlnit-o pe puter
nica jucătoare americană Kris 
Kemmer. Primul set a fost cîști
gat cu 6—3 de tenismana româncă, 
în cel dc-al doilea set, Virginia

ALTE TURNEE
NEW YORK. — Turneul WCT-2 

a continuat cu optimile de finală. 
Campionul sovietic Aleksandr Me- 
treveli l-a învins cu 7—6. 6—4 pe 
americanul Jeff Borowiak, iar aus
tralianul John Newcombe a cîști- 
gat cu 6—2, 6—2 în fața compatri-

NANA ALEKSANDRIA

CONDUCE DETAȘAT»

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — în 
turneul de baraj de la Kislovodsk 
(pentru desemnarea a două parti
cipante la turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah), 
după patru runde conduce Nana 
Aleksandria cu 3'/2 p, urmată de 
Irina Levitina și Marta Șui — 
lț'z P, Natalia Konopleva ‘/2 p.

CULTURI MICROBIENE?
THE OBSERVER

dul, nici pereții laterali. Analiza a- 
cestei ape a dus la descoperirea în 
conținutul ei, a tot soiul de bacterii 
și microorganisme dăunătoare sănătă
ții omului. Noul bazin din Liverpool, 
deși dat de curînd în exploatare, era 
absolut necorespunzător din punct de 
vedere sanitar. Medicul care a efec
tuat analiza apei de aici a declarat : 
„Dacă nu aș fi știut tie unde provine 
această apă, aș fi crezut că este o 
probă luată din canalizarea orașului".

Concluzii asemănătoare au fost 
fixate și pentru administrația altor 
bazine, care în perioadele de maximă 
exploatare — adică în timpul verii 
— lasă apa multă vreme neschimba
tă, uită să o dezinfecteze și se dezin
teresează totala de curățenia bazinelor. 
La Birmingham și Hampstead, bazi
nele de înot sînt lipsite de instalații 
de duș, iar instalațiile de clorificare 
a apei lipsesc cu desăvîrșire. Admi
nistrațiile întreprinderilor citate se 
scuză, invocînd dificultăți tehnice. 
Problema rămîne deschisă și pentru 
anul in curs". 

dutabili, de o ridicată valoare indi
viduală, ridică pretenții justificate în 
lupta pentru ocuparea primelor locuri.

în acest context, apare deosebit de 
clară dificultatea sarcinii ce revine 
sportivilor români cărora le dorim 
o comportare meritorie într-o compa
nie atît de selectă. Pledează, pentru 
aceasta, pregătirea susținută, antrena
mentele intense pe care le-a efectuat 
lotul român de-a lungul ultimului an, 
atît în perioada de vară, cît și în a- 
ceea specifică, pe zăpadă.

dar pe care a ratat-o, de fiecare 
dată, la potou. Așa s-a întîmplaț 
anul trecut, acum doi ani și,' cum 
își amintesc — probabil — specta
torii români, în două rînduri, la 
Galați și Miercurea Ciuc. Toți spe
cialiștii erau de acord că „Ungaria 
este, indiscutabil, o formație de 
grupa B”, dar, în anticamera elitei 
mondiale a hocheiului, fotoliile e- 
rau ocupate de alte formații..

Actualul lot a fost construit pe 
osatura a două echipe budapesta- 
ne, cele mai puternice din țară și 
eterne rivale (ca Steaua și Dinamo 
în România) — Ferencvaros și Uj- 
pesti Dozsa. Ambele au în palma
res cîteva rezultate meritorii, obți
nute în actualul sezon. Dozsa a în
trecut pe H. C. Bolzano și a cîști
gat „Memorialul Frerotti" în Ita
lia. Și Ferencvaros i-a întrecut pe

Ruzici, suferind o întindere de li
gamente, a fost silită să abando
neze, Kris Kemmer obținînd cali
ficarea în sferturile de finală.

★
Alte rezultate: Rosemary Casals 

(S.U.A.) — Martina Navartilova 
(Cehoslovacia) 7—5, 7—5 ; Valerie 
Ziegenfuss (S.U.A.) —• Ingrid Ben- 
tzer (Suedia) 6—4, 6—2 ; Virginia 
Wade (Anglia) — Wendy Overton 
(S.U.A.) 6—2, 6—2; Marcie Louie 
(S.U.A.) — Laurie Dupont (S.U.A.) 
2—6, 7—6, 6—2.

otului său Barry Phillips Moore. 
Stan Smith a obținut o victorie 
netă, două seturi : 6—0, 6—2 în 
partida susținută cu Bob Lutz. 
Alte rezultate: Jiri Hrebec — 
Torben Ulrich 6—3, 6—2 ; Ismail 
el Shafei — Raz Reid 6—3, 6—3 ; 
Brian Fairlie — Jasjit Singh 6—3,
6— 4 : Cliff Richey — Owen David
son 6—2, 7—5.

LONDRA. — Australianul Rod 
Laver și americanul Arthur Ashe, 
principalii favoriți ai turneului 
WCT-3, au fost eliminați în sfer
turile de finală. Laver a pierdut 
cu 3—6, 7—5, 4—6 partida susținu
tă cu americanul Roscoe Tanner 
iar Ashe a fost învins cu 6—4, 7—6 
de suedezul Bjon Borg. în celelalte 
două partide, cehoslovacul Jan 
Kodes a dispus cu 6—1, 7—5 de 
suedezul Ove Bengtson, iar engle
zul Mark Cox l-a întrecut cu 6—0,
7— 5 pe compatriotul său Stephen 
Warboys.

SALISBURY. — Seria surprizelor 
continuă. După ce în turul trei 

,1-a eliminat pe Ilie Năstase, jucă
torul francez Pierre Barthes a 
părăsit la rîndul său turneul, pier
zînd cu 6—4, 6—7, 3—6 în fața 
modestului jucător american Jim 
Delaney. într-o altă partidă, Frew 
McMillan l-a întrecut cu 6—3, 6—3 
pe Bob Kreiss.

ACTUALITATEA
• Reprezentativa Poloniei și-a în

ceput pregătirile susținînd un prim 
meci la Gelsenkirchen, cu Schalke 04, 
pe care l-a cîștigat cu 2—1 (1—1), 
prin golurile marcate de Deyna și 
Gut. Din lotul polonez lipsește deo
camdată Lubanski (încă nerestabilit). 
Următorul meci îl vor susține fotba
liștii polonezi cu Fiorentina.

• Astă seară, la Barcelona, se vor 
întîlni în meci amical, reprezentati
vele Spaniei și R.F. Germania. în 
formația vest-germană vor debuta 
portarul Nigbur și extrema stingă 
Herzog. Cu excepția lui Netzer și a 
celor doi debutanți, Helmut Schon a 
alcătuit formația obișnuită.

• Meciuri din etapa a patra a fa
zei finale a „Cupei Italiei" : Interna- 
zionale — Bologna 2—1; Atalanta — 
A.C. Milan 2—4; Lazio Roma — Ce
sena 1—1; Juventus — Palermo 1—1. 
în grupa A, conduc Bologna și Inter-

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI, 
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE JUDO ALE CEHOSLOVACIEI

La Praga vor avea loc astăzi și 
mîine întrecerile campionatelor in
ternaționale de judo ale Cehoslo
vaciei. La aceste confruntări. parti
cipă și un lot al țării noastre, care 
a plecat ieri dimineață la Praga : 
Alexandru Filip și Ștefan Pop (cat. 
ușoară), Cornel Roman și Iosif Iâ- 
noșî (cat. semimijlocie), loan Ba
zic (cat. semigrea) și Cristian Nico- 
lau (cat. grea), însoțiți de antreno
rul Gheorghe Donciu.

bolzanezi, iar în Cupa campionilor 
europeni a ajuns printre primele 
șase (eliminînd reputata formație 
vest-germană F. C. Fiissen), dar 
a suferit o înfrîngere la scor în 
primul joc cu Tilburt Trappers.

Selecționata, în noua sa alcătui
re, a susținut două partide acasă, 
cu Sparta Praga, pierzînd la sco
ruri destul de strînse, după o lup
tă echilibrată.

Pe cunoscuta arenă de gheață 
din București vor evolua, așadar, 
jucătorii cei mai în formă. Și chiar 
dacă din formație lipsesc cîteva 
nume cunoscute în lumea crose! și 
a pucului din Ungaria, aceasta nu 
scade cu nimic din puterea de lup
tă a echipei, pentru că noii veniți 
sînt la fel de buni.

Orientarea tactică a selecționatei 
este aceea tradițională, adică un 
joc rapid, modern, în permanentă 
mișcare, cu contraatacuri fulgeră
toare.

Iată Iotul comunicat de cei doi 
antrenori înaintea plecării spre 
Bjicurești: Balogh, Vedres, Eper- 
jessy (portari), Krasznay, Hajzer I, 
Enyedi, Hajzer II, Szeles, Flora, 
Bole (fundași), Havrăn, MeszSIy, 
Keresztv. Balint, Gogolak. Meny- 
hart, Muhr, Bikar, Palia, Pek, Bu- 
zâs Gy., Buzăs G., Deri (înaintași).

LASZLO NISZKACS 
„Nepsport" — Budapesta

HOCHEIȘTII CHINEZI SE PREGĂTESC 

IN ȚARA NOASTRĂ
La București a sosit echipa de 

hochei a R.r P. Chineze,. care va 
lua parte în* prima jumătate a lu
nii martie la grupa C a Campio
natului . mondial programată la Gre
noble, în Franța.

Oaspeții vor rămîne în Capitală 
pînă luni, timp în care se. vor' an
trena pe gheața patinoarului arti
ficial „23 August" și vor urmări 
partidele internaționale România — 
Ungaria.

între 25 februarie și 3 martie tel 
își vor continua pregătirile la 
Miercurea Ciuc, unde vOr susțipe 
două jocuri de verificare cu lotul 
nostru B și un meci-școală cu ’ re
prezentativa de juniori. La 5 mar
tie, hocheiștii chinezi vor pleca spre 
Grenoble

HOCHEIȘTII .

ROMÂNI ;

ȘI-AU LUAT

REVANȘA
M. CIUC, 22 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Partida re
vanșă dintre selecționata secundă a 
României și Echipa olimpică a,.'El
veției a adus peste 2 500 de specta
tori în tribunele patinoarului’ arti
ficial acoperit din localitate. A fost 
un meci frumos, echilibrat în pri
mele două reprize, cînd scorul 6-a 
menținut egal. Apoi, selecționata 
noastră și-a organizat mai bine 
atacurile, reușind să obțină victo
ria cu scorul de 6—4 (2—1, 1—2, 
3—1). Au marcat: Kemenes (2), 
Popa (2), Bucur și Făgăraș, res
pectiv Panzcra, Altorfer, Crocl- 
Torti și Zahnd. Au arbitrat bine 
M. Presneanu și P. Kedves.

Otto ROOS

JUNIORII EVOLUEAZĂ 

LA BUDAPESTA
Lotul de hochei juniori al țării 

noastre, care se pregătește în ve
derea participării la Campionâtul 
european, a plecat joi seara 
la Budapesta. Astăzi și mîi
ne, echipa va întîlni formația simi
lară a Ungariei, care se numără și 
ea printre participantele la „euro
penele" de la București.

FOTBALISTICĂ
nazionale cu cite 6 p, urmate de Ă.C. 
Milan — 4 p, iar în grupa B, pe pri
mul loc se află Cesena cu 5 p, urma
tă de Lazio și Palermo — 4 p.

• In etapa a 18-a a campionatului 
R.D. Germane : Zwickau Sachsenring
— Energie Cottbus 3—1; Chemie 
Leipzig — Dynamo Dresda 0—1: Karl 
Marx Stadt — F.C. Vorwarts Frank
furt pe Oder 1—3; Stahl Riesa — 
Wismut Aue 2—0; Rot Weiss Erfurt
— Lokomotiv Leipzig 3—1; Carl Zeiss
Jena — Dynamo Berlin 4—0; Hansa 
Rostock — F.C. Magdeburg 2—2. Tn 
clasament conduce F.C. Carl Zeiss 
Jena cu 23 p, urmată de Dynamo 
Dresda — 25 p și F.C. Magdeburg 
tot cu 25 p. .. „

• Echipa F.C. Basel, aflată în tur
neu în R.F. Germania, a jucat .cu 
formația Munchen 1860. Fotbaliștii 
vest-germani au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0).
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