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ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
2-0 LA POPICE

Victorie dificila Ia fete

telefon).

Rapid

La București

ultimele
2 521 —

Oaspetele, 
i ultima edi- 
și-au onorat Steagul roșu 1—1).

Foto : Paul ROMOȘAN 
în urma rezultatelor de ieri, cla

samentul se prezintă astfel:

și succes net la băieți

Min. 40 : Neagu a șutat cu sete sub bara porții lui Purcaru, egalind situația pe tabela de marcaj și sta
bilind totodată scorul jinal al întil nirii. (Fază din meciul

Ieri, la Arad: U.T.A.—Steaua 1-0 (0-0)

Rapid - Steagul roșu 1-1 (1-1)
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Înghesuială sub panou și..; coș înscris de Dan Niculescu. Fază din 
meciul Dinamo — Steaua. Foto : Ion MIHAICA

fn partida centrala a campionatului de baschet

DINAMO - STEAUA 84-83
Timp de aproape 30 de minute, 

Dinamo a condus destul de comod 
și dădea impresia că va cîștiga cu 
ușurință meciul cu Steaua, desfă
șurat ieri seară — în sala Ho
rească — în cadrul etapei a 21-a 
a campionatului republican de 
baschet. în această perioadă, cam
pionii țării practicaseră un joc co
lectiv, în vreme ce steliștii acțio
naseră ca 
chetbaliști 
tru prima 
la Steaua 
ma că de 
pinde dacă ei mai rămîn sau nu 
în lupta pentru titlu și au deve
nit combativi cum nu i-am văzut 
de mult. Drept urmare, de la 53—42 
pentru Dinamo (min. 26), scorul a 
ejuns 53—56 pentru Steaua (min. 
32). A fost rînduî dinamoviștilor 
Să revină și să obțină 76—70 în 
ultimul minut de joc! Rezultatul 
părea hotărît, dar apărîndu-se ex
trem de agresiv și profitînd de 
ci te va greșeli copilărești ale ad
versarilor, Steaua a egalat prin- 
tr-un coș înscris în ultima frac
țiune de secundă (arbitrii fluierau 
sfîrșitul meciului cînd • mingea se 
afla în aer). Deci prelungiri, în 
care Dinamo a realizat 83—77, 
dar Steaua a revenit din nou și a 
egalat. în ultimele secunde mingea 
a aparținut steliștilor care au a- 
runcat la coș, au ratat și cînd un 
buchet de jucători au sărit pentru 
recuperare, arbitrul Mircea Rizea

un mănunchi de bas- 
care . se văzuseră pen- 
dată. Dar, sportivii de 

și-au dat, probabil, sea- 
rezultatul întâlnirii de-

TG. MUREȘ, 16 (prin
— Echipele noastre reprezentative 
de popice, aflate in febra pregăti
rilor pentru campionatele mondia
le, au susținut sîmbătă pe arena 
Voința din Tg. Mureș jocuri de 
verificare în compania selecționa
telor Cehoslovaciei.

în cursul dimineții au_ evoluat 
sexteturile feminine, 
medaliate cu bronz la 
ție a mondialelor, ț 
cartea de vizită. Ele s-au acomo
dat ușor cu arena, constituind ad
versare puternice și solicitând la 
maximum- pe gazde. Cu un plus 
de precizie în lovituri sportivele 
românce s-au detașat pas cu pas : 
29 p.d. avans după primele două 
schimburi (s-a jucat pe patru pis
te), 51 p.d. după patru schimburi. 
Apoi s-a produs lovitura de tea
tru. Cunoscuta sportivă cehoslova
că Mărie Svorbova, în vervă deo
sebită a tras cu o precizie do.. 
metronom și după ce a realizat o 
cifră rară la prima manșă de 25 lovi
turi la „izolate" — 104 pd. (!) han
dicapul echipei sale s-a redus la 
16 p. în continuare, incertitudinea

scorului a planat pînă la 
aruncări. Rezultat final s 
2 511 p.d. în favoarea echipei fe- 
îpinine a României.

După cum se vede echipa româ
nă — multiplă campioană mondia
lă — a obținut o victorie dificilă 
aici la Tg. Mureș. Aceasta, deoa
rece antrenorul Alexandru Andrei 
avînd la dispoziție un lot omogen 
și numeros, și-a permis să introdu
că în echipă și jucătoare mai pu
țin experimentate pe arena inter
națională. în plus, încheietoarea 
de... pluton, Cornelia Petrușcă (408 
p.d,), nu a dat randamentul cu 
care ne obișnuise în ultimul timp.

Iată rezultatele realizate de ju
cătoarele celor două echipe : Mar
gareta Bordei (It) — Ana Konirova 
(O) 418—398, Eiisabeta Szilagyi — 
Miroslova Svoboda 414—405, Ana 

» Petrescu — Marie Selingerova 421 — 
434, Elena Trandafir — Eva Jiva- 
rova 435—400, Mariana Constantin
— Marie Mikulicikova 425—418, 
Cornelia Petrușcă — Marie Svor
bova 408—156.

La bărbați, victoria a revenit net 
echipei române, care a avut în ju
cătorii Ilie Băiaș și luliu Bice cei 
mai preciși popicari. De la oaspeți 
s-au remarcat I. Antonin și A. Ku
ruc. Rezultate tehnice : I. Bice (R)
— I. Antonin (C) 941—929, A. Că- 
tineanu — J. Dobiucky 892—827, Gh. 
Silvestru — M. Kocarek
M. Grigore — A. Kuruc 870—901, 
I. Băiaș — B. Rosovsky 955—897, 
I. Tismănaru — J.
856.

Duminică are loc 
dual.

(Citiți cronicile
Campionatul 

partide :
Diviziei A programează astăzi, în țapte

în pagina a 3-a) 
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PLOIEȘTI 
RESIJA 
BUCUREȘTIlui

cu
a fluierat fault 
Novac, aproape 
sirena care anunța sfîrșitul între
cerii. Novac a marcat a doua în
cercare și, astfel, Dinamo a cîș- 
tigat cu 84—83 (41—32, 76—76),
dar apreciem că rezultatul a fost 
viciat de decizia arbitrului Rizea 
deoarece, fiind vorba de clasica
luptă „aeriană" și ținînd seama
de maniera în care fusese condu
să partida pînă atunci
joc liber), nu trebuia
faultul amintit.

Au înscris : Novac 30, 
culescu 18, Haneș 10, 
7, Fopa 6, Chivulescu 
nescu 6, Cernea 2 pentru Dinamo, 
respectiv Savu 22, Cernat 13, Pîrșu 
12, Oczelak 10, Cîmpeanu 8, Ta- 
rău 7, Dumitru 7, Ioneci 4. Arbi
trii M. Rizea și G. Dutka au fost, 
în general, inegali în aprecierea 
greșelilor personale

în favoarea 
concomitent

(s-a lăsat 
acordat

Dan Ni- 
Georgescu 
5, Diaco-

D. STANCULESCU
*

în meciul I.E.F.S. — Farul, bucureștenil 
au început foarte bine partida, reușind 
să aibă inițiativa și să conducă, uneori, 
la distanțe apreciabile. In repriza se
cundă, constănțenii s-au apropiat in 
min. 33 : 77—79. Cu un final mai bun, 
gazdele au reușit, însă, să se impună! 
91—85 (55—42). Au marcat : Zisu 20, L. 
Molnar 4, Szepp 10, Braboveanu 30, 
A. Molnar 10, Bueeanu 11, V. Gheorghe 
4, Chirca 2 pentru I.E.F.S., respectiv 
Cîmpeanu 4, A. loan 6, V. Ioan 2, Po- 
povioi 4, Pașca 25, Purcăreanu 3, Cara- 
lon 14, Spînu 27. (V. A DRIAN)

W\\W\

O NOUĂ PISCINĂ

LA CONSTANȚA

în Parcul cultural-sportiv 
al pionierilor din Constanța 
— în. prezența tovarășului 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Con
stanța al P.C.R. — și a to
varășei Elena Poparad. 
copreședintă a C.N.O.P. 
s-a inaugurat- o piscină, con
strucție sportivă alcătuită din 
două bazine de înot. Unul 
are 25 de m. lungime și dis
pune de 6 culoare, iar celă
lalt, de 15 m., este destinat 
copiilor. Noua amenajare, es
te dotată cu vestiare, cabinet 
medical, o sală de sport etc.

La construcția acestui o- 
biectiv sportiv (ce vine să se 
adauge celor existente în su
prafața de 11 ha. cît cuprin- 

sportiv). o 
și-au 

școlarii,

vi- Traian

Toate meciurile vor începe la ora 1â. fQi-nja lor

903—879,

Blajevic 896

turneul indivi-

IOANIȚESCU

Fiecare meci are importanță și 
miză, chiar și cel de la București, 
unde se întâlnesc două echipe din 
„zona neutră11 a clasamentului. în 
special jucătorii antrenați de 
gelo Niculescu au neapărată 
voie de ambele puncte, care 
pună Ia adăpost de eventuale 
prize, care pot apărea în perspecti
va următoarelor etape. „Șepcile 
roșii" au, în general, o comportare 
bună în deplasare, unde cu numai

An- 
ne- 
să-i 
sur-

sătrei goluri marcate au reușit 
adune 6 puncte... Dinamo, fn ten
tativa de a reduce din diferență, 
are un hop extrem de greu de tre
cut la Tg. Mureș, acolo de unde 
nici o formație nu s-a întors pînă 
acum învingătoare. Universitatea 
Craiova are numai în aparență o 
misiune ușoară în fața timișoreni
lor. Pentru a obține victoria, co
echipierii Iui Oblemenco vor tre
bui să joace, credem noi, foarte

aproape de valoarea și 
maxime. F.C, Constanța, după un 
start nefericit, care a îndepărtat-o 
(pentru moment ?) de „podium “f 
pornește favorită în partida cu 
Jiul. La Reșița, echipa locală va 
încerca să se impună 
teștenilor, singurii care 
lat în retur maximum 
4, fără să primească 
Ultimele patru clasate 
tilni între ele, în meciuri 
anunță foarte echilibrate 
resante. ,

în fața pi- 
au acumu- 
de puncte i 
vreun gol." 
se vor în-

de acest pare 
contribuție de seamă 
adus-o pionierii și 
care au prestat peste 3 mili
oane de ore de muncă pa
triotică.

Livîu BRUCKNER—coresp.
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Dispunind în finală d& formația României,

ECHIPA R. F. GERMANIA A CÎȘTIGAT 
GRUPA BACE. DE-HOCHEI JUNIORI
e Partide interesante și de

nivel tehnic !n ultima

DERBY-UL ETAPEI A Xl-a LA RUGBY

Caraman, în acțiune, sub privirile Foto : Vasie BAGEACatente ale lui Ciornei..

Trei greșeli flagrante ale apără
rii dinamoviște 
cum le-.a definit, foarte 
Drăgușanu) și soarta 
etapei a Xl-a a fost 
Trei greșeli echivalente 
tîtea „essai“-uri și care i-au asi
gurat campioanei — încă din pri
ma repriză — un avantaj comod 
pentru ca să-și îngăduie acțiuni de 
așteptare și să lase adversarei po
sibilitatea de a controla balonul 
și de a 
tregi, în 
Stelei.

Pare, 
cum o 
proape 
fost Dinamo) să părăsească învin-

(„elementare11, 
bine, prof, 
derby-ului 
pecetluită, 
cu tot a-

se instala, perioade în
jumătățea de teren a

într-adevăr, de neînțeles 
echipă care a dominat a- 

60 de minute (și aceasta a

Stadionul : Olimpia ; teren ; moale, 
alunecos ; spectatori — circa 1 ooo. 
Au înscris : Braga șl Munteanu cite 
două încercări. R. Ionescu o încer
care și Durbac două transformări 
pentru Steaua ; Gh. Marin o încer
care și Nica o iov. ped. pentru Di
namo.

STEAUA : DURBAC — BRAGA 
(Teleașă), Enache, Sudu, R. IO
NESCU — D. Alexandru, MATEES- 
CU — Postolaclie, ACHIM, Oct. Cor- 
neliu' (Fuiciu) — ȘERBAN, Pintea — 

iomei, MUNTEANU, Cioarec.
DINAMO : Dâiciulescu — Constan

tin, ALDEA, Bidirel, Nica — MAR-
IIIESCU, Catană — ȚUȚUIANU, BA

CIU. GH. MARIN — Boroi, I. Aurel 
(Prosi) — STOICA, CARAMAN (O- 
țetaru), ȚURLEA.

Arbitru principal, Renă Cliiriac: a- 
tent, autoi-itar, cu excepția fazei 
din min. 46. cînd n-a sancționat ges
tul nesportiv al lui Ciornei și posto- 
lache (atac asupra lui Țurlea, aflat 
la pămint, fără balon. . •).

ii
A a competiției

După o săptămînă de întreceri vii și interesante, cea de-a V-a ediție 
campionatului european de hochei pentru juniori, grupa B, a luat sfîrșit-aseară 
pe patinoarul artificial acoperit „23 August" din Capitală. A fost o „zi mara
ton", cu cinci meciuri care s-ou desfășurat de la ora 8 dimineața pină seara 
tîrziu și de la care facem loc relatărilor noastre,

LOCURILE 1-2 s LOCURILE 3-41

R. F. GERMANIA - ROMÂNIA BULGARIA NORVEGIA
8-2 (2-1, 20. 4-1)

să terenul, și' încă la un scor des
tul de sever. Rugbyștii de la Di
namo, însă, în ciuda ardoarei cu 
care, au înțeles să-și apere șanse
le, n-au avut liantul necesar pen
tru a acționa ca o echipă. Iar 
greșelile copilărești ale unor jucă
tori au făcut ca toate eforturile 
unui Țuțuianu, Baciu, Aldea, Stoi
ca, Țurlea și Caraman să se do
vedească a fi, în final, zadarnice. 
Păcat pentru moralul echipei !

De partea cealaltă, din nou un 
XV matur, 
zat. Steaua este, 
chipă, iar P. Cosmănescu, 
tren.or care știe să-i creeze atu-uri 
pentru a depăși orice adversar. în 
acest meci s-a desprins, ca valoa
re, talonerul Munteanu, poate cel 
mai mare jucător, pe acest post, 
de la Gh. Fîntîneanu încoace....

omogen, bine organi- 
realmente, o e- 

un an-

Tiberiu STAMA

Formația R.F. Germania, indis
cutabil cea mai bună echipă a 
acestei ediții a întrecerii, și-a im
pus superioritatea și în finala cu 
România, cîștigînd la o diferență 
concludentă de scor. Calitățile pro
bate în preliminarii au ieșit din 
nou în evidență, parcă mai bine 
demonstrate de juniorii vest-ger- 
mani. Victoria lor este meritată și 
astfel, echipa R.F. Germania va 
juca anul viitor în grupa A a 
competiției, de unde a retro
gradat în 1973, la C.E. de la Lenin
grad.

Reprezentativa română a evoluat 
la nivelul arătat în seria prelimi
nară, dar organizarea jocului în a- 
părare a lăsat de dorit, carențele 
de .plasament și acțiunile de depo
sedare a adversarului fiind specu
late prompt de jucătorii formației 
R.F.G.

Au marcat: Beii (3), Hellwig (2), 
Hinterstocker (2), Ballhaussen, Wes- 
sener și Jochinke, respectiv Vișan 
(2) și Olenici.

Au arbitrat A. Fischer (Norvegia) 
și J. Hofer (Austria).

Strălucirea medaliilor de 
avut darul să stimuleze și 
ționeze echipele care au evoluat în 
penultimul meci al maratonului ho- 
cheistic de ieri, de pe patinoarul ar
tificial acoperit „23 August", să 
alunge oboseala acumulată pe par
cursul unei competiții grele și agi
tate, astfel că echipele Bulgariei și 
Norvegiei au apărut proaspete și 
pline de energie.

Partida a fost foarte interesantă, 
echilibrată în mare parte a timpului, 
cu numeroase acțiuni spectaculoase, 
foarte ingenios concepute, dar și cu 
nu mai puține ratări de-a dreptul co
pilărești, determinate — probabil — 
de tensiunea nervoasă și de 
jocului.

Mai rezistenți și dozîndu-și 
bine eforturile, juniorii bulgari 
adjudecat victoria, repurtînd un 
ces meritat, pentru care au luptat 
cu toată hotărîrea și în care au cre-

bronz 
să ambi-

O greșeală a portarului Gergety si ReK înscrie (Fază din Jocul R..F.G. 
România) Foto S. BAKCSI

W. WASSERVOGEL {reprezentantul L.I.H.G.)

miza

mai 
și-au 
suc-

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL FINAL
celei de a V-a ediții a campio-

EFORTURILE ORGANIZATORILOR ROMÂNI
MERITĂ TOATE ELOGIILE"

SABRERI DE VALOARE MONDIALĂ
A

IN „CUPA SANTELL!"
Azi, o premieră în viața sportivă 

a municipiului Iași : concursul patru
later de sabie dotat cu „Cupa San- 
telU“. De fapt, cel mai important 
concurs european de scrimă din a- 
ceastă lună.

Participă echipele prime ale Fran
ței. Italiei. Ungariei și României, a- 
flate în plină pregătire pentru prin
cipalele competiții ale 
campionilor europeni11, 
mondial de tineret de 
C.M. de seniori de la

Lotul cel mai impunător (prin per
formanțe) este de departe cel italian. 
El cuprinde, de pildă, pe campionii 
mondiali, ai ultimelor 
Michele Maffei (Viena, 
rio Montano (Goteborg, 
de alți sabreri valoroși

anului, „Cupa 
Campionatul 

la Istanbul și 
Grenoble.

două ediții. 
1971) și Ma- 
1973) alături 
ca Totnasso

Montano, Rolando Kigoli, Attilo Fini, 
Cristiano Petrini ș.a.

în același timp din lotul francez 
fac parte apreciații stiliști Regis Bo- 
nissent, Philip Vitracq, Bernard Du
mont și Jean Marc Levasseur, iar din 
cel maghiar Peter Maroth, vicecam- 
pion olimpic la Miinchen, Gerevich, 
T. Kovacs ș.a..

Cît privește lotul țării noastre, a- 
cesta cuprinde tot ce are mai bun 
la ora actuală proba de sabie, adică 
pe Dan Irimieiuc, Dan Popescu, Cor
nel Marin, Alexandru Nilcă, fonică 
Pop, Marin Mustață etc.

Un concurs de anvergură în care 
trăgătorilor români li se oferă pri
lejul de a se releva în compania 
atitor scrimeri de mare faimă 1 DAN POPESCU

al
natului european de hochei pentru 
juniori, grupa B-București 1974 :

1. R. F. GERMANIA, 2. România, 
3. Bulgaria, 4. Norvegia, 5. Dane
marca, 6. Iugoslavia, 7. Austria, 8. 
Franța, 9. Ungaria, J0. Italia.

Ca orice 
sub egida 
Hochei pe 
tui european de juniori, grupa B, 
încheiat ieri la București, 
bucurat de prezența unuia 
membrii Directoratului acestui 
internațional. Este vorba de 
Walter Wasservogel (Austria) care 
s-a aflat în Capitală ea reprezen
tant al L.I.H.G., urmărind ca 
disputa să se desfășoare ?n cele 
mai bune condițiuni și în, confor
mitate cu regulamentele tn vigoa
re. Am. solicitat distinsului nostru 
oaspete, vechi „globe-trotter11, al

Turneul internațional 
de șah din Capitala

prea multe nume deFără să 
rezonanță 
concursul 
în aula Bibliotecii centrale universitare 
ne-a oferit pînă acum suficiente parti
de de valoare, unele chiar spectaculoase, 
caracterizate în primul rînd prin ambi
ția cu care se joacă pentru obținerea 
deciziei. De altfel, numărul foarte redus 
al remizelor înregistrate pe foile de ar
bitraj (33%) vorbește de la sine despre 
jocul hotărît al majorității parti ci pan țl- 
lor.

Deocamdată, principalii eroi ti aceetti 
ediții a turneului organizat d* F.R.
slnt Jucătorii oaspețL ta ftvntt ou W»

includă
deosebită* în șahul european, 
ee se dispută in aceste zile,

întrecere desfășurată 
Ligii Internaționale de 

Gheață și Campiona-

s-a 
din 
for 
dl.

hocheiului mondial, cîteva păreri 
în legătură cu felul în care s-a 
desfășurat Campionatul european 
de juniori grupa B.

~ Maj întîi ce v-a plăcut?
— Ce mi-a plăcut ? Totul! Or

ganizarea a fost perfectă! S-au 
ridicat doar unele probleme legate 
de alcătuirea programului, care 
Intr-un anumit fel, este drept, a 
avantajat unele formații, pririțre 
care și pe cea a României, Dar 
am spus răspicat tuturor că ola
nul jocurilor a fost cu mult timp

(Continuare fn pag. a 4-a)

Bilanț la jumătatea întrecerii...
celentul reprezentant al tinerel generații 
de șahiști sovietici, maestrul internațio
nal Vitali Țeșkovski. Primul dintre con- 
curențli noștri, Traian Stanciu, se află 
de-abia pe locul al VI-lea ! Foarte îngri
jorătoare este forma sportivă slabă în 
care se află maeștrii D. Ghizdavu și C. 
Partoș, doi dintre componenții de bază 
ai lotului care ar trebui să ne repre
zinte la apropiata Olimpiadă masculină 
de șah. Victor Ciocâltea a început con
cursul nesigur, dar acum pare să fi re
venit la forța «a de Joc cunoscută, Jude
cind dup* maniera ta care « cigHgat 
partțjWș țj Vogt ți w^terinen. țlerita 
Si fte țtiifoati tnră avoîuti» maestrului

Volodea Vaisman, cu toate că nu poseda 
încă suficientă forță de finalizare ta 
poziții superioare.

Pentru o mai justă apreciere a șan
selor concurenților, prezentăm clasamen
tul general, indicînd pentru flecare con
curent numărul punctelor cîștigate și al 
celor pierdute : Țeșkovski S—1, Weste- 
rinen 5—2. Kurajița 5—1, Vogt 4’/s—21/.. ' 
Farago 4—2, Stanciu 3*/3—3%, popov. 
3'A—3%, Vaisman 3—2, Ciocâltea 3—3/ 
Șubă 3—3, Hodrlguez â’A—4%, Partoș 
2—5, Ghizdavu l‘/i—Plachetka 1—5. 
Maciejewskl ‘/j—5,/j.

Azi dtipă-amtază, de la ora 16. se dis- 
pițtț runda a Vin-a.

. .. » Tiberiu RADULESCU .
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ARTA SI ACROBAȚIE

Cornel Penu, în poarta de handbal 
și dincolo de perimetrul ei

Se spune — și nu fără temei — că 
portarul reprezintă 60 la sută din va
loarea unei echipe de hochei pe ghea
tă. In fotbal, proporțiile nu au fost 
stabilite chiar așa de precis ca în lu
mea crose! șl * pucului, unde situa
ția este acum unanim acceptată, de 
vreme ce majoritatea federațiilor na
ționale au comisii de portari ața cum 
au comisii de disciplină sau de com
petiții. Dar în handbal ? Aci rolul 
portarului pare mai puțin important, 
atît timp cit atacanții sînt așa de a- 
proape de linia magică a golului (doar 
6 m I) și au, în plus, posibilitatea să 
dirijeze traiectoria mingii cu mina. 
Ceea ce este altceva decît să încerci, 
același lucru, cu piciorul cu care a- 
iergi sau cu crosa pe gheață alune
coasă...

Si totuși măiestria portarilor s-a 
Impus In handbal, determinînd în ul
timii ani schimbarea totală a opticii 
cu privire Ia rolul lor în conturarea 
unui rezultat final. A fost la început 
maniera lui Roland Matson (azi an
trenorul selecționatei suedeze) : înalt, 
agil, așezat mult în fața liniei porții, 
bine plasat și foarte atent. Cam așa 
l-am avut și noi pe Mihai Redl, al 
cărui aport în cucerirea primului tit
lu mondial (1961) a fost dintre cele 
mai substanțiale. A urmat apoi epo
ca stilului lui Jiri Vicha (șl el azi an
trenorul reprezentativei cehoslova
ce) : mal mărunt, dar calm, cu re
flexe uimitoare, evitînd plonjoanele, 
deviind mingille cu picioarele mai 
ales, fără să lase impresia că face 
un efort deosebit, ceea ce avea — vă 
imaginați — un efect paralizant a- 
supra adversarilor. După aceea, hand
balul mondial a cunoscut „moda"... 
Cornel Penu. ' încă înainte de C.M. 
de la Paris (1970), acest portar se 
impusese în arena internațională, 
combinind cele două stiluri anterioa
re : imperturbabil și chiar mai înalt 
ca Matson (1,92 m 1) preferind, de 
asemenea, pozițiile avansate, plon- 
jind puțin și' folosind mult picioarele 
în devierea sau blocarea mingii ca 
Vicha, dar avind peste acești doi mari 
ași ai handbalului mondial zîmbetul cu 
subînțeles, derutant, al lui... Penu, 
un simț psihologie ieșit din comun, 
o siguranță și un plasament uimi
toare, o elasticitate proverbială și, cu 
deosebire, o ambiție care l-a făcut 
de multe ori să-și muște buzele pî
nă la insîngerare sau să părăsească 
poarta intempestiv, cind nervii, ca 
la orice om, prea Întăreați fiind, ar
deau „siguranțele".

Deoarece, în ciuda impresiilor 
telegenice din ’70 de la Paris sau 
mai recent de la Berlin, Cornel 
Penu este și rămîne, pentru cei ce-I 
cunosc în intimitate, un om Ia fel 
ca noi toți, uneori timid, cu slăbi
ciunile și calitățile lui. Inginer (spe
cialitatea Tehnologia construcțiilor 
de mașini), căsătorit cu o fostă co
legă de Institut, astăzi inginerul frl- 
gotehnist Georgeta Penu, tatăl unui 
prichindel (Gabriel tn vîrstă de 2 ani 
și 5 luni), pentru jucăriile căruia a 
bătut, nu o dată, kilometri întregi 
prin metropolele Europei, pasionat al 
pescuitului, petrecînd ore Întregi din 
timpul său liber ascultînd unda șo- 
potitoare a apelor șl pîndind (ca în 
poartă...) lăcomia crapului sau a știu- 
cii. Comei Penu nu are în biografia

sa nimic insolit A început handba
lul, elev fiind, prin 1958 la Buzău, 
mal întîi îndemnat de profesorul 
Mircea Dumitrescu $1, apoi, „desco
perit" și îndrumat spre locul său, 
dintre barele porții, de un alt anima

adversarii. De altfel, la „încălzire" 
Cornel Penu li supraveghează întot
deauna atent, intuindu-le subtilitățile. 
Pentru a-și consolida această „armă", 
studiază în ultimul timp cu pasiune 
psihologia. Simte că trebuie să-și do
mine adversarii mai ales, pe acest 
plan al luptei sportive. In fond, fi
nala de la Berlin așa s-a cîștigat. 
Mai întli din punct de vedere psiho
logic gi, abia, după aceea handbalis
tic...

Câlin ANTONESCU

în această lună se va organiza la 
Paria un concuri de sărituri în înăl
țime pentru cai. Organizarea la Paris 
a acestei spectaculoase întreceri, se 
pare că este consecința tentativei din 
octombrie 1973 a călărețului fran
cez Michel Parrot de a bate recordul 
de Înălțime existent din 1949, pe care 
n-a reușit să-l doboare (de foarte pu
țin), dar, pe care speră să-l înscrie 
in palmaresul său sportiv, cu această 
ocazie. Ultimul record mondial (5 
febr. 1949) îl deține chilianul Alberto 
Larraguibel Morales cu calul de pur- 
sînge Huasso (12 ani), fost alergător 
în cursele de garduri de pe hipodrom 
sub numele de Faithfull. Federația 
ecvestră internațională a omologat a- 
tunci 2,47 m drept record mondial.

Primul record în săritura la înăl
țime — 2,35 m — a fost stabilit în 
anul 1906 de căpitanul francez Crous- 
se cu calul Conspirateur, la Grand 
Palais, la Paris. Acest record a fost 
bătut după șase ani (17 aug. 1912) în 
orașul francez Vittel de doi călăreți 
F. Montespieu cu iapa Biskra (de ori
gine unter din Australia) R. Ri
chard cu pur-sîngele Montjoie III, am
bii cu o săritură de 2,36 m. A trebuit 
să treacă 21 de ani pentru ca recordul 
lor să cadă la Paris (10. apr. 1933), 
cînd la Grand Palate, locot. Cristian 
de Castries a reușit 2,38 m cu calul 
Vol-au-Vent. Recordul lui C. Castries 
a fost întrecut de căpitanul italian 
Antonio Gutierrez, la Roma (27. oct. 
1938) cu calul Osoppo — la înălțimea 
de 2,39.

11 ani mai tîrziu (5 febr. 1949) ti
tlul mondial a revenit lui A. Larra

guibel cu săritura de 2,47 m„ neatinsă 
de nlihenl pînă acum. Se cuvine însă 
să arătăm că în 1935 americanul Lad 
Barra a sărit la un concurs din Ca
nada cu calul Lookout — 2,48 m. și 
cu același cal la un concurs de la 
Tenterfield (S.U.A.) din 1937 a izbu
tit că sară 2,51 m (!). Performanța 
nu a fost însă omologată de Federa
ția ecvestră internațională.

Iată însă că, anul acesta (după 25 
de ani) se va încerca la Paris „de
tronarea" lui Larraguibel. Șansele 11 
surîd lui Michel Parrot, care cu calul 
său Tancarville a reușit la concursul 
de Poitiers (22 oct. 1973) să treacă înăl
țimea de 2,41 m (nou record francez), 
încercările lui la 2,49 m (cu 2 cm. 
peste record) au rămas, la Poitiers, 
fără rezultat.

Fratele lui Michel, Hubert Parrot 
(37 ani), s-a specializat în săriturile 
în... lungime (probabil pentru a nu-și 
concura fratele mai mic, la înălțime) 
și încercările lui făcute Ia Fontaine
bleau (12 iunie 1970) de a doborî ve
chiul reoord din 1951 stabilit de co
lonelul spaniol Lopez del Hierro cu 
calul „Amado Mio" (anglo-arab) cu 
săritura de 8,30 m lungime, au eșuat. 
Tentativa la 8,40 m nu a putut fi o- 
mologată deoarece iapa lui, Resenda 
B, a călcat cu un posterior în apă.

Pregătirile cailor pentru asemenea 
sărituri record pretind un volum de 
muncă foarte mare, după un program 
destul de bi|ne chibzuit și care trebuie 
să ducă în final la obținerea succe
sului, atît prin artă, cit și prin acro
bație.

Felix ȚOPESCU

AM PĂRĂSIT RIH, DAR VREM 
SĂ LĂSĂM ÎNLOCUITORI

— Anton Cojan si Constantin Cojocaru pregătesc „schimbul de miine* 

al pugilismului din Galați

CAMPI0N110R MONDIAII

tor al handbalului buzoian, prof. C. 
Căpățină. A rămas definitiv îndrăgos
tit de acest sport pe care a continuat 
să-l practice la Galați, unde a debutat 
în diviza A sub culorile echipei loca
le Știința și de unde a venit în 
1968 la clubul Dinamo București. A 
apărut prima oară la C.M. în 1967 în 
Suedia, după care, în același an, a cu
cerit cu selecționata României titlul 
suprem la campionatul mondial de ti
neret (Olanda). Și iată o coincidentă 
pentru amatorii de curiozități : căpi
tanul formației de tineret de pe vre
mea aceea era... Cristian Gațu ! Ace
lași care a fost - căpitanul echipei 
noastre reprezentative și în finala de 
la Berlin și împreună cu care Cornel 
Penu purta, luni seara pe treptele 
scării avionului, imensul trofeu cu
cerit la „Wemer Seelebinderhalle".

A jucat pentru reprezentativa țării 
154 de partide Internaționale (a mar
cat chiar și un gol...), participînd la 
trei campionate mondiale : 1967 — lo
cul III, 1970 — locul I, 1974 — locul 
I și la o ediție a J.O. : 1972 — locul 
III. Deci, maestrul emerit Cornel 
Penu, ca și colegii săi de echipă, nu 
s-a inters acasă de Ia marile compe
tiții internaționale niciodată cu... mi
na goală. Secretele succesului lui 7 
De o simplicitate dezarmantă : o 
muncă enormă, seriozitate și o încer
care permanentă de a cunoaște bine

Hie Năstase
Puterea de fascinație pe care 

Ilie Năstase o exercită asupra iu
bitorilor tenisului, pretutindeni 
unde apare în fața fileului alb, se 
face mereu simțită. Recent, ne-a 
parvenit o scrisoare, trimisă de 
dincolo de Ocean, care a făcut 
lunga călătorie de la Richmond 
(statul Virginia) și pînă la Bucu
rești. A fost expediată de C. Cole
man McGhee, un pasionat al teni
sului și frecvent admirator al cam
pionului nostru. In plic, o pagină 
din ziarul „The Richmond News 
Leader" consacrată exclusiv lui 
Năstase, mai exact victoriei sale 
repurtată în primul turneu al Cir
cuitului W.C.T., disputat în acest 
oraș.

„Compatriotul dv. Vie Năstase, a 
desfășurat o excelentă demonstra
ție de bravură în tenis, scrie ex
peditorul misivei. El, intr-adevăr, 
a etalat un joc superb și cred că 
vă veți bucura citind articolele din 
ziar, privind victoria sa".

Iată, dăm cuvîntul, în rîndurile 
ce urmează, cronicarului american 
de specialitate Jennings Culley în 
cîteva extrase din comentariul 
său i

Ușurința cu care românul a 
cîștigat indoor-ul din sala Coli
seum, dispunînd cu 6—2, 6—S de 
Gorman, i-a convins pe cei 7 000 
de spectatori că Năstase va domina 
seria roșie (n.r. — prima grupă a 
W.C.T.-ului) și — cind va veni 
vremea — și pe cea albastră și 
verde, de asemenea.

Motivul ?
Viteza sa — spune Tom Gor

man. Și el trebuie să fie un ex
pert în materie, dat fiind că a 
pierdut 17 din cele 19 întîlniri sus
ținute cu campionul român.

Este un maestru al tuturor lovi
turilor... — mai spune Gorman, 
dar viteza sa îți pune cele mai 
multe probleme.

Cel care tocmai fusese desemnat 
drept tenismanul nr. 1 al lumii a 
venit la start cu un braț dureros.

Mă simt mai bine acum — ad
mite Năstase. Mai ales după ce 
am cîștigat...

Năstase se simte bine și în frun
tea clasamentului grupei roșii, a-

văzut de... Tom Gorman

Surîsul învingătorului, Imortalizat pe peliculă de fotoreporterul zia
rului american „The Richmond News Leader'
vînd 123 puncte avans 
mente 117 p). Această 
după opinia multor 
este cea mai echilibrată din cele 
trei. In special cînd Tom Okker și 
Manuel Orant.es sînt în joc. Dar, 
oricum, llie Năstase se ridică dea
supra întregului lot.

Cu dureri în braț sau nu, Năs
tase a servit cîțiva ași devastatori 
în finală. 4 mai pus în acțiune și 
lobul său topspin, pe care Gorman îl 
califică drept cel mai bun din te
nis. Toate aceste lovituri gravitea
ză însă în jurul excepționalei vi
teze a picioarelor sale.

Nu știu cum să caracterizez jo
cul meu — mărturisea Năstase. 
Intr-adevăr, încerc să joc repede. 
Iau mingi la care alții renunță, sau 
nu le mai ajung...

(n.r. actual- 
grupă roșie, 
observatori.

Nici acesta nu-i un secret pentru
Tom Gorman 1

CEI DOI
FRAȚI

Repettnd victoria din 1970 asu
pra handballștlior din R.D. Ger
mană. jucătorii noștri au cuce
rit titlul de campioni mondiali.

Le-ați risipit pe vremuri visul, 
Jucînd, „ce n-a văzut Parisul" 
Și-aeum ați repetat festinul, 
Jucînd, „ce n-a văzut... Berlinul !“

Lui Ștefan Birtalan, golgeter 
al C.M.

Bună veste, 
Birtalan : 
Ai tras peste.
Feste... plan 1

Un sfert din partida finală, 
echipa noastră a jucat in Infe
rioritate numerică,

Ce mal fapte. 
Ce mal pase i 
Și In șapte 
Și tn șase t

Nelu QUINTUS

RÎNDURI DE LA ȘTEFAN TRIPȘA
ȘI OȚELARII LUI

Ori de cita ori sportivii noștri 
înregistrează succese în confrun
tări internaționale importante, iu
bitorii de sport din țara noastră 
simt nevoia să-și exteriorizeze sen
timentele lor de satisfacție și mîn- 
drie patriotică, adresînd prin in
termediul ziarului cuvinte calde 

de mulțumire sportivilor care au 
apărat cu cinste culorile noastre.

Așa s-a întâmplat și acum, cînd 
băieții noștri au cîștigat campio
natul mondial ,1a handbal. Din 
toată țara am primit la redacție 
sute și sute de scrisori în care

tineri și vîrstnici își exprimă ad
mirația pentru această mare per
formanță.

Ieri ne-a parvenit o scrisoare și 
de la Ștefan Tripșa —- Erou al 
Muncii Socialista — care, în nu
mele colectivului de oțelari de la 
C.S. Hunedoara, a așternut pe hîr- 
tie. cu multă dragoste, următoa
rele versuri:
„Valențele oțelului fierbinte
Vi le-oferim in caldă-mbrățișare. 
,Să ne trăiți. flăcăi, și la mai mare, 

Și-un singur țel: tot înainte!“

cJaud Li OUT
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ION MOSCU, BUCUREȘTI. Argentina,
Scotia, R.F. Germania. Bulgaria șl iugo
slavia. Cinci țări care vor participa 1»

turneul final al C.M. de fotbal. Cinci 
țări — vă răspundem la întrebare — cu 
care se va irijlnl Anglia. înainte de în
ceperea competiției, în meciuri de veri
ficare pentru acestea. Iată, deci, fotbalul 
englez, cei atotputernic altădată, în pos
tură de... sparring-partener 1 Orice s-ar 
spune, fotbalul a fost ingrat cu englezii

cultăți financiare). Notați dv. șt... alții 
(pentru a nu fi întrebați din nou) adresă 
clubului Universitatea Craiova : strada 
Săvinaștl nr. 10.

SIMON GABRIEL, ROMAN. Regula
mentul nu oprește, la fotbal, executarea 
unei lovituri de la 11 metri în acest mod: 
cel care execută lovitura, trage încet 
înainte, un coechipier P&irundo, preia 
mingea șl înscrie. Dar ce sens are o 
astfel de execuție 7 Nu se ratează, și 
așa, destule penalty-uri 7 Să folosim me
tode noi de a le irosi 7 La handbal, lo
vitura de la 7 metri nu poate fi trasă 
'decît direct în poarta adversă șl ea în
seamnă, în proporție de 90% gol. Este, 
de altfel, o diferență între a trage cu 
piciorul și a trage cu mina.

bal Steaua s-ar mulțumi cu o fotogra
fie atb-negru a formației îndrăgite. Dv. 
vreți neapărat să fie... colorată. De fapt,

ADRIAN CRĂCIUN. COMUNA CATA- 
1,01. Arbitrul btrlădean Niculae Ralnea 
este născut la... Brăila, la 19 noiembrie 
1933. Deci, tn zilele cu (rinei stele îl pot 
revendica aht bîrlădenii, cit. șl brăilenil.

ION RAPEANU, CIMPINA. Aveți drep
tate. Cum poate fi frate Bobby Moore 
cu Bobby... Carlton 7 Nici la noi, Ion 
Popescu nu este frate cu Ion Grigo- 
rescu.

GHEORGHK SURA, CONSTANȚA. Nu 
cred că epigrama trimisă ar contribui 
la „întreținerea atmosferil de entuziasm 
în care a început returul", Dimpotrivă.

RICA BOGDAN, DROBETA TURNU 
SEVERIN. Universitatea Craiova răspun
dă la scrisorile iubitorilor de fotbal 
(bineînțeles, la cel care trimit șt mărci 
pentru răspuns. Altfel, față de numărul 
admiratorilor, clubul ar avea mari difi

VASH.E POPA, CLUJ. Sîntețl sigur că 
noul „tunar" al handbalului nostru, Ște
fan Birtalan, s-a născut la Jibou 7 El 
declară că s-a născut la 25 septembrie

1941, la Zalău. Mă puneți tntr-o mara 
încurcătură : să vă contrazic pe dv. sau 
să-l contrazic pe Birtalan 7

ARGHIR POPA, SIMERIA. Presupun 
că mulți fimpatizapțl al echipei da fot

noi nit avem nici de unele nici de altele, 
încercați la... sursă : clubul steaua, 
Calea Plevnel nr. 118. sectorul 7. Dar, 
nu trebuie să vă supărațl pe mine pen
tru timbrele consumate, în cazul cînd 
nu primiți nici un răspuns.

PANATT BUTNAItU, TIMIȘOARA. Nu
mărătoarea cartonașelor galbene se În
cheie odată cu transformarea lor într-o 
etapă de suspendare șl se reia, de la 
început, după ce jucătorul respectiv ți-a 
executat pedeapsa. Este clar 7

SUPORTER VECHI, HAȚEG. Același 
răspuns.

PAVEL SILISTEANU, ORADEA. Din 
fonduri proprii (economii de Ia banii de 
prăjituri dațl de tăttcu 7) v-ați confec
ționat un steag șl o șapcă cu culorile 
lui F.C. Bihor. După cum văd, dv. v-ați 
pregătit pentru revenirea în Divizia A 
a echipei favorite. Să vedem dacă șl ea 
s-a pregătit în același scop ! M-ar bu
cura — fiind vorba de un elev — să nu 
fi făcut degeaba aceste... investiții.

AUREL TATU, GIURGIU. Floyd Patter
son a spus, se pare, adio boxului. La 
38 de ani, era și timpul ! Dar nu aste 
exclus să apară dtn nou în ring. Re
nunțările sînt dificile...

Ilustrații : N, CLAUDIU

Cazurile echipelor ca 
re au avut în compo 
nența lor doi frați sau 
două surori nu sînt o 
raritate. Numai istoria 
baschetului reține cu
plurile Marian și 
Gheorghe Spiridon (Pro
gresul Finanțe Bănci), 
Elisabeta și Maria Cris- 
tea („U“ Cluj), Ana și 
Clara Dorbi (A.S.A. 
Cluj), Tatiana și Lilia
na Radulescu — actu
alele componente ale 
echipei Voința Bucu
rești.

Așa că tandemul 
fraților Alexandru și 
Sorin Vidican de la 
Politehnica Cluj nu 
vine decît să îmbogă
țească galeria cupluri
lor unde mezinul (a) a 
călcat pe urmele frate
lui (surorii) mai mare.

Așa a fost și în fa
milia Vidican. După ce 
Alexandru (actualmen
te în anul II la Elec
tromecanică) a făcut o 
mare pasiune 
baschet, a 
„microbul" și fratelui 
mai mic: Sorin, care a 
evoluat vertiginos și a 
trăit satisflacția de a 
debuta în prima el ivi-

Intr-o dimineață blîndă de februarie, 
cu mult soare, cînd un pui de vînt 
se zbenguia printre castanii din Ga
lați, am întîlnit, la poarta Școlii pro
fesionale, două figuri cunoscute : pu- 
giliștii gălățeni Anton Cojan și Con
stantin Cojocaru.

— Cu ce ocazie pe aici, la școală 7 
Mai aveți ceva restanțe 7

Cei doi au tăcut cîteva clipe, apoi 
au zîmbit puțin intimidați:

— Am venit să ne interesăm de ele
vii noștri... Cum o duc cu învățătura, 
cu purtarea... Da, da, avem șl noi e- 
levil noștri I

...Așa aveam să aflu că cel doi pu- 
giliști gălățeni cu frumoase state de 
serviciu în „careul magic" (Cojan 
— vicecampion în 1972 și de cîteva ori 
Internațional. Cojocaru — „Mănușa 
Litoralului" în 1968, victorie la Alee 
Năstac și numeroase meciuri interna
ționale) au coborît treptele ringului de 
cîteva luni, dar n-au renunțat la ten
tația nobilei arte. Ei își continuă acum 
activitatea ca instructori la clubul Box 
Club Galați ajutîndu-i pe experimen
tatul maestru Petre Mihai și pe Ni- 
colae Dobre.

— Noi doi — ne spune Cojocaru, 
arătîndu-1 și pe Cojan, ne-am gîndit 
că trebuie șă punem umărul și să gă
sim înlocuitori. De aceea ne-am hotă- 
rît să îndrumăm primii pași spre ring

ai băieților care au aptitudini pentru 
acest sport temerar.

— Aveți multi elevi la sală 7
— Aproape 40 — răspunde Cojan. 

Majoritatea provin de la școlile pro
fesionale. Lucrăm în două serii la sala 
noastră din Țiglina 1. Merită să ve- 
niți s-o vedeți. E dotată cu tot ce se 
cere unei săli de box.

— De altfel, primele rezultate au șl 
început să se arate — completează 
Cojocaru. La această oră, Galațiul se 
poate mîndri cu o serie de elemente 
care ne dau Îndreptățite speranțe pen
tru viitor. E vorba de tinerii Fooaru, 
Andone, Antohi șl alții.

— Vă pasionează această muncă 7
— Cum ar putea fi altfel 7 Tot tim

pul umblăm prin școli, mergem la 
antrenamente și uneori chiar la elevi 
acasă. Ne interesează tot ce este le
gat de viața lor, de comportarea lor, 
de învățătură și disciplină.

— Avem ambiția — intervine Co
jan, ca să pregătim Galațiului cit mal 
curînd o nouă promoție de boxeri bi
ne pregătiți.

...Și cei doi foști boxeri ai clubu
lui „Constructorul" s-au depărtat cu 
pași repezi, de oameni harnici, al că
ror timp e măsurat.

La sala din Țiglina îi așteptau ct- 
teva zeci de elevi, dornici să învețe 
tot mai multe taine ale sportului cu 
mănuși.

G. MIHALACHE

aventuri In văzduh

RECORD DE DISTANȚĂ... CU PARAȘUTA
buia urgent oprită activitatea pentru 
a nu-i lăsa pe tinerii de sub cupolele 
de mătase in voia stihiilor dezlăn
țuite.

Calotă a pus motorul în plin pe 
cap-compas Ghimbav, în picaj pro
nunțat. Cînd a ajuns însă în apro
piere, legănind din aripi și anunțind 
pericolul, prima echipă fusese lan
sată- Cinci umbrele uriașe coborau 
spre sol. Vor scăpa oare? Parașută
rile 6-au întrerupt și avioanele ve
neau la aterizare...

Pe cîmp s-a declanșat alerta. Dis
pecerii nu-și puteau da seama ce se 
întîmplă cu adevărat. Era limpede 
insă că sus ceva nu este în regulă, 
și-apoi, în timp ce trei dintre para- 
șutiștii lansați se apropiau de sol, doi 
rămăseseră parcă lipiți pe cer, depla- 
sîndu-se lateral, spre nord-est. Ba 
parcă se micșorau, urcau mai sus. 
Așa era. Frontul i-a ajuns și-acum 
„pluteau" pe coama valului, tot mai 
sus, lă-sînd în urmă aeroportul- Este 
necesară multă stăpînire de sine 
pentru a-ți păstra calmul în aseme
nea clipe. Singuri, în voia soartei...

Cei doi tineri aveau să observe, 
cîteva minute mai tirziu, că nu sînt 
chiar singuri. Ștefan Calotă decolase 
din nou ou Zlinul și-acum, împreună 
cu instructorul de parașutism Ion 
Roșu, maestru emerit 
executau viraje largi în jurul 
făcîndu-le semne încurajatoare, 
urmat manevre febrile și unul 
parașutiști a reușit să scape 
front. Calotă l-a urmărit pînă aproape 
de sol, a reperat locul, apoi a conti
nuat urmărirea, în lungul Perșanilor, 
neslăbind din ochi „obiectivul"..-

In sfîrșit, a răsuflat ușurat. „Fuga
rul" — fără voia lui —. dînd dovadă 
de multă abilitate în mînuirea sus- 
pantelor, a reușit să aterizeze cu bine 
în marginea unei poieni. Calotă co
munică în microfonul stației de radio:

— „Fraga", „Fraga", aici „Rindu- 
nica". Totul s-a terminat cu bine. 
Primul a aterizat la 15 km de aero
drom, nord de Bod, punctul... Al 
doilea la 35 km, 35 km de bază, la 
est de comuna Vîlcele. Trimiteți ma
șinile pentru recuperare...

35 km! " - - ■ • «-
distantă !

Titlul de mai sus va ■surprinde, desi
gur, pe cititorul inițiat în tainele 
aviației sportive, pentru că o aseme
nea probă nu figurează In regula
mente. Dar cite nu se pot întîmpla 
— și se întîmplă — in această acti
vitate în care omul are de-a tace cu 
văzduhul, cu natura plină de feno- 
niene neprevăzute ? Iată aventura 
prin care au trecut doi parașutiști ai 
aeroclubului „Mircea Zorileanu" din 
Brașov, ei demonstrînd cu acest pri
lej nu numai curaj, cl și o înaltă 
măiestrie sportivă.

Activitatea de zbor era în toi: 
deasupra aerodromului avionul AN-2 
urca greoi, „săitind" echipajele de 
parașutiști pentru salturile de la 
1 000 m în grup, cu aterizare la punct 
fix, planoriștii se pregăteau de de
colare, iar undeva în zonă, spre Mă
gura Codlei, maestrul emerit al spor
tului Ștefan Calotă iniția pe unul din 
elevi în pilotajul acrobatic. Deodată, 
pe cînd executa un viraj larg, a sim
țit că aparatul este săltat cu putere 
de un front ascensional. Un fapt 
obișnuit întîlnit de multe ori. A re
dus motorul, dar avionul continua 
să urce cu 2 m pe secundă. Expe
riența anilor petrecuți Ia manșă l-a 
făcut pe pilot să tresară : uriașa
masă ascensională de aer se deplasa 
cu repeziciune spre Ghimbav, iar 
acolo... Ce se întîmplă acolo 7 Viră 
pe o aripă și o clipă mai tirziu des
coperi, în zare, pe cer. AN-2-ul, care 
se rotea pregătind parașutările. Tre-

Nu există pe 
frumoasă decît 
și prospețimea

parașutism
al sportului, 

lor, 
Au 
din 
SUb

Un adevărat record de

Viorel TONCEANU

ADEVĂRURI
lume o haină mai 
bronzul mușchilor 
pielii,

V. MAIAKOVSKI
Gimnastica este partea tămădui

toare a medicinii.

Sănătatea depinde 
dintre alimentație și 
zică.

Mersul înviorează

PLATON
de echilibrul 
activitatea Q-

BIROCRATE
gîndirea.

J.J, ROUSSEAU

pentru 
transmis

zie cînd încă nu ter
minase clasa a Xl-a 
(începutul lui ’73).

Acum, ambii sînt e- 
lemente de bază ale Po
litehnicii Cluj și luptă 
din răsputeri pentru ca 
echipa lor să evite re
trogradarea. Și, din 
cînd în cînd, ambii

meditează (și rivnesc) 
la... soarele sub care 
trăiesc omonimele lor 
de Ia Voința 
rești fruntașă 
zia feminină.

Pe cînd o 
similară ? I

Exercițiul dă mai mult decît ta
lentul.

Bucu- 
în divi-

situație

Nuța DEMIAN

EPICUR

Nu trebuie să desperăm în nici 
un joc, cit timp încă nu e pier
dut.

SCOTT

(Culese de Tibcriu Cornescanu)

□□□□□□□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Rapidul intră pufăind, in gara afumată. Se mai 

vedeau încă urmele dinților de oțel care mușcaseră 
lacomi din ziduri, peste negreala londoneză a orașu
lui, bombele Incendiare au depus încă un strat de 
funingine. Budapesta se ridica dintre ruine, făcea 
eforturi să-și regăsească aerul său bonom de pri
madonă.

La sosire, I.T.A. e salutată de organizatorii me
ciului.

— Partida dumneavoastră face concurență jocului 
de la Belgrad. Cum o apreciați 7 întrebă reprezen
tantul Radiodifuziunii maghiare.

Petschovschi îi răspunde :
— Și pe noi ne interesează meciul Iugoslavia — 

Ungaria. Doar știți că jucăm pentru Campionatul bal
canic și Cupa Europei Centrale, Puskas e selecționat?

— Bineînțeles. Avem o înaintare de zile mari : 
Egressy, Szusza, Szilagyi, Puskas, Vezer. Med .tare, 
nu glumă î

— Hidegkuti a rămas la Budapesta ? întrebă uimit 
Peri.

— Da. Veți juca împotriva lut. Combinata Ujpest 
— M.T.K. are mulți internaționali. Sîntem siguri că 
nu puteți spera la prea mult...

— Credeți 7 Și arădeanul zîmbi ironie.
Nu așteaptă răspunsul. Deci și ei aveau aceleași am

biții (7!) Ujpest. echipa lui Zsengeller, campioană a 
Ungariei, solidtase pe cei mai buni Jucători de la 
M.T K„ spre a-și mări forța în meciul cu I.T.A. !

Ziarele de a doua zl anunțau cu litere mari partida 
de pe terenul Ferencvaros. „Românii au venit cu nu
meroși internaționali", „Ujpest — M.T.K. — o formație 
imbatabilă". „Să vedem cine este I.T.A." așa sunau 
titlurile de pe prima pagină.

Fiecare oră cîntărea acum cite o tonă. Nervii le 
erau încordați la maximum de lunga. Imensa așteptare. 
Petschovschi nu visa decît momentul cînd va avea 
mingea la picior Era nerăbdător ca un debutant. Cîn
tărea șansele i.T.A.-el, făcea combinații în gînd. Va 
putea Marki să țină piept unul atac cu „tunuri" de 
calibru greu 7 Dar aprigul Hidegkuti, cu ce trebuie 
oprit 7 Dumitrescu III pare să fie In vervă deosebită. 
Dar va Juca el sau Toth 7

îl privește pe Băcuț. E calm. Său vrea să pară. 
„Domnul doctor" stiblnger comentează cu seninătate. 
E un semn bun, căci Stiblnger are darul să analizeze 
întotdeauna o situație cu un ascuțit spirit critic. Așa 
se comporta șl pe teren. Nu degeaba 1 se spunea ^doc
torul"...

— știi ce ne lipsește în echipă, Stibl 7 întrebă tn- 
tr-un tirziu Petschovschi. Un „Copec"... ca la C.A.O. 
Adică, omul care are gluma pe buze. Era în stare să-l 
păcălească șl pe Dumnezeu, ori să-l facă pe dracu cu
minte 1 „

Doctorul nu răspunse. De unde să fi știut că, peste 
cîțiva ani, echipa naționala a Braziliei va angaja nu 
numai un psiholog, ci și un clovn 77!!

După-amiaza zilei următoare deveni insuportabilă. 
Un va! de căldură africană se abătu peste Budapesta, 
Iar termometrele arătau 35 de grade la umbră 1 De
geaba plouase în ajun ca la tropice. Canicula topea 
caldarîmul și... oamenii. Doar la Vlzivăros — cartierul 
de lingă Dunăre — în apele red de la Palatinus Gyd-

gyftlrdâ sau în piscinele ștrandului Szăchenyl te mal 
puteai răcori și respira un aer binefăcător.

In ciuda caniculei, pe stadionul Ferencvăros o lume 
Imensă veni să asiste la med.

Toate redacțiile ziarelor din celebra clădire „New 
York Palota" îsi aveau trimișii speciali la fața locului. 
Radiodifuziunea, fotoreporterii de la „Kăpes Sport" 
erau prezenți tn tribună sau pe teren, convinși că vor 
relata ascultătorilor și publicului cititor o victorie 
budapestană cu liderul campionatului românesc

I.T.A apare In tricourile sale albe cu dungi roșii. 
Combinata maghiară, echipată în alb-violet, e salutată 
cu urale de spectatori.

Petschovschi. după un vechi obicei, studiază în 
ascuns pe reputații săi adversari. Nume, unul și unul: 
Kovacs, Buzansky, Horvath, Nagymarosi, Hidegkuti, 
Zsengeller Patkolo și alții.

I.T.A. alege poarta dinspre oraș. Are ded avan
tajul vîntului. Ped, printr-un gest, urează noroc 
„Cocosatului".

Meciul începe... JȘ1, culmea I Bodola are din primul 
moment ocazie de a marca... Combinata Ujpest — 
M.T.K. leagă frumos jocul... Dar șuturile lui Hidegkuti 
sînt prinse de Marki. Zsengeller, marele Zsengeller, 
nu mișcă tn fața Stoperului... iar cînd scapă, plonjo
nul Iul Marki este salvator.

Dar, deodată, Începe să plouă 1 Aproape torențial..;

In tribune s-au deschis umbrele, au apărut coifuri 
improvizate din ziare.

Pînă la pauză au rămas șase minute. Echipierii 
lui Hidegkuti șl-au pierdut calmul englezesc cu care 
abordaseră jocul. Nici măcar Bodola nu mal glu
mește.

I.T.A. bate tin corner. Mingea planează... Adalbert 
Covad stopează... Face încă un pas... șut 1 Golul e 
imparabil 1 1:0 !

Publicul, care gustase frumusețea fazei, aplaudă 
Îndelung golul de kinogramă ai românilor.

— Ați văzut 7! Ați văzut?! strigă Petschovschi 
spre colegii săi, care simt cum le aleargă argintul viu 
priii singe...

Băcuț pasează inspirat spre „Eoni". în sfîrșit, cen
trul atacant arădean scapă spre poarta lui Ujpest. — 
M.T.K. ! ... Dar adversarul său direct revine puter
nic... pasă la Covaci... Fenomenal 1 Arădeanul în
scrie tot imparabil, dar în colțul opus. 2:0 1! Publicul 
a amuțit de-a blnelea.

Pauza vine cu odihna ei binefăcătoare. Românit 
zlmbesc, privind neîncrezători tabela de marcaj. E 
totuși 2:0 1

— Duml, intri pe extremă ! 1 se comunică în ca
bină lui Dumitre_scu III. Toth rămîne in vestiare...

Băieții sînt uzi pînă la piele, dar au fețele ra
dioase. Să spună cineva că la Arad nu se joacă fotbal 
de clasă europeană 1 — ar vrea parcă să strige pu
blicului.

Din nou pe teren. Din nou cu nervii încordați, cu 
respirația fierbinte. Ped aruncă cărbuni în „cupto
rul" aprins. Dumitrescu tentează, driblează, avansea
ză, șutează. Apoi iarăși acroșează, pasează Extrema 
I.T.A.-el smulge aplauze pînă și celor mai pătimași 
suporteri budapestani Atacul crește în putere, ca 
valul ce se apropie de țărm. Marki. cu ochiul său de 
Argus, antidpează. iese la mingi, blochează

A trecut o jumătate de oră. Hidegkuti se stăpî- 
nește cu greu... Dtn nou I.T.A. spre poartă !.. Sti- 
binger primește balonul... jonglează o clipă cu el... 
șuuut 1 Gool I

Este Incredibil — 3:0. Ujpest — M.T.K. luptă doar 
pentru punctul de onoare. îl aduce Patkolo. Prea 
tirziu pentru selecționată...

Victorie I Victorie 1 I.T.A. a îngenuncheat aici, 
pe stadionul Ferencvaros, o combinată ungară de 
primă strălucire 1 Gazdele, afectate, string mîna în
vingătorilor. Hidegkuti — Zsengeller — Bodola știu 
acum că la Arad există o adevărată Academie de fot
bal, al căror studențl își susținuseră 11 ența azî.

Aristide BUHOIU
Fragment din romanul „Petschovschi", In curg 

da apariție la Editura „Stadion^

Orant.es
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DRAGOSTEA DE MESERIE

Consemnăm, cotidian, tot mai 
statornica împrietenire a tine
retului cu sportul, apîaudăm 

tu căldură ți prețuire victoriile re
purtate de „tricolori" pe meridianele 
lumii și vedem astfel împlinite, din 
ce în ce mai bine, importantele sar
cini încredințate de partid mișcării 
sportive din țara noastră. Compo
nentă a procesului de educare co
munistă, activitatea sportivă — de 
masă și de performanță — se cere, 
de aceea, privită nu numai prin o- 
glinda cifrelor și clasamentelor, ci, 
în primul rînd, prin conținutul său 
social, educativ, prin victoriile re
alizate pe stadioane, dar și în afara 
lor, în acea neîntreruptă pregătire șl 
perfecționare a tineretului, a tuturor 
cetățenilor, pentru muncă șl viață, 
pentru tndeplinirea programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Educației fizice ți 
sportului îl revin — prin Hotărîrea de 
partid din 1973 — sarcini deosebite 
pentru a se Integra organic tn an
samblul muncii educative, contribu
ind astfel, tot mai activ, la formarea 
tinerei generații.

Catedra de jocuri sportive a In
stitutului pentru educație fizică și 
sport din București a luat frumoa
sa (și neobișnuita) inițiativă de a 
semăna cu perseverență în raidu
rile studenților sămînța dragostei 
de meserie cu oarecare vreme îna
inte de a trece la exercitarea ei. 
Excelenta idee a și fost materiali
zată. ea figurînd într-un aparent 
pretențios (dar în realitate judicios) 
program de acțiune, care-și propu
ne cu larghețe în gîndire șl cura
jul de a infringe inerția t „educa- 
rea dragostei și a simțului de răs
pundere pentru profesiunea aleasă".

Asemenea inițiativă onorează o 
școală care a avut întotdeauna 
minți luminate și ’dascăli de 
ținută morală. Printr-un joc 
nalogiîlor, ne vine acum în 
seria de „scrisori deschise", 
sate prin revista „Educație 
și sport" viitorilor „mentori de gim
nastică". de către profesorul Virgil 
Rosală. Era acel serial tot o încer
care de a îmbărbăta Pe urmași — 
pe cărările întortocheate ale profe
soratului — cu armele credinței în 
apostolatul meseriei, cu desaga ex
perienței pusă la îndemîna celor 
proaspeți.

Este cert că fiecare absolvent al 
institutului nostru pleacă la drum, 
spre postul său de profesor ’de e- 
Bucație fizică, animat de cele’ mal

înaltă 
al a- 
minte 
adre- 
fizică

bune ’ intenții. El trebuie să 
convins de frumusețea misiunii sale 
de propagator al mișcării și exerci 
țiilor fizice, de educator și forma
tor al generațiilor tinere.

Toate cuvintele frumoase care i 
se pot spune viitorului profesor nu 
trebuie să-l facă însă a crede că 
drumul său este neted șl curățat 
cu totul de spini. Adesea, 'debutan
tul în meserie pare descumpănit de 
faptul că în tîrgul sau la școala în 
care se află repartizat nu-s toate 
chiar ,,ea la carte", dotările nu-s la 
înălțimea idealurilor sale teoretice 
sau elevii nu se înscriu în parame
trii fizici la care a visat... Aseme
nea decepție posibilă nu poate fi 
prevenită decît cu dragostea pentru 
profesiunea aleasă, cu muncă și răs
pundere față de misiunea asumată.

A-l educa în acest spirit pe viito
rul profesor este o muncă nobilă 
în a cărei săvîrșire cadrele didacti
ce de la I.E.F.S. nu trebuie să facă 
nici o economie de efort. De pe a- 
cum, Inițiativa lor merită toate 
laudele.
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ITREI MOMENTE DECISIVE
U. T. flpAD

STEAUA 0(0)

LAUDA DE SINE...

V. BANCIULESCU

L-am tatltalt zilele trecute 
Antanta Vasile, sportivul care

Tradiția și-a spus din nou cuvîntul!

r Avem, dintotdeauna, un respect 
'deosebit pentru cei care — adesea 
anonimi — muncesc cu pasiune și 
pricepere tn domeniul sportului de 
masă, răspîndind larg ideea de 
mișcare tn aer liber, de practicare 
a exercițiilor fizice. Este, am spu
ne, o misiune sociali care — avînd 
tn vdere contribuțiile importante 
la întărirea sănătății, la educarea 
socialistă a maselor 
care o îndeplinește 
cerințelor, satisfacții de o mare 
valoare morală. Sînt nenumărate 
exemplele care ni le oferă astăzi 
activitatea sportivi de masă, așe
zată tot mai mult pe baze trainice, 
reale și curățată de practici șt 
mentalități învechite. SANATATEA 
POPULAȚIEI, EDUCAREA TINE-* 
RETULUI SPORTIV SÎNT PRO
BLEME FUNDAMENTALE ale 
mișcării sportive, înțelese — la 
toate nivelurile — mai bine ca 
oricînd șl situate, evident, în cen
trul preocupărilor tuturor facto
rilor cu atribuții în acest domeniu.

Cineva excepții ne surprind, de 
aceea, și ne îngrijorează. Dintre 
acestea, ne oprim astăzi asupra 
unora care trebuie cit mai grabnic 
eliminate din munca organelor și 
organizațiilor sportive.

Se știe că, in urmă cu cîțiva 
ani, în sportul de masă a existat o 
dăunătoare „goană după cifre" și, 
de aici, practica aproape generală 
a raportării unor cifre fără acope
rire, în fapt o dezinformare. S-au 
produs, de-atunci, îndeosebi după 
apariția Hotărîrii de partid din 
1973, schimbări esențiale în stilul 
'de muncă. Din păcate, nu se poate 
epune, însă, că asemenea tendințe 
de umflare artificiali a rezultate
lor au dispărut complet din acti
vitatea sportivă de masă. Recent, 
cu prilejul ședinței comune a co
misiilor centrale de organizare a 
„Cupei tineretului" și a complexu
lui polisportiv „Sport și sănătate", 
te sublinia, tntr-o informare sin
ceră, realistă, faptul ci ORGANE
LE SPORTIVE DIN JUDEȚELE 
OLT ȘI BACĂU AU MANlFES-

— oferi celui 
pe măsura

nenumărate

TAT TENDINȚE DE DEZINFOR
MARE, DE MAJORARE NEJUSTI- 
FICATĂ A REZULTATELOR, ra- 
portînd participarea a 206 000 și, 
respectiv, 150 000 de concurenți la 
întrecerile »,Cupei tineretului", ci
fra cu mult peste realitățile exis
tente. Mai mult, în cazul județului 
Bacău cifra raportată — 150 000 de 
participanți — apare incredibilă 
tn condițiile tn care cu numai o 
săptămtnă înainte, din acest județ 
se primise comunicarea că între
cerile din cadrul competiției nu, au 
fost organizate decît în cîteva cen
tre 1 Ca majorări nejustificate au 
fost apreciate și unele cifre comu
nicate de județele BOTOȘANI — 
27 000 de participanți la patinaj, 
CONSTANȚA — 25 000 de partici
panți la întrecerile de sanie etc.

Cui folosește un asemenea mod 
de a gîndi și de a acționa ? Oare, 
de dragul cifrelor, din dorința de 
a ocupa ORICUM un loc — necu
venit — fruntaș, trebuie să se re
curgă la practici străine de etica 
socialistă a muncii ?

Poate că nu este vorba de o 
practici INTENȚIONAT folosită, 
ci doar de ușurință în analiza, a- 
precierea și raportarea rezultate
lor, dar și în această situație sînt 
ncesare măsuri urgente de îmbu
nătățire substanțială a stilului de 
muncă. Pentru a nu se mai re- 

’peta cazurile amintite, sau alte
le —• constatate în desfășurarea 
aceleiași competiții — referitoare 
la unele județe (Suceava, munici
piul București, Sibiu) care, nu 
știm din ce motive, au prezentat, 
la finalele de schi sau șah, spor
tivi legitimați și cu clasificare, 
CONTRAR UNEIA DIN PREVE
DERILE PRINCIPALE ALE RE
GULAMENTULUI .•Cupei tinere
tului".

Se cere, tn general, mai puțină 
(chiar deloc) laudă și mai multă 
muncă. Dar cînd te lauzi cu ceea 
ce nici n-ai făcut ?... Vorba pro
verbului : „Lauda de sine..."

prilejuit atttea bucurii iubitorilor 
boxului din țara noastră. Alerga 
înfierbîntat pe aleile parcului 
Dinamo. Bra Înfofolit în... șapte 
treninguri și cu doua fulare În
fășurate ta jurul gttulul, semn că 
din nou e ta conflict cu propria 
greutate.

— Ce mai fad, Antonlu 7
— Mulțumesc, aș spune chiar 

foarte bine, dacă nu ar fl proble
ma siluetei — răspunde zlmblnd.

— Participi la „Turneu! primă
verii” 7

— Se poate să stau acasă? încă 
nu ml-ara pus mănușile ta cui, 
deși federația m-a cam uitat. Ce, 
nu puteam să boxei și eu, măcar 
ta meciul de la Galați 7

— La ce categorie, Antonlu 1
— La 63 jumate, de exemplu. 

Teribil de curios aș fl fost să-l 
văd pe Beyer eum se descurca 
tn fața veteranului echipei Di
namo. .,

.. .Veteranul echipei Dtaamo. 
Asta ne amintește că Antonlu va
sile este acum cel mai vlrstnic 
dintre puglliștli echipei din șos. 
Ștefan cel Mare. Va Împlini ta 
curtad 32 de ani.

— De cîți ani faci box, Anto- 
niu 7

— Dacă e s-o luăm de la 
Început de tot, de vreo ÎS ta total 
șl de 12 la Dinamo. Au trecut a- 
nli. Dar nu au trecut pe 
mine așa fără rost, gindesc 
Am avut multe bucurii...

— La ce te gindești 7
— La box, în primul rtad. 

iubit mult mănușile astea

Ungă
eu.

Dan GÂRLEȘTEANU

Am 
____ ____ . afu

risite șl nu știu cum se face că 
șl acum, cînd a venit tineretul 
peste mine, pasiunea rămine tot 
atît de vie. Mă gindesc la titlurile 
de campion național, la medaliile 
cucerit? în întrecerile internațio
nale. Un „of", cum se spune, a 
rămas finala aceea a „europene- 
lor“ de la Madrid, după care am 
rămas pltagtad cu medalia de 
argint în mină... Am făcut Ș> 
greșeli din cauza boxului. Eram 
în anul n Ia o școală profesiona
lă, Ia Brăila, și m-am retras. Am 
reparat, insă, nesocotința asta, 
Ia București. inscriindu-mă Ia 
liceu. Anul trecut, in toamnă, am 
luat bacalaureatul. împreună cu 
Cuțov cel mare. Ce fericiți am 
fost am in doi...

Ne-a mai vorbit Vasile despre 
fetița Iui, Liliana, despre colegii 
săi, foșta boxeri Ion Olteanu Și 
Gheorghe Vlad cu care lucrează 
la Serviciul circulației din 
I.M.M.B. și, bineînțeles, despre 
turneul de săptămina viitoare. A- 
pol șl-a continuat alergarea. Din 
treningul său ieșeau aburi. Semn 
că In curind... silueta despre 
care vorbea Antonlu Vasile va a- 
junge la „S3 jumate**.

Petre HENȚ
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„VOI AVEȚI NEVOIE DE MINE.
Acum cîtva timp, în sezon „mort" pentru sportu

rile nautice, lumea canotajului nostru afla — nu 
fără uimire — de o măsură deosebit de severă: ex
cluderea campionului european Ilîe-Oanță din lotul 
reprezentativi Ce se întîmplase de fapt?

Elogiat în paginile tuturor publicațiilor sportive 
'din țara noastră, după frumosul succes obținut la 
C.E. de la Moscova, tînărul schifist dinamovist în
cepuse să-și dea aere de vedetă, să privească de 
sus, cu superioritate, nu numai la colegi, ci și la an
trenorul care-1 călăuzise cu dragoste și răbdare pe 
drumul consacrării. în plus, prezent la tabăra de 
pregătire din Poiana Brașov, împreună cu toți cei
lalți component! ai lotului reprezentativ. Iile Oanță 
se dovedise deseori lndisciplinat, nerespectînd pro-

i

Un drum (greșit)
nimeni de 
băiat De 

atu-ul
Nu se Îndoia 

talentul acestui 
fapt, acesta fusese 
principal care a determinat 
promovarea sa de la Laro- 
met in echipa de tineret- 
rezerve a clubului Dinamo. 
Dar jucătorul „de perspec
tivă", cu o constituție fizică 
excelentă pentru fotbal (1,85 
m, 80 kg), cu îndemînare 
remarcabilă și inteligentă in 
teren, n-a evoluat in forma
ția dinamovistă decît de 
șapte ,orî. „Poate că n-a 
fost Înțeles, poate că s-au

gramul de odihnă șl an
trenament, avînd întot
deauna ceva de obiectat. 
Leitmotivul campionului 
european era: „Voi aveți 
nevoie de mine..."

Și lumea (colegi, antre
nori, federație) a răbdat, 
i-a trecut cu vederea, un 
cînd s-a convins că lucrurile se agravează din ce în 
ce. Atunci au început observațiile, sfaturile priete
nești, ultimatumurile; dar Oanță rămînea, impertur
babil, Ia atitudinile lui.

Așa a venit sancțiunea, aspră, exemplară, _ cu
rajoasă, educativă : întț-unit într-o ședință. Biroul 
federal-a hotărît excluderea lui . Ilîe Oanță din lotul 
reprezentativ. Șl -Ilîe Oanță s-a văzut îndepărtat 
de echipă, de colegi și de antrenor, s-a văzut lipsit 
pînă și de coechipierul lui de barcă, Dumitru Gru- 
mezescu. Concepția „Voi aveți nevoie de mine” s-a 
dovedit falsă, eronată, iar Oanță — trezit la reali
tate prin „dușul rece" care i s-a administrat — a 
înțeles, în fine, drumul pe care trebuie să pășească. 
S-a reîntors pe acest drum în liniștea^ bacului din 
parcul Dinamo, singur, fără colegi și fără antrenor, 

' luptînd doar cu el însuși pentru a redeveni sportivul 
stimat și apreciat de altădată. După o lună de muncă 
solitară și de temeinică reflectare asupra situației, 
Ilie Oanță a prezentat la federație o cerere în care 
ruga să fie reprimit în lot, luîndu-șî angajamentul 
că va fi exemplu pentru toți ceilalți. Și federația 
s-a dat prilejul să dovedească acest lucru, ridieîn- 
du-î sancțiunea.

în momentul de față. Iile Oanță a redevenit spor
tivul modest, liniștit, respectuos și disciplinat de 
astă toamnă. Există, deci, premise că la „mondia
lele" de anul acesta să se numere din nou printre 
laureați.»

REÎNTOARCERI...
timp, aceste ieșiri, pînă

Horia ALEXANDRESCU

ES

UNDE MERGEM?
BASCHET I Sala Constructorul, 

de la ora 9.30 : Olimpia — voința 
Tg. Mureș (f. A). Constructorul — 
Crișul Oradea (f. A) ; sala Giu
lești. de la ora 10.30 : Politehlka
— Politehnica Cluj (m. A), Ra^d
- IC.H.F. (m. A).

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 16 : Sportul studențesc — „U“ 
Cluj (Divizia A) : teren Politeh
nica. ora n : Sportul studențesc — 
„U’ Cluj (tineret-rezerve) ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
C.S Tirgovlște (div. B) ; teren 
Olimpia ora 12.30: Unirea Trico
lor — Laromet ; teren Sirena, ora 
11 : Sirena București — Dinamo 
Slobozia ; teren Metalul, ora 11 : 
Electronica — Olimpia Giurgiu ; 
teren Ghencea. ora 11 : Șoimi!

rezultate ime- 
unil. Și Mihai 
că despre el 
transferat la

cerut de Ia el 
diate", au zis 
Iorga, pentru 
e vorba, s-a 
echipa studenților bucureș-
teni, la „Regie". Dar și aici, 
începutul n-a fost deloc fa
vorabil. ba, presupusa as
censiune s-a frînt în mod 
brusc, neașteptat. A jucat la 
„tineretul" lui Sportul stu 
dentesc doar cinci partide, 
după care a fost scos disci
plinar din lot. aproape un 
an, mai precis pînă în no
iembrie 1973. Motivul ?

Multi spuneau că lui Ior
ga îi place muzica ușoară. 
Că are voce și cîntă fru
mos. Ne-a confirmat și el 
această pasiune. Ceea ce 
nu-i rău. Dar, de dragul 
muzicii și al grupului de 
prieteni, el iși neglija nu 
numai obligațiile sportive, 
dar chiar viata personală a- 
vea de suferit.

Ce era de făcut ? Dacă 
indiferenta fată de acest 
caz ar fi continuat, la 22 
de ani, Iorga ar fi rămas 
un jucător suspendat din 
activitate, cu tot talentul 
lui. Au intervenit însă an
trenorul echipei de tineret, 
profesorul Mircea Rădulescu.

întrerupt la timp
și vicepreședintele clubului. 
N. Irimie, care cu migală, 
interes și simț pedagogic au 
Încercat să-l 
drumul cel 
misiune deloc 
cînd cineva 
poate să nu izbutească ceea 
ce și-a propus. Mai ales că 
Iorga nu era o fire impulsi
vă. refractară, 
grabă, ușor
Cei doi, ca și secția de fot
bal a clubului, s-au apro
piat de el. i-au făcut un 
program aparte, i-au contro
lat mai îndeaproape activi
tatea din afara clubului. A 
propierea celor doi a găsit 
ecou în sufletul jucătorului 
Apoi, văzînd în Iorga un 
real talent, chiar Angelo 
Niculescu a început să ve 
gheze asupra „cazului". Bi
ne pregătită, perioada pre 
competițională a fost folosi
tă cu eficientă și Iorga a 
absolvit acest nedeclarat 
examen cu bine. Acum, în 
cadrul primului lot al echi
pei studențești, in care a 
fost promovat, Iorga se 
comportă la nivelul exigen
telor reputatului antrenor, 
iși vede -și de facultate, 
pentru că este student în 
anul II la I.E.F.S. „Și dacă 
se va pregăti cu aceeași se
riozitate și ambiție, spunea 
A. Niculescu. Iorga poate 
deveni un al doilea Radu 
Nunweîller în fotbalul nos
tru". Deocamdată este titu
lar al echipei Sportul stu
dențesc. A ciștigat fotbalul 
dar mai important ni se 
pare faptul că Mihai Ior
ga și-a înțeles menirea. Ne 
mărturisea zilele trecute că 
va face totul să nu-l deza
măgească pe prof. Angelo 
Niculescu, pe toți aceia care 
au manifestat încredere tn el.

Aceasta este scurta... isto 
rie a unui fotbalist pe care 
simțul pedagogic al unot 
antrenori, ce și-au Înțeles 
menirea de educatori, l-au 
readus unde era așteptat.

Constantin ALEXE

readucă pe 
bun. Desigur 
ușoară. Dar 
vrea, nu se

ci. mai de 
influențabilă

Tarom — Argeșul Mihăliești ; te
ren T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Fl- 
Roșie : teren Laromet, ora 11 : 
Tehnometal — l.O.R. (meciuri tn 
cadrul diviziei C).

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : Școlarul — Rapid, Dina
mo — Politehnica Cluj și Progre
sul — Voința Cluj (Divizia A).

RUGBY : Stadionul Olimpia, ora 
9 : Sportul studențesc — Farul 
Constanța (Divizia A) ; Terenul 
Gloria, ora 10 : Gloria — Politeh
nica Iași (Divizia A).

VOLEI ; Sala Gluleștf, de la ora 
a : Confecția — Locomotiva șl 
Electra — Delta Tulcea (B. m)î 
Sala Flacăra roșie, ora 10: Con
fecția — Tomtstex Constanta 
(B.’ f).

ARAD, 16 (prin telefon).
Cum majoritatea dintre 

voastră ați văzut meciul 
ecran, vom lăsa pe planul 
descrierea fazelor acestei 
de mare tradiție 
este U.T.A. — Steaua, 
timpul excepțional •■și 
disputei au făcut ca 
fie arhiplin, deși arădenii puteau 
profita de Împrejurarea că întîlnirea 
ajungea, prin intermediul televiziunii, 
și în casele lor.

Partida, în ansamblu, va trebui a- 
preciată ca bună, deși a avut în pri
ma jumătate a reprizei secunde o 
perioadă de acalmie. U.T.A. s-a dis
pus în teren după tradiționala ei a- 
șezare, în care rolul ofensiv al mijlo
cașilor Domide și •"Broșovschi este 
foarte accentuat, incluzindu-i în fapt 
ps cei doi într-o linie de atac cu 
cinci component!. Apărarea a respec
tat un marcaj om la om in zonă, an
trenorul Jurcă știind că atacanții ad- 
verși sînt foarte tehnici și abili, ei 
fiind în stare să-i joace o festă. Din
colo, Steaua a continuat aplicarea 
ideii apărare om la om pe tot tere
nul, misiune cerută In mod special 
lui Ciugarin (umbra lui Kun), Sătmă- 
reanu (Sima), Iovănescu (Domide), 
Cristache (Axente), 'Ion Ion (Broșov- 
schi). în marea majoritate a tntîlni- 
rii, bucureștenii s-au achitat cu bine 
de sarcinile defensive, beneficiind și 
de contribuția substanțială a lui Co- 
man.

Din cauza acestei foarte exacte a- 
părări, la care s-au adăugat și mo
mentele de imprecizie din situațiile 
favorabile ale primei reprize, arăde
nii n-au putut concretiza superiori
tatea lor teritorială demonstrată în 
primele 45 de minute de joc. A exis
tat. am putea spune, un prim mo
ment psihologic al meciului, acela 
din min. 22. cînd Kun și, imediat, 
Domide au ratat înscrierea golului. 
Vine apoi „momentul Steaua", înre
gistrat după pauză, cînd — sesizînd

dumnea- 
pe micul 
al doilea 
întreceri, 

și rivalitate, care 
De altfel, 

atractivi tatea 
ștadionul să 

arădenii

Stadionul U.T.A. ; teren acceptabil; 
timp admirabil pentru fotbal ; spec
tatori, aproximativ 15 000. A marcat: 
BROȘOVSCHI (min. 75). Raport de 
cornere : 6—4. Raportul șuturilor 
Ia Poartă : 15—10 (pe spațiul porții : 
9—4).

U.T.A. : Iorgulescu — BIRAU, 
Kukla, Pojonl, POPOVICI — Purlma, 
BROȘOVSCHI, DOMIDE — Axente, 
KUN, Sima (min. 70 : Trandafilon).

STEAUA : COMAN — SATMAREA- 
NU Ciugarin, Sameș, Cristache — 
DUMITRU, Iovănescu, ION ION — 
Pantea (min. 70 : Tătaru), Năstase, 
IORDANESCU.

A arbitrat NICOLAE HAINEA (Bîr- 
lad) *-***. ajutat la linie de T. 
Vass (Oradea) șl T. Leca (Brăila).

Cartonașe galbene : Iordănescu, Ion 
ion, Domide, Broșovschi.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—0 (1—0).

avansata poziție a mijlocașilor ară
deni. acei atacanti în fapt de care 
vorbeam — Steaua a înaintat viguros 
cu linia sa de mijloc și , a preluat 
frînele jocului pentru aproximativ un 
sfert de oră. în această perioadă s-a 
consumat momentul ei psihologic 
(min. 74), cînd Ion Ion, liber la 8 
metri de poartă, a pasat în loc să 
șuteze. U.T.A. va reveni, însă, puter
nic (pasele au căpătat mai multă 
precizie în ultimul sfert de oră) si 
ea a putut să-și concretizeze. în acest 
final, superioritatea de ansamblu din 
întreaga partidă : Domide tl lansează 
pe Axente, urmează o centrare, Bro- 
șovschl „agață" în ultima clipă min
gea si șutează sus, în colțul din stin
gă lui Coman : 1—0 (min. 75).

Atacurile gazdelor se vor succede 
pînă la fluierul final. în min. 80 ar
bitrul anulînd, în mod just, un gol 
marcat de Trandafilon. deoarece min
gea depășise suprafața de loc în faza 
anterioară.

Așa s-a terminat un meci In care 
învingătorii merituoși au luptat enorm 
pentru cele două puncte, deoarece 
adversarii i-au solicitat din plin, din- 
du-le o replică viu susținută.

Eftimie IONESCU

«

Stadionul Giulești ; teren moale ; 
timp bun de joc ; spectatori aproxi
mativ 12 000. Au marcat : ANGHEL 
(min. 16) șl NEAGU (min. 40). Ra
port de cornere : 10—3. Raportul șu
turilor la poartă : 10—11 (pe spațiul 
porții : 3—5).

RAPID . Răducanu — POP, GRI
GORAȘ, Fl. Marin, Bartales — An
gelescu, MARIN STELIAN — Petrea- 
nu (min. 61 NASTURESCU), Savu, 
Neagu, Manea (min. 80 Rlșniță).

STEAGUL ROȘU ! Purearu — HlR- 
LAB, JENEI, Naghl, Anghelinl — 
Cadar, ȘERBANOIU, GHERGHELI — 
Anghel, PESCARU, GyOrfl.

A arbitrat OTTO ANDERCO 
★*-**★. ajutat la linie cu greșeli de 
I. Boroș (Timișoara) și bine de I. 
Hristea (Alexandria).

Cartonașe galbene : Grigoraș, An- 
ghelini.

Trofeul Petschovschi ,9.
La tineret-rezerve 1 2—1 (0—1).

giuleștenii n-au 
pe propriul lor

' Nici de astă dată 
reușit să se impună . . ,
teren și să-și ia o revanșă după care 
tinjesc de multă vreme în fața unui 
adversar care le-a inspirat întotdea
una un fel de teamă greu de expli
cat, formația stegarilor brașoveni. Și 
asta in ciuda faptului că echipa an
trenată de N. Proca se prezenta pe 
terenul de joc handicapată de ab
senta a doi titulari de bază, ambii 
apărători, M. Olteanu și Mateescu.

Tradiția și-a spus însă și de astă 
dată cuvîntul, Steagul roșu, reușind 
să smulgă feroviarilor bucureșteni 
un punct prețios, muncit și pe de
plin meritat. Deși nu a lipsit prea 
mult să și le adjudece pe amîndouă, 
dacă cu 7 minute înainte de finalul 
partidei Pop n-ar fi salvat in extre
mis o minge trimisă de Ghergheli 
peste Răducanu spre poarta goală I 
Dar. obiectiv privind lucrurile, așa 
ceva ar fi fost indiscutabil nedrept, 
în raport cu desfășurarea de ansam
blu a ostilităților, cu perioadele de 
dominare ale fiecărei formații și mai 
ales cu numărul de acțiuni ofensive 
convertibile în gol.

Oaspeții au fost mai buni în pri
ma repriză, s-au mișcat cu ușurință, 
au pasat mai mult și mai precis,

ACTIVITATEA ECHIPEI REPREZENTATIVE

Acum, cînd au mai rămas foarte 
puține zile pînă la primul meci al 
„tricolorilor", din dificila suită de 
confruntări pe care le au în pro
gram pentru sezonul de primăva
ră, este firesc ca problemele echi
pei naționale (pregătire, structură 
a lotului, stil de joc. disciplină 
etc.) să intereseze pe toți iubitorii 
fotbalului, dar — în primul rînd
— pe cei care au principala răs
pundere în această privință, tehni
cienii federației și. în ultimă in
stanță. Biroul F.R.F.

în acest sens, vineri seara, pe 
ordinea de zi a obișnuitei ședințe 
a Biroului federal, a figurat — ca 
unul din punctele principale — 
discutarea comportării necorespun
zătoare pe care echipa reprezenta
tivă a avut-o în jocul de verifi
care de miercuri cu Admira Wac
ker, precum și unele măsuri pen
tru o cît mai bună reprezentare a 
fotbalului românesc in partida de 
la 23 
ca și 
z«ia, 
suită 
doar 
eleni)

Prezentînd o informare asupra 
meciului cu Admira, antrenorul 
Valentin Stănescu a arătat mal în- 
tii că una din carențele cu care 
s-a pornit „din start" în acest an 

fost.inexistența unui real și efi
cient program de omogenizare, el 
neavîndu-i la dispoziție pe selec- 
ționabili decît. 9 zile pentru cele 
două jocuri din Turcia și — după 
o întrerupere de peste 40 de zile
— alte 2—3 zile pentru meciul din 
Austria. „în asemenea condiții — 
a spus antrenorul echipei națio
nale — este foarte greu să vorbim 
despre o omogenizare, despre per
fecționarea unei 
ales în situația 
a atitor jucători

S-a arătat, de 
ciul cu Admira a scos în evidență 
tocmai lacune de omogenizare, mai 
ales că jocul a fost început de o 
formație cu 11 jucători aparținînd 
de 9 cluburi! Dacă din punct de 
vedere al pregătirii fizice propriu- 
zise, al rezistenței în regim de vi
teză, prestația „tricolorilor" a fost 
satisfăcătoare, în schimb în ce 
privește tehnica în regim de viteză 
s-au semnalat multe deficiențe. în 
ansamblu. Valentin Stănescu a a- 
preciat că amicalul de miercuri a 

Ifost neconcludent în perspectiva 
apropiatei partide cu Franța.

în altă ordine de idei, mai ge- 
Inerală. el a expus Biroidui federal 

punctul de vedere că,! în ultima 
vreme, se manifestă slăbiciuni în 

Iceea ce se cheamă, de obicei, „po
litica echipei naționale*' în raport
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s-au repliat la timp în apărare și au 
atacat variat. Efectul superiorității 
brașovene n-a întîrziat să se înscrie 
și pe tabela de marcaj : în min. 18 
Ghergheli îl angajează bine în adîn- 
cime pe GyiJrfi, care se îndreaptă 
perpendicular pe poarta apărată de 
Răducanu și șutează puternic pe jos 
din viteză. Răducanu scapă mingea, 
intervine neinspirat la balon și Bar- 
tales. din piciorul căruia Anghel, a- 
tent. reia de la cîtiva metri în plasă. 
Golul acesta, căzut într-un moment 
în care giuleștenii se 
construiască o acțiune ceva 
sistentă, le-a turnat parcă 
cestora in picioare și a dat 
aripi formației oaspe care 
continuare,- susținut, creind 
se ocazii de gol. Cele mai clare au 
fost acelea din min. 21, cind Pescarii 
este oorit în drum spre gol, neregu
lamentar. de Grigoraș și. din min. 33, 
cind o acțiune frumoasă Anghel—Șer- 
bănoiu este respinsă cu greu în cor
ner în ultimă instanță prin interven
ția lui Grigoraș. Se părea că, cel pu
țin nînă la nauză, scorul va rămîne 
neschimbat. Dar. pe fondul dominării 
brașovene. Rapid are o seînteie de 
luciditate In min. 40, cînd balonul 
excelent purtat pe traiectoria Savu— 
M. Stellan—Neagu este catapultat de 
ultimul sub bara porții lui Purearu.

în partea a doua a întîlnirii este 
rîndul raoidistilor să domine, cu au- 

• toritate chiar, masîndu-și adversarul 
în jumătatea proprie de teren. Acesta 
însă se apără cu exactitate reușind 
să mențină, pînă în 
pe tabela de marcaj, 
ajutorul atacanților 
lipsiți 
intrec 
tuații 
tori a.

străduiau să 
mai con- 
plumb a- 
in schimb 
atacă. în 
numeroa-

final, egalitatea 
nu însă și fără 
giulesteni care, 
si insniratie, sede calm, forță

in greșeli, irosind citeva si- 
favorabile și ratind însăși vic-

Mihai IONESCU

ANTRENOR!!! VALENTIN STĂNESCU
VA URMĂRI MECIUL

F.R.F R.F. GERMANIA - SCOȚIA

martie, la Paris, cu Franța, 
în cele următoare, cu Bra- 
Argenlina, Grecia și Olanda, 
cu atît mai dificilă cu cît 
un meci (Cel cu fotbaliștii 
se dispută la București.

cu atitudinea unor cluburi și a 
propus — pentru o mai constantă 
și mai temeinică activitate a lotu
lui — ca de două ori pe lună, in 
zilele de miercuri cînd programul 
compctiționai permite, să' convoace 
Iotul pentru ușoare meciuri de ve
rificare și omogenizare.

Nu vom face o expunere asupra 
numeroaselor discuții purtate, vom 
remarca însă că punctele de ve
dere ale membrilor Biroului federal 
au fost convergente, în sensul necesi
tății de a se acționa cu mai multă fer
mitate pe linia întăririi muncii la 
echipa națională pe țoate planu
rile.

Președintele F.R.F., tov. Mircea 
Angelescu, a arătat că sezonul de 

mari 
care 

nouă 
— a 

este

idei de joc, mai 
promovării în iot 
tineri, noi".
asemenea, că me-

toamnă n-a scos la iveală 
personalități fotbalistice, cu 
să se construiască rapid o 
echipă națională. De altfel 
spus vorbitorul — nici nu 
vorba, la propriu vorbind, despre 
o NOUA- echipă națională, ci des
pre 
mai 
ile, 
atît 
ce se operează trebuie făcute, prin 
forța lucrurilor, „în focul unor 
bătălii" cărora trebuie să le facem 
față și pe care nu ne este indife
rent cum le absolvim. în acest spi
rit, este evident că încercarea dea 
se acredita ideea că ne aflăm, în 
această primăvară, în fata 
„sezon de tranziție" trebuie 
bătută. Adevărul este că un 
gram ca cel din actualul 
nu poate fi .,de tranziție'4 ci, dim
potrivă, prin valoarea adversarilor 
și ecoul internațional al meciuri
lor, cuprinde obiective în sine, de 
prestigiu Referindu-se la meciul 
cu Franța, de exemplu, președin
tele F.R.F. a arătat că echipa noas
tră nu-și poate propune alt obiec
tiv decît victoria.

Trecîndu-se la unele aspecte le
gate de ideea de joc. Biroul fede
ral a apreciat că în această pri-

necesitatea unor transformări, 
mult sau mai puțin profun- 

mai rapide sau mai lente, cu 
mai mult cu cit modificările

unui 
com- 
pro- 

sezon

vință nu s-a făcut rină acum prea 
mult, că .este un domeniu în care 
se manifestă ezitări, inconstantă. 
S-a cerut antrenorilor echipei na
ționale ca, în colaborare cu preșe
dintele Colegiului de antrenori, N. 
Petrescu, să se aducă urgente cla
rificări. între alte probleme discu
tate. sub acest aspect, s-a pus în
trebarea dacă modelul nostru de 
echipă (bineînțeles, pe plan tactic) 
trebuie să fie cel din meciul cu 
Finlanda, adesea invocat, sau cel 
care a dat rezultate, în anii ante
riori, în deplasare. Opiniile au în
clinat spre cel de-al doilea punct 
de vedere, avîndui-se în ve

dere faptul că echipa națională 
joacă în acest sezon patru meciuri 
pe teren advers.

Referindu-se la unele cazuri ne
gative, care și-au făcut apariția^ în 
ultimul 
a făcut 
buri au 
țlile lor 
față de 
tiilui românesc. Eschivarea de la 
convocările lotului, ignorarea inte
reselor generale în favoarea uqor 
interese de club, constituie abateri 
ce nu p,ot fi tolerate. Biroul fede
ral, a anunțat tov. Mircea Ange
lescu, este hotărît să nu treacă cu 
vederea neprezentarea la lot a lui 
Dumitru (care în aceeași zi a ju
cat însă la club), pentru că aseme
nea acte creează un proces de ero
dare a lotului național, de dimi
nuare a autorității antrenorului de 
lot. De asemenea; se vor lua mă
suri exemplare și 
brin (care — pe 
mente neserioase 
de la obligațiile 
față de Iotul national), dacă acest 
jucător nu-și va revizui atitudinea 
pe care o manifestă în ultimul 
timp față de convocarea sa la lot.

în încheierea discuțiilor privind 
echipa națională s-a adoptat pla
nul de pregătire pentru meciul de 
simbătă de la Paris, pe care — în 
liniile sale generale — l-am publi
cat ieri.

Miercuri 27 martie, echipa re
prezentativă a R.F. Germania, va 

. susține un joc amical, la Frankfurt 
pe Main. în compania selecționatei 
Scoției, care, asa cum se știe, face 
parte din aceeași grupă cu Româ
nia, a IV-a preliminară a.campio
natului european.

La această întîlnire va asista și 
antrenorul echipei noastre nrtio- 
nale, Valentin Stănescu.

la 28 martie.
MECI INTRE

REPREZENTATIVE
ALE ROMÂNIEI

la Pitești
ECHIPELF

DE JUNIORI

Șl BRAZILIEI

NOUTĂȚI EDITORIALE ȘAHISTE
editura „Stadion" se află în 
de apariție cartea „Compo- 
șahistă in România", con-

In
curs 
ziția 
cepută și redactată de Emilian Do- 
brescu și Virgil Nestorescu, doi 
dintre specialiștii consacrați aî șa
hului artistic de la noi. Lucrarea, 
care este o istorie și o antologie a 
acestei ramuri a șahului, cuprinde 
o privire de ansamblu asupra tu
turor genurilor de compoziție șa- 
histă : probleme, studii, probleme 
feerice. Autorii cărții, Emilian Do- 
brescu și Virgil Nestorescu, cunos- 
cuți și pe plan internațional, au 
obținut recent premiul întîi pentru 
un studiu cu care au luat parte

la concursul organist de revista 
poloneză „Szachy". De asemenea, 
Emilian Dobrescu a ocupat primul 
loc la concursul de studii și pro 
bleme •,Turneul solidarității", or
ganizat în orașul iugoslav Skoplje, 
cu prilejul Olimpiadei șahiste.

★
La editura „Stadion" se află sub 

tipar o altă carte așteptată cu in
teres — „Meciul secolului" (este 
vorba de meciul pentru titlul mon
dial dintre Robert Fischer și Boris 
Spasski), lucrare datorată maestrei 
internaționale Elisabeta Polihro- 
niade și ing. Constantin Ștefaniu.

timp, președintele F.R.F. 
constatarea că unele clu- 
început să încalce obliga- 
față de echipa națională, 

fotbalul și prestigiul spor-

Așa cum am mai anunțat, se
lecționata de juniori a României 
va întîlni la 23 martie, la Pitești, 
reprezentativa similară a Brazi

liei.
Deoarece formația oaspete și-a 

anunțat sosirea în țară pentru ziua 
de 22 martie, conducerea lotului 
brazilian a solicitat forului nostru 
de specialitate un al doilea meci.

în cazul lui Do- 
baza unor argu- 
— se eschivează 
oricărui fotbalist

Membrii susținători și supor
terii Rapidului sint convoeați 
pentru marți 19 martie, la ora 
18. în sala clubului uzinelor 
Grivița Roșie.

LICEUL DE FOTBAL
M.K.S. LODJIANKA

(R.P POLONĂ)

BACĂU
LODZ

0-0
Sosiți în țară la invitația Liceu

lui de fotbal din Bacău, juniorii 
polonezi au susținut primul lor 
joc cu echipa liceului gazdă.

Meciul, în general, viu disputat si 
presărat cu multe faze spectacu
loase, s-a încheiat cu un echitabil 
rezultat de egalitate 0—0. A con
dus bine P. Gherfasi (Bacău).

Ilîe IANCU—coresp. jud.

La Passau, tn preliminariile U. E. F. A. putea fi 1-1 !
«

PASSAU, 16 (prin telefon). As
tăzi fkipă-amiază, pe stadionul 
DreifiiSlȚ din Passau, în prezența 
a circa^îO 0.00 dg spectatori, pe o 
vreme umedă și un teren ușor a- 
lunecos, s-a disputat prima man
șă a dublei confruntări dintre ju
niorii români și vest-germani con- 
tînd pentru preliminariile turneu
lui U.E.F.A.. ediția 1974. A fost — 
așa cum am afirmat-o în repetate 
rînduri — un meci foarte greu 
pentru tinerii noștri jucători, e- 
chipa gazdă intrînd pe teren ho- 
tărîtă să ia un avantaj substan
țial pentru returul ce se va 
pută la 3 
a început 
confirme 
Germania, 
deschis scorul : Del Haye 
tremă de mare viteză — 
rat pe partea dreaptă și 
precis în fața porții echipei noas
tre, mingea a ajuns Ia fundașul 
Mamajewski, urcat impetuos în 
atac, care a reluat fulgerător în 
plasă, înscriind iniparabil. Golul 
i-a ambiționat mult pe jucătorii

aprilie. Si după 
jocul, totul părea 

intențiile formației 
care în min io

dis- 
cum 

să
R.F. 

a și
— o ex- 
a dema- 

a centrat

noștri. Surprinzînd pe toată lu
mea, ei au început să joace din 
ce în ce mai bine. Bălăci trăgînd 
— pur .și simplu — echipa după 
el în atac. Șuturile destul de pu
ternice. dar imprecise au... curs 
la poarta lui Dreher, vigilența a- 
cestuia fiind încercată rînd pe 
rînd de BaLaci (min. 17, 20 și 26), 
Grosu (min. 11, 33), Surenghin 
(min. 26) Leac (min. 21). în min. 
28. Hurloi a șutat formidabil de 
la circa 25 de metri, Dreher a 
scăpat mingea pe care apoi cu un 
ultim efort a reușit s-o împingă 
în corner. în această primă repri
ză, juniorii vest-germani au avut 
doar o mare ocazie de a-șî mări 
avantajul, în min. 25. cînd Wohl
fahrt, nesupravegheat de Cotigă, a 
șutat puternic 
lui, dar peste

După pauză, 
trecut printr-o 
maj ales între minutele 
Moraru, Agiu, Popa. Hurloi, Elisei 
au avut cîteva intervenții salutare 
la atacurile foarte rapide ale lui 
Michelberger. Nickel, Abramczik

din mijlocul careu- 
poarta lui Moraru. 
echipa noastră a 
perioadă dificilă. 

50—60.

și. Del Haye Apoi, după ce furtu
na a trecut, am notat în ultima 
parte a meciului patru mari oca
zii ale echipei noastre, ratate de 
Bălăci (min. 62 și 75) și Grosu 
(min. 72 și în min. 79, ultima 
dată atacantul central ajungînd 
față în față cu portarul gazdelor; 
a ezitat cîteva fracțiuni de secun
dă, iar cînd s-a hotărît să șuteze 
a făcut-o fără discernămînt. tră
gînd în portar). Putea fi 1—1. E- 
chipa noastră ar fi meritat cu pri
sosință un asemenea rezultat, lup- 
tînd exemplar în fata unui adver
sar deosebit de puternic.

A arbitrat bine loseph Jegel 
(Austria).

R.F. Germania: Dreher — Sa- 
lewski, Thiele, Forster. Mamajew- 
ski — Diefenbach, Nickel. Michel
berger — Del Haye, Abramczik, 
Wohlfahrt.

ROMANIA : Moraru — Cotigă, 
Agiu, Popa, Elisei — Leac. Hurloi, 
Balaci, Surenghin, Grosu, Vrincea- 
nu.

Laurențiu DUMITRESCU.

(
»



(Urmare din pag. I)

S-A ÎNCHEIAT EDIȚIA A V-A 
A C. E. DE HOCHEI JUNIORI
(GRUPA B) DE LA BUCUREȘTI
• Rezistenta fizică a fost hotărltoare In Intllnlrllo finale • Trofeele competiției

• Oaspeții au numai cuvinte de laudă la adresa organizatorilor români.

CURSA CICLISTA
PARIS NISA //

eliminate în semifinale

zut, deși calculele hîrtiei îi indicau 
pe norvegieni drept favoriti.

în prima repriză, Dotcev și Todo
rov au asigurat un avantaj de două 
goluri formației bulgare în decurs de 
numai 15 secunde, ceea ce — să re
cunoaștem — reprezintă un șoc psi
hologic puternic pentru orice forma-

— i —..

„Eforturile organizatorilor
români merită toate

elogiile”
(Urmare din pag. 1)

Înainte alcătuit și că absența re
prezentativei R.D. Germane a creat 
un gol care, bineînțeles, trebuia 
să avantajeze pe cineva. Dar aces
tea sînt chestiuni minore și eu 
vreau să subliniez că eforturile or
ganizatorilor români merită 
elogiile.

— Ce Impresii v-au lăsat 
pele ?

— Plec cu păreri dintre 
mai bune. Hocheiul este tot 
larg răspîndit în rîndurile tinere
tului european, iar valoarea teh
nică a selecționatelor naționale se 
află în continuă creștere. La Bucu
rești patru echipe s-au detașat de 
restul participantelor: R.F. Ger
mania, România, Bulgaria și Nor
vegia. Ele au fost net superioare 
prin omogenitate, patinaj și forță 
de joc. Dar, subliniez, în general, 
s-a putut constata un real progres 
la toate formațiile.

— Totuși, uneori, s-a cam exa
gerat în folosirea forței, mai ales 
dacă ținem seama că este vorba de 
echipe de juniori...

— Este adevărat. Bănuind acest 
lucru, am recomandat de la în
ceput arbitrilor o maximă exigen
ță, apreciind că la o astfel de com
petiție ei au un mare rol educativ, 
aproape ca acela al profesorilor de 
școală. Din păcate, s-au dictat pa
tru eliminări definitive din joc, 
plus alte sancțiuni pentru rea con
duită. Pe' viitor, cred, că L.X.H.G. 
trebuie să privească cu mai multă 
atenție disputele juniorilor, și da
că asemenea situații se mai repe
ta să ia măsuri drastice.

— în încheiere vă rugăm să ne 
spuneți pronosticul dv. pentru a- 
proplatele jocuri ale grupei B a 
C.M. de la Ljubljana ?

— Teoretic, prima șansă o are 
selecționata S.U.A. însă, după cît 
sînt informat, la Ljubljana această 
țară va fi reprezentată de o echi
pă a Universității din Minneapolis. 
Atunci, a doua șansă ar reveni au
tomat reprezentativei R. F. Ger
mania. Urmează un. grup de trei 
echipe capabile de orice surprize: 
Iugoslavia, România și Norvegia. 
O luptă pasionantă se va da, cred, 
pentru evitarea ultimelor două 
locuri ale clasamentului la care 
candidează... trei formații : Japo
nia, Olanda și Austria. După cum 
vedeți, ne pregătim să asistăm la 
o întrecere sportivă extrem de e- 
chilibrată...

tie. Spre cinstea lor, hocheiștii scan
dinavi nu s-au descurajat ci au răs
puns prompt, și Tomtum a reușit 
să reducă din handicap. Dar mai mult 
ei n-au putut obține în aceste două
zeci de minute, deoarece apărarea 
adversă, în frunte cu portarul Hara- 
lampiev s-a aflat într-o zi foarte 
bună. Forma deosebită a acestui ju
cător a ieșit cu precădere în eviden
tă in repriza secundă, cînd norve
gienii au avut o suită de ocazii fa
vorabile rezolvate cu succes de por
tarul bulgar-

în plină ofensivă a echipei Norve
giei, hocheiștii bulgari majorează 
scorul (Petrov), iar apoi, în inferiori
tate numerică, înscriu prin Liubomi- 
rov, asigurindu-și un avantaj confor
tabil.

în ultima repriză, formația bulgară 
mai marchează .4 goluri prin Ralen- 
kov, Zarev și Liubomirov (2), în timp 
ce norvegienii au o singură_ acțiune 
încununată de succes

Au condus bine B. 
marca) și F. Gubernu

LOCURILE 7-8

AUSTRIA

toate

eclii-

cele 
mai

LOCURILE

prin Pedersen. 
Ewald (Dane- 
(România).

5-6:

DANEMARCA - IUGOSLAVIA 
5-3 (0-0, 2-2, 3-1)

FRANȚA 
5-3 (3 2, 2-0, 0-1)

Programată la o oră destul de in
comodă (între cuplajul de dimineață 
și cel de după amiază), partida din
tre selecționatele Austriei și Franței 
a’dat cîștig de cauză primei formații. 
Victoria hocheiștilor austrieci s-a 
conturat, însă, mai greu decît o arată 
«corul final și aceasta pentru că 
portarul lor (Nagele) a avut cîteodată 
momente de. adevărată virtuozitate, 
iar adversarii s-au întrecut mai ales 
în ultimele două reprize, în ratări 
din poziții dintre cele mai favorabile. 
In general se poate spune, deci, că 
meciul a fost destul de echilibrat.

Punctele au fost marcate de : R. 
Konig (3), Hirlander, Sehilcher (A- 
ustria), Sadoun (2) vși Piccinini 
(Franța). Au arbitrat : ’ L. Noncev 
(Bulgaria) și Gh. Mureșeanu (Româ
nia)

PARIS, 16 (Agerpres). — Etapa 
a 6-a a Cursei cicliste Paris — 
Nisa a comportat, In prima sa 
parte, escaladarea muntelui Faron, 
pe o distanță de 
trecut linia da 
Joop Zoetemelk, 
timpul de 39:20. Belgianul Eddy 
Merckx, clasat pe locul 6, a pier
dut poziția de lider al cursei, iar 
cicliștii polonezi n-au reușit să se 
claseze în primele 25 de locuri. în 
a doua semietapă, Toulon — Dar- 
guignan (112 km), victoria a reve
nit rutierului vest -german Alfred 
Gaîda cu timpul de 3 h 02:09. în 
clasamentul general conduce fran
cezul Alain Santy, urmat de Zoe
temelk la 18 sec., Merckx la 38 
sec. și Poulidor la 52 sec.

21 km. Primul a 
sosire olandezul 
clbnometrat cu

CINCI FLORETISTE ÎN DISPUTĂ 
PENTRU „TROFEUL MARTINI 

Sportivele noastre au fost
TORINO, 16 

nala „Trofeului 
fășurat fără a avea pri 
6 floretiste ale ultimului 
reprezentantă a 
au ocupat 
Stahl), 10 (Magda Bartoș). II (Ana 
Pascu), 13 (Suzana Ardeleanu) și 
16 (Olga Szabo). Nici chiar cam
pioana mondială n-a reușit să a- 
jungă în finală, Nikonova situîn- 
du-se abia pe locul 14 !

In optimi, dintre cele 6 român
ce rămase în competiție, cinci au 
trecut în sferturi de finală. Cel 
mai constant s-a comportat Arde
leanu cu 4 victorii (4—2 la Muzio 
și Szasz și 4—0 la Astălozs

AU început întrecerile 
TURNEULUI INTERNATIONAL 
DE JUDO „CUPA SOFIA"

LOCURILE 9-10

(prin telefon). Fi-
Martini" s-a des- 

irintre cele 
........ -Iui act vreo 
țării noastre... Ele 

locurile 7 (Ecaterina

O întîlnire interesantă șl echili
brată. între două formații foarte 
apropiate ca valoare După o re
priză albă, „plavii" au. la începu
tul celei de a doua, un moment de 
presiune puternică și, într-un in
terval de 30 de secunde, înscriu 
de două ori (Brun, dintr-o pasă 
de la Klemenc, și KIemenc, din
tr-o pasă de la Brun). Se părea 
că ei se vor detașa, dar danezii 
se mobilizează, preiau inițiativa și 
reușesc să egaleze (Lintl, în min. 
26, și Ostergaard). în repriza a 3-a, 
pregătire fizică superioară a ho- 
cheiștilor danezi își spune cuvîn- 
tul. Ei sînt mai proaspeți și mai 
rapizi decît adversarii lor, orga
nizează acțiuni ofensive ’ mai clare 
și mai bine gîndite' ceea ce le 
permite să ia conducerea: Ras
mussen (min. 
(min. 45). 
zvîcnire și Hafei- 
dicap 
după 
leș te 
cat.

Au 
garia) și A. Tuzzi (Italia).

în minutul 
angajament 

diferența și

44) și Ostergaard 
Iugoslavii mai au o 

reduce din han- 
55. dar imediat 
Moller restabi- 

meciul este ju-

arbitrat: R. Messinger (Un.-

UNGARIA
6-1 (1-0, 3-0, 2-1)

La capătul unui joc care nt 
ridicat decît arareori la un nivel teh
nic mulțumitor, tinerii hocheiști ma
ghiari au obținut prima lor victorie 
din acest campionat, reușind în acest 
fel să evite ultimul loc al clasamen
tului. Succesul selecționatei Ungariei, 
care s-a prezentat la această dispută 
cu o formație mult schimbată și încă 
neexperimentată, este, totuși- pe de
plin meritat.

Partida a început în nota de ușoa
ră superioritate a selecționatei ma
ghiare, care a deschis scorul mai re
pede decît era de așteptat (min. 2). 
Crezînd că vor realiza o victorie fa
cilă jucătorii unguri au slăbit ritmul, 
permițînd adversarilor lor să echili
breze întrecerea. învingătorii au pu
tut să se impună apoi, abia în a 
doua jumătate a reprizei secunde, 
cînd rezervele fizice ale „azzurrilor" 
se epuizau văzînd cu ochii. în aceste 
condiții ultima parte a meciului a 
fost cea mai anostă. Au marcat : Sza
bo (3), Fekete (2), Derry pentru Un
garia. Gatscher (Italia). Au condus : 
J. Julien (Franța) și W. Maltes (R. F. 
Germania).

Cronici și comentarii : Romeo VILARA
Valeriu CHSOSE Călin ANTONESCU

TROFEELE COMPETIȚIEI
Potrivit tradiției, în afara cupei oferite e- 

chipei învingătoare și a plachetelor (de aur, 
argint ți bronz) înmînate jucătorilor din for
mațiile clasate pe primele 3 locuri, la campio
natele europene de hochei pentru juniori au 
fost înmînate și alte trofee.

torului român Constan' 
tin Dumitru, 
clasamentul 
lor.

• „Cupa

lider în 
golgeteri-

„Artistele gheții" se felicită reciproc... iată-Ie pe Christine Errath (in stingă) 
— care și-a adăugat titlurilor de campioană a R.D. Germane și a Europei, pe acela 
de primă patinatoare a lumii — alături de învinsa sa de la Miinchcn, campioana 
americană Dorothy Hamill. Aceasta din urmă se consolează cu medalia „mlcă“ de 
campioană a figurilor libere, unde a strălucit in mod deosebit. Patinatorii europeni 
au cules toate cele patru titluri ale ultimei ediții a Mondialelor do pa*.iaj artistic : 
reprezentanții U.R.S.S. au triumfat la probele pe perechi, iar cei ai R.D. Germane 
la cele individuale.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
WASHINGTON. Românul Die Năs- 

tase s-a calificat pentru semifinale în 
dauna australianului Tony Roche, 
care, accidentîndu-se, a abandonat. 
Iată rezultatele celorlalte șferuri de 
finală : Okker — Riessen 7—5. 1—6, 
6—3 ; Gorman — Pilici 7—6, 6—3 ; 
Drysdale — Proisy 6—3, 6—3

• Premiul pentru cel 
mai bun portar al com
petiției a fost atribuit 
jucătorului Axel Rich
ter, din echipa R. F. 
Germania, care reușeș
te remarcabila perfor
manță 
doar 7 goluri pe par
cursul 
ceri.

de a fi primit

întregii între-

• Cel mai bun fun
daș a fost declarat Hans 
Peter Egen, de aseme
nea din formația învin
gătoare (prezentarea sa 
a apărut la rubrica 
noastră, „Crosa zilei").

• în sfîrșit, titlul de 
cel mai bun înaintaș 
i-a fost atribuit juca-

fair-play" 
a revenit formației R.F. 
Germania.

® Cel mai tînăr ju
cător al acestei ediții 
a campionatului a fost 
italianul Erwin Kostner, 
care la 7 aprilie va 
împlini 16 ani. El l-a 
„învins" la.,.mare luptă 
pe . maghiarul Zoltan 
Balint, mai vîrstnic cu 
32 de zile.

(biatlon)
Ieri au continuat Întrecerile contind pentru campionatul republican univer

sitar d8 schi la probe alpine șl pentru cel național de biatlon al juniorilor. Iată 
amănunte :

Echipa Steagul roșu
SINAIA, 16 (prin telefon). După ce a 

cîștigat probele de ștafetă de la alergă
rile clasice, echipa clubului Steagul roșu 
Brașov și-a dovedit încă o dată forța 
colectivă dominînd și cîștiglnd deta-. 
șat și ștafeta de juniori la biatlon. In-' 
trecerea nu a avut istoric întrucît cel 
menționați, foarte omogeni valoric, bene
ficiind de o zi bună de tragere și de o 
reușită ceruire, au condus permanent, 
lăsînd pe seama urmăritorilor, C.S.O. 
Sinaia, A.S.A. și Dinamo din Brașov, 
doar rezolvarea problemei locului n. Nu 
este de loc întâmplător faptul că schiorii 
clubului Steagul roșu obțin un nou suc
ces de echipă. Valoarea campionilor 
constă în primul rînd în omogenitatea 
echipei șl în forma constantă manifes
tată în tragerea Ia țintă. Succesul de 
sîmbătă a fost obținut în condiții meteo 
ideale — soare și fără vînt — astfel în- 
cît nu pot fi încriminate obstacole obiș
nuite pentru întrecerile din munte. E- 
clîipa clubului sinăian, contind pe apor
tul deosebit al fraților Păunescu (dar. 
din păcate, numai al lor), a luptat cu 
dăruire, însă fără șanse reale în fața 
echipei brașovene, aflată in maximum 
de formă și ambiționată de relativul in
succes din proba individuală. De altfel, 
în afara Steagului roșu, echipă cu va-

ciștigătoare a ștafetei de biatlon
lori apropiate, în celelalte 11 ștafete spor- 
tivii șînt eterogeni ca pregătire și o vic
torie nu se poate constitui numai pe

întreceri interesante in
FARING, 16 (prin telefon). Deși ne 

aflăm la jumătatea lunii martie, aici, în 
Paring ninge necontenit. Sîmbătă, în 
ziua a doua a campionatelor republicane 
universitare de schi, s-au disputat pro
bele de fond 5 km pentru fete și slalom 
uriaș pentru fete șl băieți. La ora 9.30, 
pe o ninsoare abundentă și-au început 
disputa alergătoarele pe schiuri. Între
cerea a fost dominată de reprezentantele 
I. P. Oradea, care au reușit să se claseze 
pe primele trei locuri. Pentru succesul 
realizat, sincere felicitări schioarelor și 
antrenorului prof. Constantin Mușat»

La ora 10, s-a dat startul în prima 
manșă de slalom uriaș, pentru studenți. 
Pe o pîrtie excelentă, dar cu o vizibili
tate redusă, sportivii au făcut dovada 
realelor lor calități, reușind să ofere 
celor prezenți evoluții de bună calitate. 
Intîietatea și-au disputat-o reprezentanții 
I.E.F.S. și C.S.U. Brașov. Și de data a- 
ceasta. elevii lectorului universitar Va
sile Cîrstocea au tranșat rivalitatea spor-

S-a încheiat turneul final masculin de volei (locurile 7-12)

PROGRESULTRACTORUL Șl
NU AU SCĂPAT DE RETROGRADARE

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). Sala 
sporturilor Victoria din localitate a 
găzduit ultima etapă a turneului pen
tru locurile 7—12 din cadrul campio
natului masculin de volei, decisivă 
pentru desemnarea celei de a doua 
formații care retrogradează, deoarece 
Tractorul Brașov cedînd cu 0—3 în 
meciul cu Progresul, în penultima 
etapă, își pierduse orice șansă de 
«salvare. Cea de a doua echipă sortită 
căderii în divizia B avea să fie de
semnată în urma jocurilor pe care 
Progresul șl Politehnica Timișoara 
urmau să le susțină cu Universitatea 
Craiova și respectiv Rapid...

Programul zilei a debutat cu în- 
tîlnirea I.E.F.S.—Tractorul. Cele două 
echipe au practicat un joc anost, 
într-un ritm lent, care a exclus orice 
posibilitate de snectacol. De altfel, 
arbitrul C. Armășescu a consemnat 
pe foaia de arbitraj următoarele : 
„consider că echipele nu și-au apărat 
sportiv șansele", care exprimă în mod 
convingător realitatea din teren. 
Victoria a revenit formației I.E.F.S.

3—1 (2, —7, 5, 11). Au arbitrat 
Dumitrescu din Ploiești (bine) și 
Armășescu din București (foarte 

bine).
Pentru oa Universitatea Crțiova să fie 

scutită de emoții, avea nevoie ta meciul 
cu Progresul, care a urmat, doar de un 
set. Și l-a cîștigat chiar pe primul. 
Apoi craiovenii au slăbit ritmul, per
mitted adversarilor să cîștlge următoa
rele două seturi și să conducă cu 11—5 
ta cel de al IV-lea, scor la care un zvon 
lansat în glumă, cum că Universitatea 
ar avea, totuși, nevoie de două seturi 
pentru a evita orice surpriză, i-a pus 
pe jar pe craioveni. Și, de la 5—11, au 
realizat numaidecît 15—11 ! Apoi au ce
dat liniștiți jocul. Scor 3—2 G~9, 8, 12,
—11, 8) pentru Progresul. Arbitraj bun : 
V. Ranghel (Ploiești) — V. Savu (Bucu
rești) .

In ultimul meci : Rapid — Politehnica 
2—3 (—5, 12, 4, —4, -4).

Clasamentul turneului este, deci, ur
mătorul : 7. I.E.F.S. 16 p (23:16), 8. Poli
tehnica 16 p (21:20), 9. Rapid 15 ‘p
(25:17). 10. Universitatea Craiova 15 p 
(20:21), 11. Progresul 15 p (18:21), 12.
Tractorul 13 p (13:25). Conform regula
mentului, ultimele două formații re
trogradează.

Emdhuel FANTANEANU

cu 
S.
C.

aportul, fie el și excepțional al undi 
singur sportiv. REZULTATE TEHNICE: 
1. Steagul roșu (Crivăț, Apostu, pelin, 
Tamaș) 2 h 06:45; 2. C.S.O. Sinaia
2h 07125; 3. A.S.A. Brașov I 2h 10:10, 4. 
Dinamo Brașov 2 h 10:36; 5. A.S. Bucegi 
Rîșnbv 2 h 19:22; 6. Șc. sp. Rișnov 
2 h 20:52.

Mihai BARA

disputele studenților
tivă în favoarea lor, reușind să se cla
seze pe primele două locuri. Brașovenii 
s-au „mulțumit" doar cu pozițiile III și

Cursa fetelor a fost la fel de intere
santă. titlul de campioană revenind — 
și de data aceasta — tot Danielei Mun- 
teanu de la I. P. Oradea. Intr-o coborîre 
în care a avut deschizătoare pe 
Tămori și Minodora Munteanu, 
zentanta I.P. Oradea a făcut o ____
rapidă (deși s-a piîns că nu i-au alune
cat schiurile), ‘
principala sa 
(I.E.F.S.).

REZULTATE _________ ___ _
dente, 5 km : 1. Georgeta Bărăscu 
Oradea) 25:56.1; 2. Hăjnal Latzko ..... 
Oradea) 26:06,3; 3. Iuliana Demeter (I.P. 
Oradea) 26:06,9; 4. Iudith Cal! (I.P. Ora
dea) 26:38,0; 5. Neluța Căliman (F.E.F. 
Tg. Mureș) 33:27,8; slalom uriaș, fete :
1. Daniela Munteanu (I.P. Oradea) 1:13,7:
2. Maria Cristea (I.E.F.S.) 1:15,3; 3. Do
rina Munteanu (I.E.F.S.) 1:22,5; 4. ioana 
Bîrsan (F.E.F. Cluj) 1:23,8; 5. Doina 
Lasou (I.E.F.S.) 1:33,4; 6. Cristina Dumi
trescu (Arhitectura București) 1:45,2; 
slalom uriaș, băieți : 1. Alexandru Bog
dan (J.E.F.S.) 2:45,2; 2. Zoltan Hambrik 
a.E.F.g.) 2:46,6; 3. Dan Rîmbețiu (C.S.U. 
Brașov) 2:49,9; 4. Nicolae Andreescu 
(C.S.U. Brașov): 3:06,6; 5. Dan Alexan
dru (F^.F. Cluj) 3:08,4; «. Ștefan Port- 
novschl (Arhitectura București) 3:30,4.

Duminică au loc cursele de slalom 
special pentru fete Șl băieți.

Pa

NEW YORK, 16 (Agerpres). — 
La Aspen (Colorado) s-au desfă
șurat întrecerile primului concurs 
contind pentru campionatul mon-* 
dial de schi pe echipe.

în proba masculină de slalom 
special, americanul Geoff Bruce a 
obținut o surprinzătoare victorie, 
realizînd în cele două manșe 
timpul de 108,74 (53,93 plus 54,76), 
Pe locurile următoare s-au clasat 
austriacul Thomas Hauser — 109,32 
Si elvețianul Walter Tresch — 
109,83.

Proba similară feminină s a în
cheiat cu victoria scontată a cam
pioanei austriece Annemarie Proll- 
Moser, cronometrată în 95,28 și 
secundată de schioara vest-germa- 
nă Christa

în urma 
clasamentul 
primul loc 
de puncte, 
mania — 44 puncte, 
puncte și Franța — 38 puncte.

RIO DE JANEIRO. Sferțjirije de 
finală ale turneului de la Sao Paulo : 
Arthur Ashe — Harold Solomon 6—1,
3— 6, 6—1 ; Bjorn Borg — Ion Tiriac 
6—0, 6—1 ; Thomas Koch — Mark Cox 
6—3, 6—4 ; Antonio Zugarelli — Rod 
Laver 7—5. 2—6. 6—2.

MONTREAL. In turneul de la Cal
gary (Alberta), rezultate din proba 
de dublu : Moreno, Higueras (Spa
nia) — Ball, Giltinan (Australia) 7—6, 
6—4 ; Austin, Bohrnstedt (S.U.A-) — 
Ion Sântei, Toma Ovici (România),
4— 6, 6—2, 6- 4.

SOFIA. în turul trei al probei de 
dublu din cadrul turneului pentru ju
niori de la Sofia, cuplul român Mi
hai Tăbăraș, Laurențiu Țiței — a în
vins cu 6—4, 6—4 perechea Todorov, 
Jeijazkov (Bulgaria).

R.F.G. și Wortnowska), Szabo a 
totalizat 3 victorii (4—2 la Tordassy 
și 4—0 la Mangiarotti și Senn), la 
fel ca și Pascu (4—0 Ia Rutz și 
4—1 la Lorenzoni și Koster), Bar
toș (4—2 la Simonfy si Wisoczan- 
ska și 4—3 la Latrile) și Stahl 
(4—2 Ia Green și 4—1 la OUany și 
Lother). Gyulai, bolnava, n-a mai 
putut face față întrecerii.

în sferturi, prima care s-a cali
ficat mai departe este Pascu : 4—0 
cu Ciliazova și 4—1 cu Gapais- 
Dumont. Szabo a înregistrat și ea 
2 victorii (4—2 la Beloya și Wort
nowska.), dar a pierdut la Szolnoki 
(3—4), intrînd într-un baraj cu 

Belova și Szolnoki. Ea pierde cu 
1—4 și respectiv 2—4. ieșind din 
concurs. Bartoș a cîștigat inițial la 
Moccî cu 4—1 și la Stattszak cu 
4—2, dar n-a reușit să treacă de 
Nikonova (2—4), astfel că a sus
ținut și ea un turneu de baraj îm
preună cu Nikonova și Stâitszak. 
întrecind^o pe Nikonova cu 4—1 
Bartoș a trecut în sențifinale. 
Stahl a avut cîștig de cauză, fără 
.prea multe emoții, la Kniazeva Cu 
4—1 și la Willing cu 4—3, fiind 
cea de a 3-a semi finalistă dintre 
sportivele noastre. în fine Arde- 
leanu, cu două victorii (4—2 Ia 
Collino și 4—1 la Sarăy) a pierdut 
în baraj Ia Bobis (3—4) și Ia Colli- 
no (0—4). fiind eliminată.

în semifinale, Pascu n-a putut 
trece nici de Collino (3—4), nici 
de Belova (1—4). Bartoș a obțihut 
inițial două victorii, ■ 4—2 la Cope- 
sandy și 4—1 la Stattszak, la fel 
ca și cele două... învinse ale sale, 
întîlnindu-se ■ din nou în baraj, 
Bartoș n-a mai reușit să treacă de 
Stattszak (1—4)... în fine. Stahl a 
plecat cu două victorii, -1--2 „ 
Dumont și 4—3 la Mards, dar a 
pierdut la 0 asaltul cu Bobis. în 
baraj cu Bobis șw Maros, și ele cu 
două victorii, Stahl n-a putut să 
le depășească...

în finală s-au calificat Belova 
(Uniunea Sovietică), Collino (Ita
lia), Demaillo (Franța), Stattszak 
(Polonia), Bobis și Maros (ambele 
Ungaria).

Finala „Trofeului Martini" nu se 
încheiase la ora închiderii ediției. în 
dispută se aflau nu mai puțin de 5 
floretiste, toate cele amintite inițial, 
cu cîte 2 victorii șl mai puțin ita
lianca Collino, cu 3 infringer!. După 
toate probabilitățile, cîștigătoarea se 
va decide după un al doilea turneu, 
de baraj...

Floretistele clubului Steaua se vor 
înapoia în seara aceasta în Capitală.

la

SOFIA, 16SOFIA, 16 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). în sală. Fes- 
tivalnă din localitate au început 
sîmbătă după-amiază întrecerile 
turneului internațional de judo 
dotat cu „Cupa Sofia" La această 
competiție, aflată la a Hl-a ediție, 
participă sportivi fruntași — ce se 
pregătesc pentru apropiatele cam
pionate europene — din cinci 
țări : Cehoslovacia, Iugoslavia, Po
lonia, România și Bulgaria (cu cîte 
3—4 concurenți la fiecare categorie 
de greutate). în prima zi au fost 
programate confruntările de la ca
tegoriile mijlocie, semTgrea și grea.

Iată cîteva amănunte despre 
comportarea concurenți-lar români. 
Mijlociul Ionel Lazăr a ieșit învin
gător m partidele susținute pînă la 
ora cînd relatăm. El a dispus ele? 
prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) de bulgarii A. Velcev și 
V. Kolev, urmînd să-l întîlnească 
intr-un meci decisiv pe iugoslavul 
S. Obatov, Al doilea mijlociu ro
mân, Vasile Bideac, după o spec
taculoasă victorie prin ippon; în 
numai 15 secunde, în meciul cu 
V. Tonev (Bulgaria) a pierdut prin 
yusei-gachi partida cu B. Kost'al 
(Cehoslovacia). Semigreul Glreor- 
ghe Boșcu a obținut și el un fru
mos succes în primul meci, cu 
bulgarul ft. Lazarov, de care a 
dispus prin ippon. Dar a pierdut 
apoi prin yusei-gachi partida cu V. 
Ilopst (Cehoslovacia) La „grea" 
lacob Codrea l-a învjns în primul 
meci prin ippon pe polonezul S. No- 
vakovțki fiind însă întrecut, f 
prin ippon, de cehoslovacul K. No
vak. în sfîrșit, al doilea greu. Ion 
Mircea a fost depășit prin yusei- 
gachi de iugoslavul F. Milovanoviei. 
Partidele celorlalte categorii sînt 
programate în reuniunile de dumi
nică.

3

I

Toma HRISTOV

SPARTAK LENINGRAD
A ÎNVINS PE I. E. F. S.

LA BASCHET FEMININ
Aseară, la Leningrad, în cadrai r 

semifinalelor Cupei cupelor la basr | 
chet feminin, competiție dotată cu . 
„Trofeul ziarului Sportul București" | 
s-a desfășurat partida dintre fpr-ț 
mația bucureșteană I.E.F.S. și e- t 
chipa Spartak din localitate. Viofo- . 
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 86—41 (50—21),

Iu cli th 
repre- 
cursă

reușind s-o învingă pe 
rivală, Maria Crlstea

TEHNICE : fond,

VAN

stu- 
(I.P. 
(I.P.

Zeehmeister — 95.69. 
acestor 
general 

se află 
urmat-ă

rezultate. în 
pe echipe, pe 
Austria cu 59 
de R.F. Ger- 

!, S.U.A. — 39

HANDBALISTELE DE LA
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
AU EVOLUAT IN R.O. GERMANĂ

TIMIȘOARA, 16 (prin tele
fon). — Handbalistele de la Con
structorul Timișoara, pregătindu-se 
pentru participarea la noua ediție 
a diviziei A, care va începe la 
sfîrșitul acestei luni, au efectuat 
un turneu în R.D. Germană, 
ținînd trei partide 
luînd 
tigat
compania formației 
ma cu 15—11, iar 
a doua cu 14—11. în 
area turneului, echipa timișoreană 
a întîlnit cunoscuta formație Hal- 
loren Halle, de care a fost între
cută la limită, cu

Cu ocazia acestor meciuri s-au 
remarcat jucătoarele Maria Oțuiu, 
Eva Kaspari, Rotlica Cișmaș și 
Elena Kotzi.

Constantin CREȚU
I

foarte bine, 
întîlnirile

sus- 
Evo- 
cîș- 

în 
pri

de

amicale, 
ele au 

susținute 
B.S.G., 

cea 
conținu

12—11.

TELEX • TELEX • TELEX
La „Palatul Sporturilor” din Cantu s-a 
disputat primul med dintre formațiile 
Forst Cantu și A.S. Villeurbanne, con
tind pentru semifinalele competiției măs
cuita de baschet Cupa Koraci. Bas- 
chefealiștil italieni au obținut victoria 
Cu scorul de 99—68 (48—29).

Pe trambulina gigant de la Planlca (Iu
goslavia), elvețianul . Walter Steiner a 
egalat recordul mondial la sărituri cu 
schîurile, realizind performanța de 169 
m. Același rezultat fusese obținut 
rlor de Helnz Woslplwo din R.D. 
mană.

ante- 
Ger-

clștl-„Cupa Albaniei" la fotbal a fost
gată în acest an de formația Dinamo 
Tirana, care cucerește pentru a 9-a oară 
trofeul, în finala popularei competiții, 
fotbaliștii de la Dinamo au învins cu 
scorul de 1—0 echipa Partizan Tirana.

La Sverdlovsk a început concursul 
patinaj artistic din cadrul spartachiadef 
de iarnă a popoarelor din U.R.S.S. Pri
mul titlu a fost cucerit de campionii 
mondiali Irina Rodnina șl Aleksandr 
Zaițev, învingători în proba de perechi 
cu 142,49 p. Pe locurile următoare s-au 
situat perechile Nadejda Goșkova — Ev- 
gheni Sebalovski și Irina Vorobleva — 
Aleksandr Vlasov. In competiția de pa
tinaj viteză, proba feminină de 1 000 m 
a fost cîștlgată de Liubov Sadcikova — 
1:32.93. Pe 500 m. victoria a revenit lui 
Iuri Muratov cu timpul de 40,83.
s
In localitatea vest-germană Bad Neuheim 
s-a disputat meciul revanșă dintre se
lecționatele de hochei pe gheață a!e Po
loniei șl R.F. Germania. Hocheiștii vest- 
germani au terminat învingători cu sco
rul de 10—6 (3—1, 1—3, 6—2). In prima 
partidă, disputată la Garmisch Parten- 
kirchen, scorul a fost egal; 1—1.

ATLEȚI ROMÂNI LA CIRCUITUL
DE CONCURSURI DE SĂRITURI IN ÎNĂLȚIME

(România) 2,08 m. După două 2ile, 
tot la Moscova î 1. Abramov 2,19 
m, 2. Luni (tl.R.SJS.)
Szigyarto 2,10 m. 5.
m. Al treilea concurs 
astăzi la Tbilisi,

în aceste zile în Uniunea Sovie
tică are loc un circuit de concursuri 
ale săritorilor în înălțime. I.a 13 
martie, la 
(U.R.S.S.) 
(România) 
(România)

Moscova, 1. Abramov
2,13 m... 6. Szigyarto
2,08 m, 7. Purice
2,08 m... 10. Tfirbk

2,10 m, X 
Purice 2,10 
va avea Iod

PENEV — 300 DE MECIURI IN
PRIMA DIVIZIE

GHETELE BUCLUCAȘE
Doi dintre cei mai eunoscuțl fotbaliști, 

componențl ai echipei vest-germane, 
Franz Beckenbauer și Wolfgang overath» 
apar de Ia o vreme pe teren îrioălțați cu 

^ghete de culoare portocalie. E vorbă de 
noua creație a unei firme de echipa
ment sportiv. Ghetele nu cîntăres’c mal 
mult de 125 de grame fiecare șl au ca
litatea de a 11 se putea schimba cram
poanele într-un timp record. Firma le-a 
oferit spre încercare fiecăruia dintre 
componeuțli lotului reprezentativei, dar 
s-a lovit de refuzul aproape general al 
jucătorilor: „Lăsați-ne si jucăm cu 
ghetele cu care sîntem obișnulțl ți nu 
venițl cu noutăți în ajunul campionatnlui 
mondial" spun ei.

Federația a insistat totuși, spetind că 
noile ghete vor putea facilita evoluția; 
vedetelor de talia lui Gerd MiiUer și a 
coechipierilor săi. Dar, numai cei doi 
jucători mai sus citați au acceptat să ie 
încerce și se pare că ei nu sînt în stare 
să dea un verdict. E bine să se joace cu 
ghete foarte ușoare sau de greutate mij
locie care favorizează șuturile mal pu
ternice? Mllller a răspuns prompt: ,-E 
bine să joace fiecare cu ghetele cu care 
s-a obișnuit"!

ADVERSARII TELEVIZIUNII

o serie de faze dubioase, redate cu În
cetinitorul, criticlndu-se deciziile arbi
trului. In Anglia, asemenea faze erau 
comentate în studio chiar de către ju
cători, în tâmp ce ta Italia aceasta o 
făceați comentatorii TV. <

Pînă Ia- urmă, arbitrii alt triumfat. în 
Anglia s.-a ajuns la conclufiș ca acest 
gen de comentariu nu se potrivește cu 
spiritul fatr-play-ului, întrtteît arbitrul 
trebuie să rezolve arnimite situații într-o 
fracțiune de secundă. „Este ușor să cri
tici pe urmă și să demonstrezi cum ar 
fi trebuit să fie" — se spunea într-un 
memoriu al arbitrilor englezi. în Italia, 
arbitrii au fost și mal categoicl, amenin- 
țînd că. în cazul că vor măi continua 
comentariile de acest gen, ei vor rupe 
contactele și colaborările cu societățile 
de televiziune,

ALARMĂ FALSĂ...

Căpitanul echipei campioane Ț.ș.K^ 
Sofia, Djmltăr Penev, a susținut in par
tida. cti Cefno More din vațna cel de-a! - 
300-lea med al său în Divizia „A”. yA 
este al 21-lea fotbalist bulgar c®re a- I 
tinge această performanță. Da-', spre deo< .

Se pare oă. în general, arbitrii de fot
bal s-au declarat dușmani oficiali ai te
leviziunii. în italia și Anglia „cavalerii 
fluierului” s-au simțit ofensați și au pro
testat cu vehemență, atunci cînd, dumi
nică seara, la televiziune, au fost reluate

In mica localitate Baekenben din Bel
gia se disputa intr-o duniinlcij după-a
miază un meci de fotbal din campiona
tul regional. La un moment dat s-au au
zit sunetele sirenei și ale elopotelor, 
care vesteau un incendiu. Cum în echipa 
gazdă se aflau 4 pompieri Comunali, a- 
ceștia au fost nevoiți să-și părăsească 
formația, s-au echipat repede și au por
nit spre stăvilirea focului. Dar meciul 
« continuat. Juctad ta Inferioritate nu
merică, gazdele au pierdut partida eu 
0—5! Ulterior s-a aflat că alarma fusese 
falsă și că ea a fost provocață de supor
terii formației care juca ta deplasare!

A INTERVENIT POLIJIA...

. • - f' - *

La meciul din sferturile de finală ale 
Cupei Angliei, dintre Newcastle United Și 
Nottingham Forrest, desfășurat sîmbătă 
trecută, s-au petrecut grave incidente. 
La scorul de 3—1 pentru formația oas
pete (Nottingham), arbitrul partidei a 
dictat o lovitură de la 11 m în favoarea 
echipei aflate în avantaj. Decizia a ex
plodat în tribune ca o bombă! Sute de

suporteri al echipei gazdă au invadat 
terenul, cerind ca arbitrul să-și schimbe 
decizia. în acest timp a intervenit poli
ția. care după 6 minute a reu^jt să eli
bereze terenul, dar nu cu puține efor
turi. 45 de spectatori certați cu disciplina 
au fost arestați, iar a’.țl 24 răniți, 
— transportați la spital.

seblre de ceilalți 20, care se află țnain" ' 
tea sa. el este cel mai tinăf (va împlini : 
29 de ani în iunie) și are/ deci, toate po
sibilitățile de a adăuga încă tjn însem- ‘ 
nat număr de medurl la cele 300 înregis
trate pînă în prezent.

Penev este fundaș central, dar deseori, 
se include în acțiunile ofensive ale e- 
chipei sale, remareîndu-se Și ca un bun 
finaGzator: a marcat 21 de goluri, cîteva 
din ele dedslve In obținerea victoriei.

Sub culorile formației militare, penev, ă 
a adus O contribuție de seamă pentru ca 
echipa sa să cîștlge in ultimii zece ani ' 
de trei ort titlul de campioană și de pa
tru ori Cupa. El a fost desemnat în anii t 
1967 ți 1971 drept cel mai bun fotbalist ;■ 
al Bulgariei.

Penev este fotbalistul bulgar cu cele , 
mai multe participări in ecliipa națio
nală — 78.

ELIMINĂRI DE PE TEREN, 
PENTRU...

Federația maghiară a lărgit aria acelpr I 
infracțiuni pentru care arbitrii trebuie I 
să procedeze la eliminarea jucătorului, | 
fără vreun avertisment în prealabil. Ast- f 
fel, în noul sezon fotbalistic toți cei I 
care schițează gesturi de lovire a aflver- f 
sarului, „trag de tâmp", aruncă balonul j 
afară din teren sau gesticulează la de- | 
cizille arbitrilor vor ti automat eliminați { 
din joc !

PALMARESUL FINALISTELOR
Dacă toate echipele calificate la tur- - 

neul final al campionatului mondial de | 
fotbal de anul acesta ar fi trecute în- r 
tr-un tabel (după numărul de partid- | 
pări, ăl jocurilor susținute, 
pierdute s.au nule și 
clasamentul ar avea 
șare : 
lrfBrazilja 
gf R.F. Germania
3. Italia
4. Uruguay
5. Iugoslavia
6. Suedia
7. Argentina
8. CMe
9. Bulgaria 

19. Scoția

cîștigate,
al golaverajului), [

următoarea înfăți-

ITițui dintre invadatorii terenului din Newcastle este imobilizat de ppliție...
Telefoto; A.P.-AQJEUPRES

9
5
7
6
5
5
3
4
3
2

5
4
4
4
3
3
2
1

108—69 f
73—46 L 
M—31 f
32— 38 !
33— 27 i
49—37
31—27 j
22—22 |

7—24
4—14 1

38 26
23 18
26 15
26 14
19 9
19 9
16 8
15 7 
9 1

___  ,_ _ 5 0 _ . ___
Privind acest original tabel constatăm I 

că pe primele patru locuri se află chiar ■ 
echipele care au reușit pin a acum să E 
cîștigg prețiosul trofeu.
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