
CAMPIONATELOR BALCANICE " f 5

O dată cu zăpada mărți
șorului, au venit ‘ —
rești și schiorii. Ei 
însă în Capitală 
escală în drum spre 
(Iugoslavia), stațiunea mace
doneană care găzduiește edi
ția 1971 a campionatelor bal
canice de schi. Competiția, 
devenită tradițională (anul 
acesta se dispută a 4-a edi
ție), constituie examenul ma
jor al schiorilor noștri în a- 
cest sezon și un prilej de 
a arăta că s-au înscris pe o 
curbă ascendentă. Faptul că 
anul trecut, la Uludag (Tur
cia), ei nu au reușit să ob
țină decît o victorie (Dan 
Cristea la slalom) și două 
-medalii de bronz (N. Cojo- 
caru la 10 km juniori și șta
feta 3X10 km a seniorilor), 
a constituit un semnal de a- 
larmă, așa că în iârna a- 
ceasta — cu toate vitregiile 
ei — schiorii noștri s-au 
pregătit cu mai multă grijă. 
Rămîne să vedem acum re
zultatele. Adversarii au fă
cut și ei același lucru și la 
probele alpine iugoslavii Gas- 
percik (medalie de aur la 
uriaș în 1970) și Iacopici, a- 
lături de bulgarul Șalama- 
nov, vor fi fără îndoială con- 
curenți redutabili. Nu ne pu
nem mari speranțe în pro
bele de fond ale seniorilor, 
în schimb, juniorii și mai 
ales junioarele pot să ne a- 
ducă victoriile care trebuie 
să marcheze reintrarea schiu
lui pe făgașul succeselor. Ion 
Tudor, Elena Bășa, Rodica 
Clinciu și ceilalți au arătat 
în acest sezon că sînt capa
bili să urce treptele cele mai 
înalte ale podiumului.

Echipa noastră a părăsit 
faseară Bucureștiul cu trenul, 
urmînd să sosească la Ma
vrovo în cursul după-amiezii 
de astăzi. Mîine, schiorii vor 
recunoaște pîrtiile, iar sîm- 
bătă vor lua startul în pro
bele individuale de fond (15, 
10 și 5 km) și în proba de 
slalom special. Duminică se 
vor disputa cursele de șta
fetă (3X10, 3X5 și 3X3 km) 
și slalomul uriaș, probe care 
vor încheia întrecerile balca
nice.

Vom fi reprezentați la toate 
probele de echipe complete, 
cu excepția probelor alpine

în Bucu- 
au făcut 
numai o 
Mavrovo

ale junioarelor unde, din cau- 
■za unor accidentări, a făcut 
deplasarea o singură schioa- 
ră, Ioana Bîrsan.

Echipa noastră este con
dusă de vicepreședintele 
F.R.S.B. Vasile Munteanu, și 
însoțită de antrenorul fede
ral Ion Berindei și antreno
rii C. Tăbăraș, C. Enache și 
Șt. Stoiculescu.
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Atletismul-bilanț remarcabil
♦ Campioni olimpici, recordmani mondiali și europeni • De 11 ori printre cei mai buni din lume

& Noi săli de atletism pe cuprinsul țării ® Efervescență atletică în rîndurile școlarilor

RADNICKI KRAGUJEVAC
11-7, LA BOX

s-a disputat în-La Reșița 
tîlnirea revanșă dintre boxe
rii de la U. M. Tîmîșbai'a și 
cei de la Radnicki Kraguje- 
vac (Iugoslavia). Și de data 
aceasta, victoria a 
gazdelor, dar la un scor mai 
strîns : 11—7. Formația ti
mișoreană a fost completată 
cu cîțiva pugiliști din Capi
tală. Iată rezultatele în or
dinea categoriilor : C. Pop 
,m.n. S. Stanimirovici, G. Ma
rin p.p. R. Damianovici, C. 
Jifcovici p.p. T. Vasilieviei, 
V. Așteleanu p.p. I. Iovano- 
vici, Gh. Bădoi b.k.o. 1 R. 
Ieremici, V. Zilberman b. ah. 
3 T. Marcovici, Gh. Enciu b. 
dese. 3 T. Vetician, II. 
Stump b. neprez. M. Teo- 
dorovici, P. Cojocaru b.p. I. 
Dughici. (D. PLĂVIȚU — 
coresp.).
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performante înalte datorită 
unei pregătiri conștiincioase, 
desfășurată sub conducerea 
unor antrenori cu înaltă ca
lificare.

cursul cincinalului, întrecîn- 
du-se în cadrul tetratlonului, 
pentatlonului atletic școlar și 
al crosului tineretului. în 
fiecare școală au loc nume
roase competiții — de mai 
mare sau mai mică amploare 
— în fiecare localitate pe 
afișul manifestațiilor sporti
ve se înscrie și o întrecere 
atletică sau mai multe. Răs- 
pîndirea atletismului pe în
tregul cuprins al țării, per
manenta lui dezvoltare au 
avut ca rezultat și descope
rirea unui mare număr de 
talente. Ele au urcat trepte
le măiestriei sportive în clu
buri și asociații, au obținut

Vechi de cînd lumea, â- 
tletismul și-a creat urt 
binemeritat prestigiu 

în marea familie a sportu
rilor. El este clou-ul olimpia
delor, el este, cel mai mare 
făuritor de figuri legendare 
și tot el este denumit — 
pentru interesul pe care-1 
stîrnește pretutindeni, pen
tru marele număr de practi- 
canți pe care-1 însumează și 
— mai ales — pentru mul
tiplele calități ce le dezvol
tă tinerilor care îmbrățișea
ză, apoi, alte discipline — 
sportul sporturilor. Toate a- 
cestea, atletismul le datorea
ză, poate, faptului că este 
cel mai natural dintre spor
turi, că se află cel mai mult 
și mai bine împlîntat în fi
rea omului.

în țara noastră — atletis
mul a fost declarat baza tu-

turor sporturilor. Prin lege, 
s-a consfințit astfel meritul 
incontestabil pe cace-1 are 
în formarea unor generații 
de tineri multilateral dez
voltați, viguroși. în cincina
lul încheiat la finele anu
lui 1970, atletismul a cunos
cut o dezvoltare fără prece
dent. Grație sprijinului per
manent pe care partidul și 
statul nostru socialist îl a- 
cordă dezvoltării mișcării 
sportive, atletismului i s-au 
creat cele mai favorabile 
condiții pentru un salt im
punător. Zeci de mii de ti
neri și 
școlari 
competiții,

tinere — îndeosebi 
- participă la noile 

inițiate pe par

APROAPE 1000 
DE RECORDURI 

NAȚIONALE !
» ț

Creșterea bazei de masă a 
atletismului de performanță 
a dus implicit la îmbunătă
țirea rezultatelor. Astfel, ju
niorii și seniorii au realizat

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA DINAMO PREGĂTEȘTE

Pe agenda actualității fotbalistice

executa

HOCHEIȘTH SOMAM Aii ACUM UN PUNCT AVANS

o parte,
21 mar-

10,30. Pe un 
de lîngă 

antrenorul'
(Nicușor

susținută de entuziasta „tribună" de la stadionul Republicii 
din nou învingătoare

Valeria Bujanu

pe- 
perioadă de 

turneul din 
acoperit în

O parte din grupul schiorilor noștri fruntași, care ne vor 
reprezenta la Jocurile Balcanice de iarnă, din Iugoslavia, 
fotografiați ieri înainte de plecare.

Foto: N. DRAGOȘ

Capricioasă vreme. Săp- 
tămîna trecută, primă
vara își trimitea parcă 

primii soli pe meleagurile 
noastre. De cîteva zile, însă, 
fulgii de zăpadă au căzut a- 
proape pe tot cuprinsul țării. 
Predealul, localitate în care 
dinamoviștii bucureșteni 
trec o scurtă 
pregătire după 
Brazilia, este 
mantie albă.

...Marți, ora 
mic platou 
„Predeal", 
ian Ionescu 
plecat la București 
susținerea examenului 
avansare), după ce 
tat că elevii săi 
zenți (mai puțin 
tinescu, Cheran și 
convocați la lotul 
a început prima ședință a 
zilei. Pe fîșia de asfalt 
ce duce la cabana Cioplea și 
pe șoseaua din fața vilei, 
Nelu și Radu Nunweiller, 
Dinu, Dumitrache și colegii 
lor au făcut sprinturi. Zăpa
da a sporit dificultatea exer- 
cițiilor, solicitînd sportivilor 
eforturi în plus.

In partea a doua a antre
namentului, s-au efectuat 
exerciții de gimnastică, fie-

vila
Tra- 

era 
pentru 

de 
a consta- 
sînt pre- 
Constan- 
Sălceanu, 
olimpic),

LUCESCU

care a lucrat „o scurtă re
priză" cu haltere mici. După 
cele 45 de minute rezervate 
acestui antrenament, cîțiva 
dintre dinamoviști au conti
nuat pregătirea. Dinu a fă
cut sprinturi în pantă, Lu- 
cescu, Boc și alții, sub supra
vegherea dr. I. Ciortea, au

mai ridicat de zeci de ori 
bara de oțel. Singurul indis
ponibil, Doru Popescu, nu a 
stat nici el de o parte. Așezat 
pe un scaun, cu două greu
tăți de cîte un kg, 
diferite exerciții.

— Nu pot sta de 
mărturisea Doru. La 
tie; mi se va scoate ghipsul 
de la picior și vreau ca atunci 
să nu am prea multe kilo
grame peste greutatea nor
mală și să reiau pregătirile 
în condiții cit mai bune.

Antrenamentul de după- 
amiază s-a desfășurat într-un 
alt decor. Profitînd de ama
bilitatea clubului Steagul 
roșu, dinamoviștij bucureș- 
teni s-au deplasat la Brașov, 
lucrînd pe terenul de zgură 
de la stadionul Tineretului. 
In încheiere, pe pista acope
rită eu zăpadă, s-au alergat 
cîteva ture, făcîndu-se, astfel, 
o repetiție a testului fizic. 
Radu Nunweiller, Deleanu, 
Stoenescu și Moldovan au 
fost printre cei care au con-

Pompiliu VINTILA

(Continuare in pag. a 3-a)

< Ultimul meti, cu Anglia, tel mai dificil S’ Președintele L.I.H.G. felicită echipa noastră 

>® care este clasamentul eficacității liniilor de atac ? ® Cifrele arată clar că echipa iși intră greu in ritm

EINDHOVEN, 3 
fon de la 
cial).

Miercuri 
de repaus 
rii grupei

trimisul
(prin tele- 

nostru spe-

o nouă zi 
competito-

In primul meci de verificare

Dortmund, 2 aprilie lOIUI OLIMPIC—DUNÂRIA GIURGIU 1-0 (1-0)

FINALA C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN
ÎNTRE STEAUA Șl VfL GUMMERSBACH

în cuesul zilei de ieri am 
primit la redacție comuni
carea că a fost fixată data 
de desfășurare a finalei Cu
pei campionilor europeni. 
Meciul se va desfășura la 
Dortmund (R. F. a Germa
niei), la 2 aprilie, în West- 
falenhalle, la ora 20, între 
formațiile V.f.L. Gummers
bach și Steaua București.

® Federația română de 
handbal a propus federației 
de specialitate din U.R.S.S. 
următoarele date de desfășu-

rare a meciurilor de califi
care pentru C.M. de handbal 
feminin dintre reprezentati
vele României și Uniunii So
vietice : 25 sau
U.R.S.S., 4 
România.

• între 3 
desfășoară 
campionatul

Ungaria. Avînd în vedere 
programul ultimelor etape, 
in care selecționatele Ungă 
riei și Franței au partide re 
lativ mai ușoare, reiese c 
un plus de șansă au bocheiș- 
tii din aceste formații.

în ceea ce privește repre
zentativa noastră, lideră
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38—17
29—13
21—23
25—15
27—15
16—21

4—75

a fost 
pentru
Ca Campionatu

lui mondial de hochei, zi de 
refacere și de acumulare de 
forțe înaintea asaltului final 
Forțe, cu atît mai necesare, 
cu cît competiția a intrat în 
cea de a doua jumătate a 
sa și dacă în privința pri
mului și a ultimului din cele 
8 locuri, lucrurile par să fie 
lămurite (mai ales in ceea 
ce privește „lanterna roșie"), 
rămîne, în schimb, de rezol
vat problema locului secund, 
care aduce și el calificatea 
în eșalonul doi al hocheiului 
mondial. Aspiră să obțină a- 
ceastă calificare — cu șanse 
aproximativ egale — trei 
formații : Anglia, Franța și

CLASAMENT

4
4
4
4
4
4
4
4

1. ROMANIA
2. Anglia 
" Franța

Ungaria 
Olanda 
Danemarca 
Bulgaria

8. Belgia

3.
4.
5.
6.

GIURGIU, 3 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). La prima ve
rificare din acest an, lotul olim
pic a întîlnit miercuri la Giurgiu 
echipa Dunărea.

La început, lotul olimpic și-a 
impus superioritatea tehnică. După 
repetate acțiuni ofensive, în min. 
10, Oprea reușește să des
chidă scorul. Dar, abuzind 
de pase pe spații mici, olim
picii nu au mai reușit acțiuni 
clare pe poartă. După o mare ra
tare a lui Dumitrescu (în min. 
32, singur cu portarul a ezitat să 
șuteze), gazdele au trecut pe lingă 
egalare : în min. 34 apărarea 
olimpicilor este depășită. Popa 
șutează și Constantinescu deviază 
balonul în corner, cu dificultate.

După pauză, lotul olimpic scade 
ritmul de joc și divizionarii B au 
lungi perioade de dominare. Cele 
mai mari ocazii de a înscrie ie 
au Popa (min. 72) și mai ales 
Leșanu (min. 83), in timp ce se- 
lecționabilii se găsesc o singură 
dată pe punctul de a înscrie, dar 
centrarea lui Năsturescu nu este

fructificată la 3—4 metri de poar
tă. In acest meci, condus de C. 
Petrea (București), olimpicii au 
folosit următoarea formație : Con- 
stantinescu (min. 46 Ghiță) — 
Cheran (min. 46 Ivăncescu), 01- 
teanu, Vlad, Codrea (min. 46 Che- 
ran), Vlgu, Cojocaru, Năsturescu 
(min. 60 Pană), Oprea, Caraman, 
Fl. Dumitrescu (min. 46 Gyirfl).

C. ALEXE

clasamentului, ea mai are în 
față doar un singur meci di
ficil : partida cu Anglia, de 
duminică, de ia Geleen, de
oarece jocurile cu Olanda și 
Belgia (ambele programate la 
Tilburg) vor însemna în mod: 
normal doar curse pentru ro
tunjirea golaverajului. La ora 
actuală, echipa română are 
28 de goluri marcate (față de 
7 primite), ■ cele mai multe

11 se

28
5

martie 
aprilie

în 
în

aprilie
Cehoslovacia

sau

Performerii zilei de mîine
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amin- 
poate 
ca o

zeci 
trebuie 

vom

1972 
cîteva

fie i 
motive

tineret de la Munchen.
care privește 

tineri sportivi 
să

avea

tabără 
de edu- 

rnlădițe- 
încă va-

Și 
în

___„_____  mondial univer
sitar de handbițj masculin la 
cave participă și reprezen
tativa studențească a țării 
noastre.

e cîteva decenii încoace s-a statorni
cit tradiția ca în preajma Jocurilor 
Olimpice să ființeze și o 
de tineret, un centru <
cație sportivă destinat 
lor care nu au atins 

loarea marilor performanțe, dar, care dau 
semne evidente că merită să fie crescute 
în cel mai pur spirit olimpic. Și nicăieri — 
după cum Dine se știe — nu e atmosfera 
mai molipsitoare de idealuri, olimpice decît 
în apropierea jocurilor înseși.

Tn tabăra de tineret organizată pe lîngă 
jocurile de la Ciudad de Mexico au fost 
admiși și doi adolescenți români. Selecția 
lor — și astăzi știm prea bine cît de judi
cioasă a fost — s-a bazat pe un criteriu 
practic inatacabil : elevii Cornelia Popescu 
și Csaba Dosa cuceriseră cel de al cincilea 
cerc olimpic, potrivit unui nomenclator de 
haremuri exigent și potrivit nivelului epocii, 
în răstimpul petrecut în Mexic, cei doi ti
neri români și-au îmbogățit fără îndoială 
bagajul cultural, și-au lărgit orizontul, dar 
mai ales (din punctul nostru de vedere) au 
acumulat o extraordinară experiență spor
tivă.

La ce rezultate a dus această zestre po
livalentă agonisită în tabăra de tineret a 
Jocurilor Olimpice ? După doi ani de la 
excursia lor mexicană : Cornelia Popescu 
este studentă la cursurile fără frecvență ale

Institutului de educație fizică și sport din 
București și a cucerit în 1970 medalia de 
argint a campionatelor europene de sală 
de la Viena, iar Csaba Dosa este student 
al facultății de educație fizică din cadrul 
Institutului pedagogic din Jg. Mureș și a 
ajuns recordman național în proba sa. Fi
rește că doar o coincidență face ca — 
doi să fie săritori în înălțime, ceea ce 
fi eventual interpretat ca un simbol, 
invitație spre progres.

De fapt, am evocat experiența din Mexic 
pentru a atrage atenția asupra taberei de 

Selecția pentru 
de astă dată 

români 
riguroasă și 

i să nădăj-atunci
duim și rezultate similare. Perspectiva spor
tivă, speranța în performanța viitoare tre
buie să decidă exclusiv alegerea din pepi
niera de tinere talente românești. Al cinci
lea cerc olimpic, titlul de campion sau re
cordman național de juniori în sporturile o- 
limpice de vară trebuie să recomande hotărî- 
tor pe un tînăr pentru viitoarea tabără o- 
limpică. Cu asemenea criterii ferme s-ar 
crea de pe acum o extraordinară emulație 
sportivă, care va deschide cu justețe porțile 
taberei doar performerilor zilei de mîine.

Victor BANCIULESCU I De azi începe in Sala sporturilor din Cluj al doilea și cel 
mai important turneu al diviziei masculine zl de baschet. 
In imagine, duel aerian îr.tre giganți: Demian („(!" Cluj) 

va înscrie; opoziția lui Georgescu este tardivă
Citiți în pag. a II-a amănunte asupra turneului

fiind realizate de Gheorghiu
— 6 și Huțanu — 5. Tini nd 
seama de, componența efec
tivă a liniilor de atac, efica-

Romeo V1LARA

(Continuare în pag. p. 4-a)

in campionatul masculin de volei

FAVORITELE AU ÎNVINS

Ieri s-au disputat partidele e- 
tapei a 17-a a campionatului mas
culin de volei. Iată amănunte de 
la aceste jocuri transmise de 
corespondenții noștri :

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 2—3 (13, 10, —6, —3,
—4). Evoluția slabă a oaspeților 
în primele două seturi a permis 
gazdelor să și le adjudece, stu
denții fiind la un pas de a rea
liza o mare surpriză. După a- 
cest duș rece, în setul al Hl-lea, 
steliștii se mobilizează și cîști- 
gă detașat următoarele trei se
turi. S-au remarcat Barta, Sta- 
mate, Crețu — de la învingători, 
Tănăsescu și Armion — de' la 
învinși. Excelent arbitrajul pres
tat de FI. Borz și Vasile Szakăcs 
din Baia Mare. (P. ARCAN)

TRACTORUL BRAȘOV 
PID 1—3 (—8, ,
dispută dîrză, cîștigată pe merit 
de rapidiști. Erorile comise de 
brașoveni la b'.ccaj și

RA- 
—7, 9. —10). O
.............. nt 

d>
___... preluări, 
precum și la dublaj au facilitat 
victoria feroviarilor. Remarcăm 
pe Dumitrescu. Paraschivescu, Că
tălin de la Rapid, Ferâriu. Bu- 
zescu, Frunteș de la Tractorul. 
Competent și autoritar arbitra
jul craiovenilor I. Armășescu 
V. Tîlcă. (Eug. BOGDAN)

PETROLUL ................... '
(—8, —11, —11). Cu tot 
depus, gazdele n-au reușit • 
cîștige nici un se1, 
de al doilea, cu 
tenție. o puteau 
dina/u /viștilor nu 
velul reputației.

DINAMO 0—3 
efortul 

, să 
deși. în cel 

mai multă a- 
face. Evoluția 
a fost la ni- 

Ne au piăcut

EMOȚII
Tirlici, Dumănoiu, Codol de la 
Dinamo, Rădulescu de la Pe
trolul. Satisfăcător arbltralul 
prestat de Gh. Borghide din Ti
mișoara și L. Păltinișan din 
Brașov. (A. VLASCEANU)

POLITEHNICA GALAȚI — 
I.E.F.S. 3—0 (11, 12, 14). Studen
ții au jucat mai bine, impunin- 
du-se ușor in primele două se
turi, pentru ca in cel de al trei
lea, bucureștentl să se mobili
zeze în atac. încerctnd cîștigarea 
iul. Dar eforturile depuse tn pri
ma parte nu le-au permis aceas
ta. (Șt. CONSTANTINESCU)

UNIREA TRICOLOR BRAILA — 
VIITORUL BACAU 3—1 (—15, 8,
6, 7). Joc mediocru, cu greșeli 
tehnice de ambele părți, brăllenii 
reușind să se impună clar, după 
ce au cedat în prelungiri 
mul set. Au arbitrat tiine 
Ionescu și V 
din București. . .

EXPLORĂRI B. MARE — 
VERSITATEA CLUJ 2—3 (—8. —o, 
15, 13, —9). Meci de mare dispută, 
in care clujenii au fost supe
riori in toate compartimentele, e- 
vidențiindu-se Bînda, Bălaș. 
bre și Vațda. ‘ ................
bine 
Pop 
NU)

pri- 
Gh. 

Săndulescu, ambii 
(I. BALTAG)

UNI- 
•6. —6,

c. 
din

Dn-
Au arbitrat foarte 

Pitaru din Sibiu și S. 
B. Mare. (V. SASARA-

★
meciurile feminine restante,In

desfășurate aseară la Constanța : 
Penicilina Iasi — C.S.M. Sibiu 
3—0 (5. 3. 10) șl] Farul — „U“ Cluj 
3—0 (14, 15, 11).
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DE CE LIPSESC DIN LOT

Spojrtiml Nr. 1190 (6624?

O SERIE DE JUCĂTOARE VALOROASE?
lotul de seni-Absența din 

oare (care și-a început pre
gătirile bisâptămînale în ve
derea viitoarelor confruntări 
internaționale) a unor jucă
toare cu reputație și expe
riență (Anca Racoviță, Cor
nelia Taflan, Bogdana Diaco
nescu) a produs nedumeriri 
în rîndurile celor ce urmă
resc activitatea baschetbalis- 
tică. Pentru a aduce lămuri
rile necesare, ne-am adresat 
antrenorului reprezentativei 
'țării, prof. Sigismund Fe
rencz i

F

PARTICIPARE VALOROASĂ
LA CONCURSUL DOTAT 

CD TROFEUL „PATINA DE AUR"
Marele concurs internațio

nal de viteză, dotat cu tro
feul „Patina de aur", a reu
nit pe pista artificială din 
Berlin alergători de valoare 
din Olanda, Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria, Suedia, 
Italia, Austria, România și 
țara gazdă. Reprezen
tanții țări! noastre au avut 
—- dacă ținem seama de fap
tul că în perioada de pre
gătire n-au beneficiat de 
gheață — o comportare mai 
mult decît mulțumitoare, 
lată rezultatele i

„După cum am spus la tim
pul potrivit, ne-a declarat S. 
Ferencz, lotul cuprinde spor
tive cu valoare la ora actu
ală și cu perspective de pro
gres și care, în plus, au po
sibilitatea să urmeze un pro
gram de pregătire dificil. 
Bogdana Diaconescu n-a fost 
inclusă in lot deoarece se a- 
flă în preajma Examenului 
de stat și, în plus, a mani
festat în ultima vreme o e- 
videntă oboseală. Desigur, a- 
tunci cînd va putea efectua 
antrenamentele impuse de 
cerințele baschetului modern, 
ea va fi reintrodusă în echi
pa națională. De asemenea, 
slut convins că o vom putea 
utiliza pe Ecaterina Vogel 
(n. r. : aflată acum în con
valescență), iar Cornelia Ta- 
flan se va reintegra și ea în 
lot, deoarece ca vîrstă spor
tivă se află in plenitudinea 
posibilităților. Cit privește pe 
Anca Racoviță și Margareta 
Pruncu, ele au anunțat că 
s-au retras din activitatea in
ternațională. Profit de prile
jul oferit pentru a mulțumi 
acestor două valoroase bas
chetbaliste care, de-a lungul 
a mai bine de un deceniu, 
au adus un aport considera
bil la frumoasele performan
țe ale reprezentativei Româ
niei, clasată pe locul IV la 
trei ediții ale campionatului 
european".

In turneul divizionar de la Cluj
DINAMO-STEAUA Șl

DERBYURILE
De azi pînă duminică, 

ganta Sală a sporturilor 
Cluj găzduiește al doilea

„U" CLUJ- „U" TIMIȘOARA,
ETAPEI INAUGURALE

rie
ri in

___ Și
cel mai important turneu al 
ultimului tur al diviziei mas
culine A de baschet. în cadrul 
căruia se vor desfășura me
ciurile decisive pentru 
mele locuri și pentru 
care adue 
Chiar azi, in ziua inaugurală, 
sînt programate două tradi
ționale derbyuri : Dinamo — 
Steaua și Universitatea Cluj— 
Universitatea Timișoara. Ele 
au stîrnit întotdeauna un jus
tificat interes și au creat 
spectacole remarcabile, pe 
care sperăm să le vedem re
editate cu acest prilej. De 
menționat că este așteptată 
reintrarea lui Matei Riihring 
(accjdentat la turneul de la 
Timișoara), care ar contribui 
la întărirea potențialului clu
jenilor.

Programul jocurilor (în pa
ranteze, rezultatele din pri
mele două tururi) : JOI, de 
la ora 9,30 : Rapid—Farul 
(93—87, 86—42), I.E.F.S. — Po
litehnica Brașov (66—57, 75— 
55) ; de la ora 15,30 : I.C.H.F. 
—Politehnica București (51—69, 
58—65), Politehnica Galați — 
Politehnica Cluj (61—67, 78—
67), „U“ Timișoara—,,U“ Cluj 
(72—87, 80—63), Dinamo —
Steaua (77—73, 76—78) ; VI
NERI, de la ora 9,30 : I.E.F.S. 
—I.C.H.F. (64—59, 57—63), Fa
rul—Dinamo (59—91, 65—97) ;
de la ora 15,30: Politehnica 
București — Politehnica Galați 
(66—57, 72—63), „U“ Cluj —
Politehnica Brașov (54—58, 82 
—50), Politehnica Cluj — Ra
pid (63—90, 72—86), Steaua—
,U“ Timișoara (69—71, 69—66); 
SIMBATA. de la ora 9,30 : Di
namo—Politehnica Cluj (90—70, 
94—69), Politehnica Brașov —

pri- 
r cele
retrogradarea.

Steaua (46-62, 69—90) î de la 
ora 15,30 : „U“ Timișoara — 
Farul (68—61, 77—69), „U“
Cluj—I.E.F.S. (54—68, 57-96),
Rapid —Politehnica București 
(71—79, 88—72),
Galați—I.C.H.F.
76) :
10,30 _
Timișoara (71—85,
Steaua—„U“

Politehnica 
(74-82, 72— 

DUMINICA, de Ia ora 
Politehnica Cluj — „U“ 

- - 59-62),
_____  'Cluj '(65—81, 82 
—76) ; de la ora 15: Farul— 
Politehnica Brașov (73—77,
59—57), I.E.F.S. — Politehnica 
Galați (65—71, 65—67), I.C.H.F. 
—Rapid (82—81, 88-82), . Poli
tehnica București 
(71—72, 58—65).

CLASAMENT LA ZI

Dinamo

1. Dinamo 25 22 3 2065—1680 47
2. Steaua 25 19 6 1935—1637 44
3. Poli. Buc. 25 18 7 1800—1577 43
4. „U" Tmș. 25 17 8 1877—1736 42
5. Rapid 25 16 9 1972—1611 41
6. I.C.H.F. 25 14 11 1743—1746 39
7. „U“ Cluj 25 12 13 1693—1614 37
8. Poli. Gl. 25 11 14 1746—1855 36
9. I.E.F.S. 25 8 17 1604—1782 33

10. Poli Cluj 25 5 20 1579—1843 30
11. Poli Bv. 25 4 21 1599—1914 29
12. Farul 25 4 21 1514—1932 29

MINUNI, MINUNI, MINUNI...
...Și ziceți că acel crainic brazilian de 

duminică a fost minunat ? A fost. Dar 
orchestra aceea din tribună, samba a- 
ceea care însoțea toate mișcările, toate 
șuturile și toate faulturile de pe teren, 
n-a fost minunată ? Eu n-am S-o uit tot 
anul I Să joci fotbal cîntînd e chiar mai 
frumos decît să înveți patagoneza cîn
tînd... Dar Dinamo n-a, fost minunată ? 
Dinamo jucînd ca brazilienii — numai în 
pase moi, în un-doi, din vîrf și rist, go
lul lui Dumitrache care, dacă l-ați fi vă
zut marcat de Prati ați fi spus : „la noi 
nu se dau goluri ca ăsta".„, alura lui 
Radu Nunweiller, talentul lui Moldovan 
(rimă la Forlan), astea n-au fost minu
nate ? Dar cînd Toninho secundo a scă
pat mingea în aut sau cînd T-..-.. _. ......... ...... ... __ ___ Forlan a 
degajat ca un cioban și tot stadionul, 
peste samba aceea drăcească, a huiduit

Al doilea turneu al campionatului feminin
FEMININ — 500 m: I. 

Rutli Schleiermacher (R.D.G.) 
45.6... 17. Maria Tașnadi 51,2 
(din 23 de concurente); 1 500 
«w: 1. Ruth Schleiermacher 
3:26,9... 14. Maria Tașnadi 
2 : 39,4 ; 1 000 m : 1. Romana 
Traika (Polonia) 1: 37,5... 
Maria Tașnadi 1 : 47,8.

MASCULIN — 500 m: 
G. Tagler (Italia) 41,4... 
Alexandru Boer și 
Okoș 46,3 
1500 m :

15.

1.
21. 

Andrei 
(26 concurenți);

1. R. Nooigtedagt 
(Olanda) 2:08,5 ...19.
Boer 2:24,4 ...24. A.
2:30,1 ; 1001) m: 1. K. 
(R.D.G.) 1:26,5 ...19.
Boer 1:37,0 ...24. A.
1:42,3 ; 
tedagt (Olanda) 8:00,6 
Alex. Boer 9:07,1.

Alex.
Okoș 

Drbal 
Alex. 
Okoș 

5 000 m : R. Nooig- 
...18.

...24.

LA CONSTANȚA
CONSTANȚA 

de la trimisul 
După turneul programat săp- 
tămîna trecută în București, 
cele 12 echipe feminine de 
volei din divizia A s-au de
plasat la Constanță pentru a 
susține, de joi pînă dumini
că, ultimele 4 etape de cam
pionat, tot după sistemul tur
neu. Aici, în Sala sporturilor, 
va fi acordat duminică titlul 
de campioană națională pe 
1970—71 și vor fi cunoscute 
cele două formații care vor 
retrograda în divizia secun
dă. înaintea acestui turneu, 
campioana „en titre", Peni
cilina Iași, se prezintă cu 
șanse apreciabile de a primi

SE VA DECERNA
(prin telefon, 

nostru). —

TITLUL DE CAMPIOANĂ
nou învestitura, în timp

,,3, SECUNDE"
• Divizia feminină A pro

gramează duminică în Capi
tală două meciuri, ambele în 
sala Floreasca : ora 9,30: Vo
ința București — Politehnica 
București, ora 11 : I.E.F.S. — 
Voința Brașov. în provincie 
se vor disputa jocurile : Mu
reșul — Constructorul Bucu
rești, A.S.A.. Cluj — Rapid și 
Sănătatea Satu Mare — Cri- 
șul (derbyul etapei a doua a 
ultimului tur).

• în „Cupa 
Bucureștiului", 
pentru echipele 
Capitală, pe primul loc în 
seria I se află, neînvinsă 
după trei etape, formația Li
ceului nr. 35 (prof. G. Chi- 
raleu) ; în seria secundă, la 
egalitate de puncte după 
două etape, se găsesc selec
ționatele liceelor „Mihai Vi
teazul" (prof. R. Ionescu) și 
„Dimitrie Cantemir" (prof. 
E. Klosovski).

Informația 
organizată 

școlare din

RAC!“

din
ce pentru retrogradare can
didează echipele studențești 
din Cluj și Craiova. Numai 
o suită de întimplări fericite 
pentru una dintre ele ar pu
tea s-o salveze In extremis. 
Este însă greu de presupus 
că Ceahlăul, singura care mai 
poate intra în vîrtejul bătă
liei pentru rămînerea în di
vizia primă, ar putea fi de
pășită de formațiile studen
țești.

Iată programul primei zile 
a turneului : ora 9: Dinamo— 
,.U“ Cluj, Medicina — Cea
hlăul, Penicilina — Univer
sitatea Craiova; ora 15: 
C.S.M. Sibiu — Rapid, C.P.B. 
— Universitatea Timișoara, 
Farul — I.E.F.S. Partidele 
vor fi conduse de următorii 
arbitri: M. Albuț, D. Rădu- 
lescu, I. Covaci, A. Dinicu 
(București), V. Moraru (Cluj), 
Șt. Stănescu (Ploiești), M. 
Marian (Oradea), V. Stoia 
(Brașov), C. Mușat și I. Io
nescu (Constanța).

Rubrică redactată 
de D. STÂNCULESCU

In canotaj, înseamnă
acea lovitură nedorită — de 
ramă sau vîslă — care, lntrînd 
puternic șl anapoda în apă. 
frînează barca din lunecarea ei. 
Cuvîntul, desigur, a fost îm
prumutat de pe lac. de la rac, 
de la 
faimă 
firesc, 
notorii 
numai _ __ _____
schiturilor lor, ci șl atunci cind 
unele lucruri din acest sport 
merg spre... înapoi.

.,Rac“, bunăoară, ar 
notorii vizitînd bacul 
stadionul U. T. Arad -. 
peticului alblcios de ___
tută, nimic. Nici vîsle mecanice 
tstrteate de mult), nici helcome- 
tre (promise de mult), nici 
„vestiare fete" (visate tot de 
mult). Ar rosti cu tărie acest 
semnificativ cuvînt. știind că 
aici, m timpul iernii, se pre
gătesc vîslașele Ileana Nemelh 
și Elisabeta Lazăr. Adică, două 
campioane europene, două mar
cante personalități sportive ale 
clubului, ale orașului — în ul
timă instanță — dacă avem în 
vedere distincțiile acordate : ti
tlul de maestru emerit al spor
tului. Tristețea tonului din acest 
^rac" nu ar fi atît din pricina lipsei 
unor aparate ajutătoare, ci din 
condamnabila lipsă de bunăvo
ință. Căci, cum poate fi nu
mită altcumva măsura ca vîs
lașele să Împartă vestiarul — 
la aceleași ore de antrenament 

cînd alături 
închis din

acel crustaceu a cărui 
l-a creat-o umbletul ne- 
!n ^marșarier". Dar, ca- 
exclamă : „rac !“ nu 
referindu-se la evoluția

rosti ca
de sub 
în afara 

apă stă-

se

— eu fotbaliștii,
există (bineînțeles. ______ .....
toahină 1...) un vestiar gol, des
tinat arbitrilor care, și în zilele 
fierbinți ale campionatului, ii 
folosesc doar duminica.

Am trecut în „ștroc susținut" 
peste lipsa unor aparate necesare 
pregătirii canotorilor din Arad, 
pe motiv — cum spuneam — 
că sînt alte lucruri mai impor
tante : de pildă ambarcațiile. In 
cazul de fată, acele ..relicve 
academice" (tip 1890—1906). din
tre care o parte — salutară 
Inițiativa muzeologulul Sărbuț !
— au luat drumul diferitelor
expoziții sportive........Racul". Insă,
rămtne Șl la acest capitol.

.U.T.A. are bărci puține, vechi 
și nici o ambarcație cu motor. 
Primăvara bate la ușă și, ca

atare, din nou antrenoarea — 
maestra sportului Maria Moțica 
— va lua bicicleta spre a ur
mări, pedalînd cu emoție pe 
malul Mureșului, evoluția viitoa
relor performere. Firește, la o 
secție care a dat țării atltfta 
canotoare campioane Internatio
nale, a prevedea o ambarcație 
cu motor rce ar suplini și barca 
de salvare obligatorie) este 
prea... mult ! o va face, anul 
acesta, federația 1 Pentru spe
cialiști rămîne. totuși, inexplica
bil cum antrenoarea Moțioa, cu 
remunerația ei „orară", cu' fai
moasa sa bicicletă cunoscută tn 
tot Aradul, a urcat o întreagă 
pleiadă de schifiste pe cele mai 
înalte trepte ale performantei. 
Le-a urcat, suind șl ea — ani 
la rînd — malul Mureșului, 
pînă la „Pomul mare" și mai 
departe chiar, pe șaua bătută 
cu nestematele dăruirii, ale pa
siunii. E drebt. Ia U.T.A. se 
studiază posibilitatea creării u- 
nei norme, întregi pentru antre-

un păcat : 
fost studiat în fiecare 
către toți foștii președinți ai 
clubului care, chiar dacă nu au 
avizat favorabil, au meritul in
contestabil de a-i fi acordat 
personal toată atent!» 1

Am nomenit de club, evitînd 
a aminti de secția-i nautică. De 
colectivul care ar trebui să 
conducă activitatea de canotaj. 
Dar există un asemenea colec
tiv ? Maria Moțica : antrenoare. 
i»r Ton Moțica (soțul) : preșe
dintele secției. Oameni prlceputi. 
Inimoși. care sînt și ------
și „colectiv ce antrenori* 
ce vreți. Explicabilă, deci, 
zenta unui alt ..rac" : în mo
mentul de fată U.T.A. are doar 
6 canotoare. Două în lot (Ne
meth și I.azăr) și... patru ju
nioare. Aceasta, la un combinat

cu

noarea fetelor. Studiul. însă, are 
e prea avansat ! A 

dean.

secție" 
și tot 

. pre-

meth și Lazăr) șl...

și la un grup școlar textil 
mii de tinere I

4’
Canotoarele vor partieina 

anul acesta la „euronene”. 
barca laureată două locuri 
rezervate Aradului. 
SDOrtivelor de pe 
sului ce își doresc 
si la figurat — < 
Ine ,-,rac“-url I

sî 
Tn 

____  sînt 
. ® meritul
malul Mure- 

— la propriu 
cît mal pu-

V. TOFAN

Aurelian BREBEANU

O NOUĂ PROMOȚIE DE 
ARBITRI VILCENI

voluntari eto. Frecvența a fost 
mulțumitoare, de altfel ca și 
procentul absolvenților — din 
25 de înscriși, 21 reușind să 
treacă cu bine examenul teo
retic. S-au evidențiat Con
stantin Voinea, Nicolae Bar
bu, Antonio Verdoni etc. 
Poate că aceste nume vor de
veni populare cu vremea...

P. GlORNOIU—coresp.

SUCCESELE „CUTEZĂ
TORILOR" PRAHOVENI

Firește, o dată cu reluarea 
activității fotbalistice își vor 
reîncepe activitatea și cavale
rii fluierului. Pregătind... te
renul, Colegiul județean de 
arbitri a organizat cursuri 
pentru cunoașterea amănunți
tă a tuturor datelor necesare 
unui conducător de joc. Lec
țiile, care au fost urmate de 
demonstrații practice, au avut 
ca „profesori", printre alții, 
pe cunoscuții arbitri vîlceni 
AI. Alexe, I. Ciucă, Gh. Stoi- 
culescu, precum și pe „vete
ranii" I. Simian și Gh. Lăză- 
rescu (președintele colegiului). 
Recrutarea cursanților s-a fă
cut din rîndul foștilor jucători 
de fotbal, al instructorilor

în anul 1969, la Casa pio
nierilor din Ploiești a luat ființă 
clubul „Cutezătorii", care a de
venit o pîrghie eficientă în acti
vitatea sportivă a celor mai ti
neri practicanți a! diferitelor 
discipline. După o perioadă 
de doi ani, clubul are secții 
de handbal, fotbal, tenis de 
masă și șah, antrenînd într-o 
activitate organizată 425 de 
copii. Ii îndrumă cadre cali
ficate ca Marcel Ivănescu, 
Manole Anghel, Corvin Rado
vici, Viorel Băltățeanu. O ca
racteristică . 
este atenția 
cursurilor de 
cărora s-au 
acum mii de ___ ____
de „Cupa micului handbalist", 
„Cupa 30 Decembrie", „Cupa 
a 20-a aniversare a Casei pio
nierilor" sau — ultima acțiu
ne — „Cupa mărțișor" (la te
nis de masă), la care au luat 
parte și colegii lor de la Pa
latul pionierilor din București, 
ca și alți invitați.

Selecționații au nume ce au 
depășit, chiar, sfera clubului: 
șahiștii M. Popescu și C. fo- 
nes«u, jucătorii de tenis de

a ..Cutezătorilor" 
acordată eon- 
masă, la startul 
prezentat pină 

copii. Este vorba

pe românește — nu vi s-a 
părut minunat ?

Dar șutul lui Gerson, leit 
cu cel din finală, cînd nici 
Albertosi na putut face 
mai mult decît Constanti
nescu ? Gerson e minunat, 
eu îl pun lingă Pelă, iar 
pe amîndoi ii așez lingă 
Gruia — sau poate ați ui
tat ce minunai c fost hand
balul în 7, miercuri ? 
Steaua a fost genială, me
ciul a fost superb — la 
handbal în 7 sîntem ca 
brazilienii în fotbal. Pînă 
și transmisia a fost, în sfîrșit, telegenică, 
fiindcă aparatele s-au dus acolo, pe li
nia semicercului, și nu le-a fost rușine 
să ne arate cum devine cazul în cazanul 
acela infernal. Aparatele, regizorul (M. 
Panait, iată — în sfîrșit, îi scriu numele 
cu toată plăcerea, după ce ne-a chinuit 
cu hocheiul, ceea ce înseamnă că tele
sportul e în primul rînd o problemă de 
operatori, cum bine spunea Topescu în 
autocritica la același meci de hochei) ni
meni n-a î,—— --------
de pe teren și am văzut cu ochii 
furia și durerea de a 
pe care nu admiți 
spectacolul nu devine uman, dacă el nu 
captează totul, de la furie pînă Ij ex
taz, de la infern pînă în rai, atunci de
geaba am mai inventat telesport, degeaba 
Bacalu știe 7 limbi și traduce minunat, 
degeaba se zbate Țopescu tn fața șefilor 
lui să-i convingă a dota emisiunile spor
tive cu cele mai bune aparate și cu ope-

ratori de specialitate. Dar, revenind la 
handbal, comentariul lui Călin Antonescu 
nu vi s-a părut mai bun ca niciodată ? 
Omul intrase în joc, tremura, trepida, vi
bra, frazele uitaseră de corectitudine, și 
aveau patimă chiar dacă nu se încheiau 
cu punct și liru-liru... Și, revenind la crai
nicul acela brazilian, . auzind iar samba 
aceea, apueîndu-mă și pe mine așa. o 
mică nebunie, — cum vi s-ar părea dacă 
mîine, poimîine, Țopescu sau Urziceanu 
sau nea Mache Ionescu (sau Fănuș, sau 
eu, că toți sinlem luați mereu în focuri 
de ce facem pe deștepții și nu ne apu« 
căm să transmitem un meci din C...) am 
comenta Dinamo — Rapid, desfășurat pe 
melodia... „sîrbei în căruță" : „Mingea e 
la Răducanu, degajare la Dan, Dan la 
Neagu, Neagu stop greșit — ascultați 
mîine Telesportul de luni, cu comenta

riile lui Chirilă și portretul 
lui Ramsey — pas al lui 
Sălceanu la Lucescu, cen
trare excelentă, la semi- 
înălfîme — tot mîine sea- 

1 ră Ia Telesport, un eseu
I al lui loanifoaia din cele-I brul său ciclu de „Teme 

meditative" despre Manga
lagiu, ne mirăm că aceste J articole n-au fost strînse I într-un volum —, șut pu- 

r ternic al lui Cheran, res-
' pins de Răducanu în cor

ner, Răducanu este... — tot 
mîine seară, un interviu al 

Mironescu cu Dobrin pe tema 
— Rapid contra

<

V

'îi

încercat să ne ascundă iadul
‘ "i noștri 

a pierde un meci 
să-l pierzi. Dacă

lui Valeriu
„Eu și antrenorii mei — 
atacă, faceți sport, faceți gimnastică di
mineața, beți nes decafeinizat dacă_ gă
siți, căliți-vă și cu coniacul românesc 
„Tomis", nu vă înfurlați la birou cînd se 
fac ironii la adresa lui Dumitru, iată a- 
celași Dumitru îl întinde cu un șut for
midabil pe Constantinescu, Dumitru nu e 
un înger, citiți „îngerul a strigat", aler
gați la piesa „Acești îngeri triști" și iar 
de aci la „Acești nebuni fățarnici”, acești 
D. R. Popescu și Teodor Mazilu sînt doi 
mari scriitori care vor apare mîine seară 
Ia Telesport, unde vor dezbate proble
ma — șut, bară, Răducanu degajează, 
Dinamo a avut o mare ocazie, dar mîi
ne seară"...

Mare minune, dacă am scăpa cu viață, 
frații mei! Altfel, sigur, crainicul acela 
brazilian a fost minunat, dar dacă Pro
gresul meu scapă de retrogradare — eu, 
minune mai mare nu voi cunoaște.

BELPHEGOR

LA CONCURSUL DE LA BREMEN
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni (5—7 martie), piscina 
de 25 m și cu 5 culoare din 
Bremen va găzdui un mare 
concurs internațional de înot. 
La întreceri și-au anunțat 
participarea peste 400 de îno
tători din 19 țări, printre care 
S.U.A., U.R.S.S., Canada, Au
stralia, Peru, Suedia, Franța, 
Spania, Anglia și Brazilia. 
Țara noastră va fi reprezen
tată la această ediție de Ma
rian Slavic și Eugen Aimer. 
Bucureșteanul va lua startul 
în probele de 100 m, 200 m 
liber și 200 m mixt, în timp 
ce reșițeanul va concura la 
200 m și 400 m liber.

• în zilele de 13 și 14 
martie, federația de specia
litate din R. D. Germană or
ganizează un concurs deschis 
înotătorilor născuți în 1956, 
cu drept de participare la 
„europenele" de juniori din

fiOlanda. La întreceri va 
prezent și un lot de sportivi 
români, alcătuit din Anca 
Groza, Rodica Pctruică, Diet- 
mar Wetterneck și Teodor 
Nicolae.

• Cei 
polonezi, 
zilele de 
la București, 
masculină a României, se 
pregătesc intens. La ultimele 
lor concursuri oficiale (în ba
zin de 25 m) au fost înregis
trate cîteva rezultate foarte 
bune : Chmielewski 54,2, Lan
ger 55,0, Stachurski 56,5 la 
100 m liber; Pacelt 1:59,0 și 
Langer 2:01,4 la 200 m li
ber ; Dlucik 62,5 și Zaluski 
63,0 la 100 m spate; Dlucik 
2:16,0 și Zaluski 2:17,2 la 
200 m spate ; Smiglak 69,8 — 
100 m și 2:32,2 la 200 m 
bras ; Krawczik 2:16,5 la 200 
m delfin ; Pacelt 2:16,1 
m și 4:53,6

mai buni înotători 
care vor întîlni în 
26, 27 și 28 martie, 

reprezentativa 
a României,

MIRJANA SEGRT VREA
SĂ SE ANTRENEZE LA REȘIȚA

Vedeta ultimelor campio
nate internaționale ale Ro
mâniei a fost, fără îndoială, 
reprezentanta clubului Parti
zan Belgrad, Mirjana Segrt, 
cîștigătoare a 
ne spunea •

„La Belgrad 
și chiar patru 
zilnic, astfel că nu-mi 
permite să zăbovesc nici o 
oră, mai ales că pentru mine 
acest an este decisiv în pre
gătirea olimpică. Obiectivele 
sezonului ? La Bremen, vreau 
să „merg" suta sub un minut, 
iar la 200 m craul să cobor 
sub 2:10,0. 
această 
mi-am 
(2:08,2) 
Bazinul 
foarte mult, 
multă plăcere să mă antre
nez aici".

NAȚIONALA DE POLO
ÎȘI PREGĂTEȘTE DEBUTUL 

ÎN NOUL SEZON

4 probe, care

fac cite trei 
antrenamente 

pot

De altfel, la 
din urmă probă 

propus să corectez 
al Gabriele! Wetzko. 
din Reșița îmi place 

și aș veni cu

Reprezentativa de polo a 
României își pregătește de
butul în noul sezon, antre- 
nîndu-se zilnic sub condu
cerea foștilor internaționali, 
maeștrii sportului Anatol 
Grințescu și Nicolae Firoiu. 
Pentru zilele de 19, 20 și 21 
martie, F. R. Natație a orga
nizat în Capitală un turneu 
internațional la care vor lua 
parte selecționata Cehoslova
ciei, echipa italiană Canot- 
tieri Napoli, formația Rapid 
București și prima reprezen
tativă a țării. O săptămînă 
mai tîrziu, poloiștii noștri se 
vor deplasa la Belgrad pen
tru a participa la un alt tur
neu internațional, alături de 
selecționatele Italiei, Bulga
riei și Iugoslaviei.

la 400 m
— 200 
mixt.IN „CUPA 8 MARTIE-

IERI. NICI 0 SURPRIZĂ
REMARCABIL

cincinalului :
BĂIEȚI FETE

lungime
10 000

110

comparativ 
ale Româ- 
și la sfîr-

2:06.8
6.52

29:00.8
13,8

ale Jocu- 
ale Inter-

In întrecerile dotate cu „Cupa 
8 Martie", nu s-a mai semnalat 
nici o surpriză, toate favoritele 
cîștlgînd ieri fără dificultate.

Rezultate : Florica Butoi (CSU),
— Mihaela Nosa (Progresul) 6—3. 
8—3. Mariana Socaclu (U.T.A.) — 
Elena Cristea (Steaua) 6—4, 1—6, 
7—5. Elena Cotuna (Sc. sp. 2) — 
Elena Popescu (Dinamo) 6—3,
6— 0. Iudlt Dibar (Dinamo) — Ma
riana Socaclu (U.T.A.) 6—2. 6—2, 
Mihaela Dhnitrlu (Steaua) — Ma
riana Hadgiu (Dinamo) 6—3, 5—7,
7— 5, Manana Nunyzeiller (Dinamo)
— Cristina Bădln (Dinamo) G—0, 
6—3, Aurelia Trifu (Steaua) 
Florica Butoi (C.S.U.) 6—3, 7—5.

UN NOU TRIAL
în vederea partidelor in

ternaționale pe care le va 
susține în acest sezon repre
zentativa de rugby a țării 
noastre (prima fiind cea cu 
Italia, la 11 aprilie), astăzi 
are loc la Stadionul Tinere
tului, începînd de la ora 
14,30, un nou trial al rugbyș- 
tilor fruntași. Se vor întîlni 
o selecționată a Bucureștiu- 
lui și una a echipelor din 
țară.

masă FI. Vasile, C. Pantea, S. 
Dean ș.a. De altfel, în tabăra 
sportivă de la Păuleasca, la 
concursul de șah pentru de
semnarea celor mai buni pio
nieri din țară la acest sport, 
prahovenii au obținut „Diplo
mă de onoare" a C.N.O.P. Dar 
sînt și alte sporturi în care 
„cutezătorii" de pe aceste me
leaguri au obținut rezultate 
frumoase. De exemplu, la fot
bal, în tabăra de la Bucșoaia 
a fost cucerit locul III pe țară 
de către echipa reprezenta
tivă, ca și diploma pentru 
cea mai tehnică echipă a tur
neului

Pentru lunile care vor ur
ma. principala preocupare a 
conducerii clubului este dez
voltarea bazei materiale (di
recție în care se va cere un 
sprijin mai substanțial din 
partea Consiliului popular 
municipal), necesară desfășu
rării activității distractiv- 
recreative și de performanță, 
care să permită atragerea 
unui număr cît mai mare de 
copii din școlile generale și 
licee în practicarea sportu- 
tui.

„SCHIUL ZBURĂTOR"
— CAP DE AFIȘ 
MARAMUREȘEAN

în împrejurimile cabanei 
Izvoarele, aproape de Baia 
Mare, s-a desfășurat cea de 
a doua ediție a concursului 
„Schiul zburător". Competiția, 
rezervată pionierilor și șco
larilor, a fost inițiată, anul 
trecut, de Consiliul județean 
al organizației pionierilor și 
de C.J.E.F.S. Maramureș

(Urmare din pag I)

în ultimii cinci ani nu mai 
puțin de 902 recorduri ale 
țării, urcînd performanțele 
naționale tot mai aproape de 
nivelul mondial. Edificator în 
acest sens este faptul că în- 
tr-o serie de probe actua
lele recorduri de juniori sînt 
mai bune decît cele de se
niori de acum cîțiva ani ! 
Printre performanțele 
milor

ulti-
cinci ani se înscriu:

recordul mondial al Viorica! 
Viscopoleanu (6,82 m la să
ritura în lungime) și cel eu
ropean de sală al lui Șerban 
Ciochină (16,42 m la triplu 
salt), recordurile olimpice 
realizate de Viorica Viscopo
leanu și Lia Manoliu, nume
roasele recorduri 
rilor Balcanice și 
naționalelor.

Iată un tabel 
al unor recorduri 
niei la începutul 
șitul

1966

La primul an de juniorat, reșițeanca Rodica Petruică debu
tează in sezonul competițional cu un rezultat promițător 
(2:53,2 la 200 m bras) care-i dă multe speranțe de a fi selec
ționată în lotul ce ne va reprezenta la „europenele" de 

juniori

m 
mg

29:24,4
14,3

LA J.O., C.E. și J.B

decatlon 7 433 p 7 771 p disc 56,97
înălțime 2.11 2,16 suliță 60,54
prăjină 4,75 5,10 pentatlon 4 525 p
lungime 7,74 8,01
tripiusalt 16,28 16.76
disc 54,37 59,96

MEDALII DE AUR vegiei, Elveției ș.a..■>
au izbîndit în

bucurîndu-se acum — Ia a 
doua ediție — de o popu
laritate crescută — după cum 
ne relatează prof. Vasile Lancz. 
Pe foile de concurs au 
fost înregistrați aproape 100 
de participanți din cadrul e- 
chipelor reprezentative ale 
localităților județului, ca și al 

" ' ~ ’ lionierilor din
_ ________ ,_2, mai 
rezultate au fost reali- 
de următorii pionieri : 
3 000 m (b) V. Avram 
Baia Sprie) ; 1 500 m (f) 
-la Trif (Lie. Baia

formației Casei pionieriloi 
Cluj La individual, cele 
bune 
zate 
fond 
(Lie
Gabriela __  ...... ___
Sprie) ; slalom special : Mihai 
Mureșan (Cluj) și Maria Arde- 
leann (Baia Sprie). Conform 
regulamentului, în urma re
zultatelor înregistrate la cele

lui Borșa. urmați de 
Liceului Bala Sprie, 
generală Baia Sprie, Casa pio
nierilor Cluj, Vișeul de Sus, 
Baia Mare, Lăpuș, Sighetul 
Marmației și Dragomirești.

două probe, ediția actuală a 
Cupei „Schiul zburător" a re
venit reprezentanților orașu- 

-------" Jj echipa 
Școala

SEARĂ CULTURAL
SPORTIVĂ LA CURTEA DE 

ARGEȘ

■ O gazdă deosebit de primi
toare s-a dovedit Liceul agri
col din localitate, cu prilejul 
unei recente seri cultural- 
sportive, organizată de consi
liul asociației sportive „Agro
nomia", cu sprijinul catedrei 
de educație fizică. Aproape 
500 de elevi și cadre didactice 
au ținut să participe la a- 
ceastă atrăgătoare acțiune.

în programul serii au fi
gurat mai multe concursuri 
cu premii, gen „Cine știe 
sport eîștigă", pe teme legate 
de activitatea turistică și 
sportivă din țara noastră („Cu 
sportivii români la Jocurile 
Olimpice", „Sportul feminin 
la noi în țară", „România pi
torească" etc.) : premierea
campionilor asociației sportive 
pe anul 1971 la ramurile de 
sport la care s-au ținut con
cursuri pînă în ------- * -1 "
nume : tenis de 
dunei Bădescu. ...
Popescu și Ion Gerea, volei ; 
demonstrații sportive, jocuri 
distractive și cîteva surprize 
mult gustate de participanți. 
Reuniunea s-a încheiat^ cu o 
seară de dans, inițiată în 
cinstea elevilor fruntași la în
vățătură și sport. De . remar
cat sprijinul substanțial dat 
de C.J.E.F.S. Argeș și condu
cere.-) liceului pentru reușita 
acestei seri cultural-sportive, 
care va fi repetată periodic 
— după cum ne asigură diri
guitorii A.S. Agronomia.

prof. EM. STERESCU
coresp.

prezent și a- 
masă — Rîn- 
șah — Livia

în cincinal, prestigiul spor
tului românesc a crescut e- 
vident și prin intermediul a- 
tletismului. Numele lui Io- 
landa Balaș, Lia Manoliu, 
Viorica Viscopoleanu, Ileana 
Silai, Mihaela Peneș, Caro! 
Corbu, Cornelia Popescu, 
Valeria Bufanu, Șerban Cio
chină și ale altora sînt bine
cunoscute în lumea atletis
mului. Numeroși reprezen
tanți ai României s-au aflat 
în acest timp în fruntea cla
samentelor pe probe în Eu
ropa și în lume. Astfel, 
intervalul 1966—1970, 
nii au 
primii 
ori în 
de la 
g-rație 
aur și 
pa feminină a țării 
s-a clasat pe locul II, după 
S.U.A. și înaintea formațiilor 
R. D. Germane, Uniunii So
vietice, R. F. a Germaniei 
ș.a., la campionatele europe
ne de seniori au fost cuce
rite două locuri I, 5 locuri 
II și 3 locuri III, iar la cele 
de juniori 
4 locuri II 
La Jocurile 
prezentanții 
mânesc au 
dalii de aur !

Suita succeselor este mare. 
Ea este însă cunoscută ce
lor ce iubesc sportul în gene
ral și sportul sporturilor în 
special. Vom mai aminti doar 
că în această vreme echipa 
de fete a întrecut pe cele 
ale Poloniei și Cehoslovaciei, 
cea de băieți pe ale Nor-

că ju
niorii au izbîndit în unele 
meciuri cu formațiile R. D. 
Germane, Poloniei, Cehoslo
vaciei etc., că de foarte mul
te ori am înregistrat succe
se generale în cadrul J.B.

EDIFICII 
PENTRU ATLETISM

în 
româ- 

fost de 15 ori printre 
10 în Europa și de 11 
lume. La Olimpiada 
Ciudad de Mexico, 
celor două medalii de 
două de argint, echi- 

noastre

două locuri I, 
și 5 locuri 
Balcanice 
atletismului 

obținut 103

III. 
re- 
ro- 

me-

Susținut material de către 
stat, bucurîndu-se de o 
grijă deosebită din partea 

C.N.E.F.S., atletismului i s-a 
asigurat prin federația de 
specialitate (deosebit de la
borioasă, cu inițiativă și en
tuziasm molipsitor) o bază 
materială tot mai bună. Au 
fost amenajate noi piste de 
atletism, pe inelul de la Re
publicii s-a pus un strat de 
elbitex, în tot mai multe o- 
rașe (printre care : București, 
Cluj. Brăila, 
înalță săli de 
sute și sute de 
s-au amenajat 
atletism și chiar mini-piste. 
Toate acestea au contribuit 
direct la dezvoltarea mișcării 
atletice din țara noastră, 
creînd premise certe pentru 
noi salturi valorice, pentru o 
și mai puternică afirmare în 
arena internațională.

Atleții și atletele, antre
norii și tehnicienii, specia
liștii, întreg atletismul nos
tru pregătesc cu migală vi
itoarele evoluții în marile 
confruntări internaționale și, 
îndeosebi. participarea la 
Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. Să le acordăm credit, 
să le dorim noi izbînzi în 
cincinalul pe care l-am în
ceput, încă din prima zi a 
anului 1971.

Focșani) 
atletism, 
școli și 
sectoare

se 
în 

licee 
de
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Alte răspunsuri la întrebarea

CE VA FI DUMINICĂ IN „CUPA ?
• I.R.A. Cîmpina promite 1500 de suporteri! • Tribune suplimentare pe stadionul din

Dt TESTARE A REZISTENTEI JUCATORIEOR
Fotbalul este asemenea unui 

cazan carș fierbe fără înce
tare, fio că ne aflăm în plin 
campionat, fie că vacanțele ca
niculare de vară sau geroase 
de iarnă ne țin departe de sta
dion. Parcă, în trecut, vacan
țele nu erau chiar atit de 
frămintate ca in ultimii ani. 
Viitoarea actuală, dezbaterile 
aprinse, au început cam de 
tind „Zțirich ’67“ a scuturat 
bine o oarecare amorțeală, și 
apoi s-au multiplicat și diver
sificat cînd Mexicul a deve
nit din vis realitate. Iar pre
miera de la Guadalajara a ară
tat că ne-am putea prezenta 
mai departe cu echipa țării 
la un eșalon superior in ie
rarhia internațională a fotba
lului.

Dorințele sau chiar preten
țiile unei permanențe printre 
reprezentativele fruntașe pe 
continent au produs o justifi
cată alertă în vederea aplică
rii unor procedee care să ri
dice potențialul și măiestria 
jucătorilor noștri de perfor
manță. De altfel, o largă pu
blicitate făcută mijloacelor de 
pregătire a jucătorilor din 
diferite colțuri ale lumii, în 
special din țările cu fotbal a- 
vansat, a dus în mod necesar 
Ia adoptarea și în fotbalul 
nostru a unor metode de tes
tare și procedee de pregătire, 
utilizate de reputați specialiști 
și antrenori străini. In mod 
special au atras atenția tes
tele Cooper și proba 
trand, legate de determinarea 
capacității de efort a fotba
liștilor.

Cînd s-a aflat prima dată 
despre testul Cooper, faptul 
că o asemenea probă aplicată 
candidaților la zborurile cos
mice este transferată și la 
fotbaliști, a produs senzație. 
Aceasta se întîmpla la sfîrși- 
tul anului 1969 și vestea a ve
nit în Europa din Brazilia. 
In februarie 1970, am avut pri
lejul să asist, pe stadionul 
Maracana din Rio de Janeiro, 
la aplicarea testului Cooper 
Iotului brazilian de fotbal, in
clusiv lui Pele. Viitorii cam
pioni mondiali se prezentaseră 
de 3—4 /ile, din concediu, la 
convocarea lui Saldanha. L-am 
văzut pe Fele alergind in
tr-un ritm susținut, dar uniform, 
transpirind pentru a parcurge, 
în zona de control a celor 12 
minute, distanța de 2 800 m 
In fapt, testul Cooper verifi
că. în timpul stabilit pentru 
alergare, potențialul fizic, la 
un moment dat, al jucători
lor de fotbal. In cazul nostru, 
după experiențele făcute, s-a 
ajuns la concluzia că o aler
gare de la 2 800 la 3 200 m în 
acest răstimp de 12 minute, 
este apreciată ca foarte bună, 
2 400—2 800 m, bine, 2 000— 
2 400 m, suficient, iar sub a- 
ceastă distanță, insuficient. 
Preparatorul fizic al echipei 
braziliene, Chirol, care de alt
fel se deplasase la Houston 
și stătuse de vorbă personal 
cu Cooper, îmi spunea că a- 
cest test îi dă posibilitatea să 
vadă în ce măsură, 
realizărilor fiecăruia 
că, de

As-

conform 
(pentru 

pildă, Joel alergase 
numai 2 400 m) trebuie să in
dividualizeze pregătirea fizică 
a jucătorilor, pentru a fi a- 
duși la același numitor de ca
pacitate fizică și de rezisten
ță, pentru ca numai după a- 
ceea, întregul lot să poată tre
ce cu bine, oricind, testul Co
oper. Acesta se dovedește a 
fi, deci, extrem de simplu, și 
tocmai pentru că este simplu 
ar putea fi și valoros, deoare
ce în mod sigur el reprezintă 
fructul unor minuțioase cerce
tări anterioare, care au fixat 
scara distanțelor necesare 
pentru cele 12 minute.

Aplicarea testului Cooper la 
loturile echipelor noastre divi
zionare a produs surprize (ju
cători care au abandonat sau 
n-au reușit mai mult de 1600 
—1 800 m). De aici numeroase 
discuții, dar și confuzii. Con
fuziile se dovedesc a fi cele 
mai păgubitoare, deoarece la 
multe echipe testul Cooper s-a 
transformat dintr-o verificare, 
într-un scop în sine, cu de
punerea unor eforturi mari și 
prelungite de către unii fotba
liști, pentru a depăși cei 
3 200 m și a alerga cit mai 
mult posibil în limita celor 
12 minute! Această tendință 
a fost încurajată de unii an
trenori. Ba chiar, unii specia
liști din federație au apreciat nu
mai pe fotbaliștii care au depășit 
3 200 m. ! Eroarea este evidentă 
dacă avem în vedere rațiunea 
testului Cooper, care nu este 
de fel o probă de alergare de 
fond, o întrecere atletică pen
tru înregistrarea de perfor
manțe. Limitele stabilite de 
test sînt suficiente peptru a se 
face constatări și nu este, 
deci, nevoie de depășiri spec
taculoase.

Firește, incapacitatea unor 
fotbaliști de a alerga pină la 
capătul celor 12 minute sau a 
altora de a străbate distan
țele 
dus nedumerire, 
comportare este inacceptabilă. 
Cifrele celeilalte probe, Astrand, 
extrem de importante, au I â- 
murît că era logic să se întîm- 
ple așa, deoarece lipsa de pre
gătire testată se corelează cu 
o nesatisfăcătoare 
de consum a
Dr. Miron Georgescu,
tr-un articol publicat săp- 
tămîna trecută în ziarul 
Sportul („Jucătorii nu au ca
pacitatea de efort pentru 
practicarea fotbalului modern"), 
a redat termenii medicali mai 
pe înțelesul tuturor și a arătat 
că în perioada reluării pregăTi- 
rilor pentru activitatea compe- 
tițională, rezistența multora din
tre fotbaliștii testați era doar 
cu 20% mai mare decît a tine
rilor obișnulțl, neantrenați. Con
statarea a produs senzație. La 
redacție am primit multe scri
sori, prin care se cerea reme
dierea grabnică a situației. De
sigur, între timp, situația s-a 
mai îmbunătățit, pe măsu
ră ce numărul antrenamentelor 
a progresat. Problema prezintă, 
totuși, în continuare, o impor
tanță majoră și ea trebuie ur
mărită periodic cu. multă perse
verență. 1

Testele și examinările de 
specialitate le lăsăm pe sea
ma celor de mdserie. Consta
tăm însă o lipsa de aprecie
re unitară în interpretarea 
probelor și testelor, precum 
și în stabilirea metodologiei 
de aplicare a acestora. De ase
menea, se observă și o îm- 
prăștiere și o hecoordonare a 
capacităților și mijloacelor de 
investigație; la Centrul de 
medicină sportivă, la catedra 
de specialitate îi I.E.F.S., _ la 
comisia medicală a F. ~ 
bal, la antrenorii și 
echipelor divizionare, 
blicăm concluziile așa 
sosec și prin urmare 
neț rigori și a unei 
unitare creează diferențe 
semnate și confuzii mari, 
dorite tocmai acum, într-o pe
rioadă de demaraj.

In această situație, apreciem 
că este nevoie de unele clari
ficări în materie 
mijloace pentru 
capacității fizice, 
jucătorilor noștri, 
de criterii și 
nanim recunoscute

labile de către antrenori, me
dici și fotbaliști, pen
tru că în această direcție nu 
este vorba de... tactică, ci de 
jaloane certe. Iată de ce soco
tim că este necesar ca specia
liștii și medicii avizați in ma
terie să se intilnească, Fede
rația de fotbal să gireze a- 
ceastă reuniune, 
se ajunge la 
concluzii și indicații precise în 
problema testării.

Concomitent, credem că ar 
fi extrem de util ca fie fe
derația, fie colegiul divizionar 
A să contracteze această 
mă de studiu cu Centrul 
cercetări științifice pentru e- 
ducație fizică și sport. t„ 
ultimă instanță redacția noas
tră se oferă, cu plăcere, să 
fie gazda unei dezbateri în
tre specialiști de tot felul 
care să fundamenteze această 
problemă de mare actuali
tate.

pentru a 
clarificări,

te
ci e

In

Aurel NEAGU

Urziceni I Băcăuanii se tem de Verșanschi si
Am hotărît să deschidem 

reportajul cu cîteva informa
ții „calde11 din tabăra divizio
narei „C“ I.R.A. Cîmpina, ad
versara de duminică a Ra
pidului, o echipă despre care 
știam că a presărat pe drum 
formații de categorie superi
oară, pe Metrom Brașov și 
Flacăra Moreni.

Iată-ne, așadar, 
28—30 Cîmpina, 
rea de Reparații 
vorbă cu...

— Antrenorul echipei de 
fotbal!

— Așa ceva nu există I 
I.R.A. e antrenată de un in
structor voluntar, Al&cu Ba- 
nu, fostul jucător al echipei 
Poiana.

Peste cîteva minute, Alecu 
Banu avea să ne declare, nu 
fără o notă de amărăciune in 
glas:

— Nu prea ne putem lău
da cu pregătirea! N-avem te
ren propriu și n-arm disputat

ia tefelon i 
Intreprinde- 
Auto, de

Mangalagiu...

corespunzătoare, a pro-
O asemenea

capacitate 
oxigenului, 

in

la
R. Fot- 
medicii 

Noi pu- 
ciim ne 
lipsa u- 
atitudini 

în- 
ne-

de testări si 
îmbunătățirea 

a rezistenței 
Este nevoie 

aprecieri

MECIURI AMICALE DE IERI

U.T.A. ÎNVINSĂ PE 
TEREN PROPRIU : 1—2 

CU POLITEHNICA 
TIMIȘOARA

ARAD, 3 (prin telefon). — 
După turneul din Grecia, tex- 
tiliștii s-au prezentat ieri în 
fața publicului arădean, în- 
tr-un meci amical cu divi
zionara B, Politehnica Timi
șoara. Localnicii au evoluat 
nesatisfăcător, pierzînd cu 
1—2 (1—1). Au înscris : Di
ma (min. 38) și Bungău (min. 
86), respectiv Broșovschi 
(min. 41).

Șt. IACOB-coresp. princip.
MECIUL UNIREA DEJ — 
„U", DIN 16 -IMI, SE VA 

JUCA LA CLUJ
DEJ, 3 (prin telefon). în- 

trucît terenul de fotbal din 
localitate nu este refăcut, e- 
chipa Unirea Dej a convenit 
cu conducerea clubului Uni
versitatea Cluj ca meciul 
din 16-imile „Cupei Româ
niei11 să se dispute pe Sta
dionul Municipal din Cluj.

D. VATAU-coresp.

„U" CRAIOVA — 
EL|tCTROPUTERE 2-2 (1-2) !

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
Divizionara B a condus de 
două ori în acest meci. în 
min. 3, Mateescu a deschis 
scorul, dar în min. 30 O- 
blemenco a egalat. Un minut 
mai tîrziu, Bondrea a redat 
avantajul echipei sale. Stu
denții au egalat din nou cu 
3 minute înainte de final, 
prin Țarălungă.

Șt. GURGUI-coresp. princip.

„U" CLUJ — MINERUL 
BAIA MARE 5—1 (0—0)

CLUJ, 3 (prin telefon). 
Disputată pe un timp frigu
ros, partida a reușit să în
călzească cele cîteva sute de 
spectatori din tribune. De 
subliniat că, în min. 79, sco
rul era 2—1, iar în min. 84 
— 5—1 ! Au marcat: Anca, 
Adam (2), D. Mocanu, Ui- 
făleanu, respectiv Silaghi.

V. MOREA-coresp. princip.

încă nici un meci în acest 
sezon pe teren găzonat. Am 
jucat cîteva partide amicale 
cu adversari mai slabi, din 
campionatul județean.

— Ce speranțe aveți pen
tru duminică ?

— Să fiu sincer, nu prea 
multe...

Deși Alecu Banu nu se 
dovedește prea optimist, tre
buie adăugat că la Cîmpina 
se scontează pe cîteva mii de 
susținători, dintre care 1500 
vor fi — după aprecierea u- 
nor localnici — salariații în
treprinderii de Reparații Auțo.

★
Încercînd să aflăm ultimele 

noutăți din tabăra echipei 
Aurora Urziceni — adversara 
liderului de toamnă al divi
ziei A, echipă clasată pe locul 
II în campionatul județean 
Ilfov — am apelat, în lipsa 
antrenorului Vasile Naciu, ab
sent din localitate^ la Oficiile 
secretarului Consiliului popu
lar orășenesc, Ion Barbu.

— Ce e nou la Urziceni?
— Ninge, în timp ce la sta

dion se fac ultimele amena
jări pentru improvizarea unei 
tribune suplimentare, care să 
poată cuprinde cîteva sute de 
spectatori. Sperăm să fie cu 
toții peste 5.000.

— Am dori cîteva infor
mații referitoare la echipa 
locală.

— Duminică, întregul lot a 
vizionat meciul Dinamo — 
F. C. Sao Paulo, transmis la 
televiziune, l-a discutat și a- 
nalizat. Băieții, pentru care 
partida cu Dinamo rămîne un 
mare eveniment, vor să facă 
un meci frumos și speră să-i 
țină în friu pe bucureșteni!

— Crede, oare, cineva 
din Urziceni în posibila 
victorie a Aurorei?!

— O mică speranță vibrea
ză în inima fiecăruia, pentru 
că echipa joacă acasă 1 
mod normal, însă...

Am notat în încheiere for
mația probabilă a Aurorei Ur
ziceni : Nițu — Voicu, Bucșa- 
ru, Răducanu (căpitanul echi
pei), Farmache, Buga, Dolga- 
niev, Mihai, Ghiță, Ion, Stoica.

încheiem ediția de astăzi a 
anchetei cu președintele lui 
Sport Club Bacău, Roii Stra- 
tulat:

— Trebuie să recunosc că 
îmi este foarte greu să-mi în
chipui echipa noastră pierzînâ 
calificarea, în fața diviziona
rei C Minerul din Comănești.

— Cum Comăneștii se a- 
flă chiar în județul dv., e 
de presupus că Minerul nu 
vă este o... necunoscută.

— Și Minerul, cu care nu 
de mult formația noastră de 
tineret a terminat la egalitate, 
3—3, și terenul din Comănești 
— foarte bun — și atmosfera 
de acolo ne sînt foarte fami
liare. După părerea noastră, 
singurii jucători ai Minerului 
care ar putea să ne încurce 
socotelile sînt Verșanschi, fos
tul nostru portar, și Mangala
giu, omul de gol de acum
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DEMBROVSGHI
Desen de Al. CLENCIU

cîțiva ani al Ceahlăului Pia
tra Neamț.

. — Ce noutăți ne puteți 
furniza din tabăra lui 
Sport Club ?

— Ne bucură foarte mult 
faptul că Duțan și Dembrov- 
schi și-au revenit, demon- 
strînd multă poftă de joc.

Ovidiu IOANIȚOAIA

DINAMOVIȘTII POCĂIESC,
ÎN CONTINUARE, RETURUL CAMPIONAMUI

(Urmare din pag. I)

efort, 
mari.

In

dus plutonul în îndeplinirea 
baremului stabilit.

Escala din orașul de la 
poalele Tîmpei s-a încheiat 
cu o ședință de hidroterapie.

Printre jucătorii cei mai 
asidui la antrenament, Boc.

— Cum te adaptezi la pre
gătire ?

— Mă readaptez la 
fără dificultăți prea
în perioada recentă în care 
am fost departe de terenul 
de fotbal, nu mi-a 
efortul fizic, deoarece 
muncit. Nu vor trece prea 
multe zile pină cînd voi fi 
capabil să fac față integral 
cerințelor antrenamentelor.

— Speri să reintri în echi-. 
pă curînd ?

— Mi-am manifestat aceas
tă dorință față de clubul Di
namo București și am făcut 
o cerere pentru a fi reinte-

lipsit
ani

grat în rîndurile secției tie 
fotbal. Și promit că nu o voi 
mai părăsi așa cum s-a in- 
tîmplat în urmă cu doi ani. 
Timpul în care nu am putut 
practica fotbalul, pe care-l 
iubesc atît de mult, mi-a 
fost suficient pentru a reflec
ta Ia ceea ce am de făcut 
în viitor. Doresc să redevin 
un sportiv 
comportare 
toată activitatea

★

Seara, după o 
tiri, fotbaliștii 
au urmărit la televizor trans
misiunea concursului inter
național „Cerbul de aur“ și 
au aplaudat, de la distanță, 
pe concurenți și artiștii con- 
sacrați.

Reluarea campionatului se 
apropie, 
așteaptă cu interes 
echipelor urmăritoare. .

valoros, cu o 
ireproșabilă în 

mea.

zi de pregă- 
dinamoviști

liderii de toamnă 
replica

A

DUMINICĂ 7 MARTIE ÎNCEPE
RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

ÎNCEPUT DE DRUM lata programul jocurilor

Luni seara a avut loc la 
sediul Federației Române de 
Fotbal o scurtă ședință pri
lejuită de prima reuniune din 
acest an a lotului olimpic.

în timp ce studenții ieșeni 
Cuperman, Stoicescu și Lupu- 
lescu se aflau încă la aero
port, abia reîntorși din tur
neul african, Constantinescu, 
Cheran, Năsturescu, Fl. Du
mitrescu, Gyorfi, Sălceanu și 
ceilalți s-au așezat în jurul 
unei mese, ascultînd cuvin
tele de bun găsit ale preșe
dintelui federației, Mircea 
Angelescu.

— Iubitorii fotbalului
mânesc așteaptă de la voi 
întărirea renumelui pe care

ro-

Foto ! V. BAGEACNăsturescu promite,..

Biroul Federal
se reunește

mnne

V-a : 1 2
a IV-a :

acesta l-a cucerit, cu greu, 
în ultimii ani. Știm că ob
ținerea calificării la Miin- 
chen va cunoaște obstacole 
dificile, dar sperăm că voi 
toți, unii cu mai multă ex
periență, alții cu mai puțină, 
unii mai vîrstnici, alții mai 
tineri, veți găsi resursele 
pentru a reprezenta fotbalul 
românesc la Olimpiada din 
1972.

Pe rînd, începînd cu an
trenorul Valentin 
continuînd cu 
Constantinescu,
Gyorfi și Năsturescu, compo- 
nenții lotului olimpic au 
mulțumit pentru dovada de 
încredere ce li s-a acordat 
prin selecționarea lor, anga- 
jîndu-se să depună toate e- 
forturile pentru ca reprezen
tativa olimpică a României 
să confirme drumul ascen
dent al fotbalului nostru.

Luni seara, la sediul fede
rației, n-a avut loc o ședin
ță propriu-zisă. A fost O dis
cuție caldă, de la om la om, 
un început de drum pe care-1 
sperăm terminat la... Miin- 
chen 1972.

Stănescu,
Ivăncescu, 

Cheran,

SERIA I

Textila Botoșani — Penicilina 
Iași

Minerul Comănești — I.T.A. 
Pașcani (se joacă la 10 martie)

Chimia Suceava — Textila Bu- 
huși

Minobradul Vatra Dornei — Ful
gerul Dorohoi (se joacă la 10 
martie)

Foresta Fălticeni — Cimentul 
Bicaz

Victoria Roman — 
Clmpulung

Letea Bacău — Minerul 
Humorului

Nicolina Iași — Petrolul 
nești

Laromet București — Unirea 
București (fostă Minăstirea)

Fi. roșie București — Victoria 
Florești

SERIA A IV-A

Rarăul

SERIA A II-A

Gura

Moi-

DaciaAutomobilul Focșani
Galati

Rulmentul Birlad — Metalul Bu
zău

A.S.M. Tecuci — Ancora Galați 
Metalul Plopeni — Unirea Tri

color Brăila
Voința București — Trotusul 

Gh. Gh.-Dcj
Metalurgistul Brăila — Petrolis

tul Boldești
Șoimii ----- . - ----------------------------
S.U.T. 

Sărat

Comerțul Alexandria — Auto
buzul București

Chimia Rm, Vîlcea — Sirena 
București

I.R.A.' Cîmpina — F. C. Cara
cal (se joacă la 10 martie)

Petrolul Tirgoviște — I.otrui 
Brezoi

Unirea Drăgășani ~ Petrolul Vi
dele

Dacia Pitești — Chimia Tr. Mă
gurele

T.M.B. București — Gloria Sla
tina

Mașini Unelte București ■— Pro
gresul Corabia

Mureșul Deva — Chimica Tir- 
năveni

Metalul Copșa Mică — C.F.R. 
Simeria

Independența Sibiu — Aurul 
Brad

Arieșul Cimpia Turzii — Unirea 
Alba lulia

SERIA A VII-A

Gloria

SERIA A V-A

Buzău — Petrolul Berea 
Galați Olimpia Rin.

SERIA A

Mangalia

III-A

ElectronicaMarina 1
București

Celuloza
București

Electrica
Medgidia

Prahova
Tuicea

Delta Tuicea — Olimpia Giurgiu
I.M.U. Medgidia — Azotul Slo

bozia (se joacă la 10 martie)

Electromotor Timișoara - Vic
toria Caransebeș

Știința Petroșani — Meva Tr. 
Severin

Minerul Motru — Furnirul Dela
Minerul Lupeni — Vulturii Tex

tila Lugoj
St. roșu Plenîța — Minerul 

Bocșa (se joacă la 10 martie)
C.I.L. Tg. Jiu — Metalul Topleț 
Metalul Tr. Severin — Minerul 

Moldova
C.F.R.

Calafat

Someșul Satu Mare 
Baia Mare

Unirea Dej — Someșul Beclean 
(se joacă ia 10 martie)

Progresul Năsăud — C.I.L. 
Gherla

Constructorul Baia Mare — 
Dermata Cluj

Unirea Zalău — C.I.L. Slgheiul 
Marmației

Victoria Cărei — Mineral Baia 
Sprle

Recolta Salonta — Arieșul 
Turda

Chimistul Baia Mare — Bradul 
Vișeu

SERIA A VIII-A

Carpafi

— Tehnometal

Nouă 
Caransebeș Dunărea

Călărași

Constanța — Cimentul

Ploiești — Dunărea

SERIA A VI A

Minerul Teliuc — Ind. sirmel 
O. Turzli

Minaur Zlatna — A.S.A. Sibiu
Soda Ocna Mureș — Metalul 

Aiud
Victoria Câlan — Minerul Ghe- 

lar

Vttrometan Mediaș
Brașov

Chimia Făgăraș — C.F.R. si
ghișoara (se joacă la 10 martie)

Torpedo zărnești — Minerul 
Bălan

Chimia oraș Victoria — OPui 
St. Gheorghe (se Joacă la 10 mar
tie)

Caraimanul Bușteni —1 eolorom 
Codiea

Viitorul Gheorgliieni — Forestie
rul Tg. Secuiesc

Carpati sinaia — Lemnarul 
Odorbeiul Secuiesc.

Tractorul Brașov — Unirea Cris- 
turul Secuiesc.

NUMERELE EXTRASE 
CONCURSUL SPECIAL 

MĂRȚIȘORULUI DIN
3 MARTIE 1971

EXTRAGEREA I : 22 10 14 
25 45

EXTRAGEREA a Il-a : 43
15 21 33

EXTRAGEREA
19 39 15 23 38

EXTRAGEREA
29 43 16 44 10
EXTRAGEREA a
29 21 7 8 43

FOND DE PREMII PROVI
ZORIU : 4.776.745 lei

Plata premiilor va începe în 
Capitală de la 16 martie pină 
la 17 aprilie ; în țară de la 20 
martie pină la 17 aprilie 1971. 
inclusiv.
CÎSTIGURILE OBȚINUTE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 26 FE
BRUARIE 1971

EXTRAGEREA I : Categoria

1 :1 variantă 25% a 100.000 lei 
și 2 10% a 40.000 lei ; a 2-a : 
4,15 a 29.326 lei ; a 3-a 18,75 a 
6.491 lei ; a 4-a : 44,20 a 2.753 
lei ; a 5-a 147,80 a 823 lei; a 6-a: 
248,55 a 490 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
44.399 lei 

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria A : 2 variante 100% a 
73.793 lei și 1 25% a 18.488 lei și 
1 10% a 7.379 lei ; B : 8,35 a 
11.146 lei ; C : 12,15 a 7.660 lei; 
D : 20,70 a............ "
a 2.536 lei ;

AMBELE 
tegoria Z : 
100 lei.

Cîștigul de 100.000 lei a fost 
obținut de participanta Con
stantinescu Anastasia din Bucu
rești, iar ciștigurile de 73.793 
lei au 
Pușcuță 
sânțanu

4.496 lei ; E : 36,70 
F : 72,75 a 1.279 lei. 
EXTRAGERI : Ca- 
1714,10 variante a

revenit participanților 
Ilie din Arad și Cavăn- 
Gheorghe din Galați.

După cum s-a mai anun
țat, mîine seară, la ora 18, 
va avea loc o ședință de lu
cru a Biroului Federației Ro
mâne de Fotbal, în cadrul 
căreia vor fi dezbătute pro
bleme legate de reluarea se
zonului competițional și de 
definitivarea loturilor repre
zentative ce vor participa în 
competițiile oficiale ale anu
lui.

în aceeași zi, la ora 19,30, 
se va organiza la sediul 
F.R.F. o conferință de presă.

Cineva îmi spunea la Sao 
Paulo că Brazilia are 92 de 
milioane de locuitori, dintre 
care 17 milioane de fotbaliști 
și 75 de milioane de specta
tori de fotbal. Puneți aceste 
trei cifre în ecuație. Este e- 
cuația care explică — di
dactic, dacă vreți — marele 
succes al fotbalului brazilian 
în lume. Aflîndu-le. înțelegi 
de ce „Cupa Jules Rimet“ a 
intrat în patrimoniul brazi
lian, de ce fotbaliștii din țara 
cafelei s-au aflat în mod re
petat în vîrful piramidei 
soccerului mondial.

17 milioane de fotbaliști ! 
Mai mulți decît populațiile 
unor țări cu fotbal apreciat.

Dar nu fotbaliștilor brazi
lieni le sînt consacrate aceste 
rînduri. Nu. Despre ei voi 
scrie și 'la ei mă voi referi 
în alte multe ocazii, pentru 
că fotbalul brazilian este o 
mină pe care nu ai dreptul 
să n-o exploatezi. Acum, voi 
vorbi despre incomparabilul 
public brazilian. Un public 
care te impresionează. Te u- 
luiește. Te îneîntă.

Asistînd pentru prima oară 
în viața 
fotbal pe 
lian, ești 
lemă —

mărești ? Cel de pe teren 
sau cel din tribună ?

Cel din tribună îl concu
rează pe cel din teren, adău- 
gîndu-i rare virtuți artistice.

Primul meci văzut în Bra
zilia a fost cel dintre Co
rinthians Sao Paulo și Fla-

zindu-1 din afara stadionului 
ai fi putut crede că jocul e 
în toi. '

Și iată echipele. Apariția 
lor face să „explodeze'1 tor- 
sidele. Tirul petardelor de
vine o adevărată canonadă 
care se declanșează o dată

Jurnal brazilian (I)

SARANGA

ta la un meci de 
un stadion brazi- 
pus în mare di

ce spectacol să ue-

mengo Rio de Janeiro, ju
cat pe stadionul paulist Pa- 
caembu. Cu o oră înainte de 
începerea partidei, pe stadion 
se aflau vreo 20 000 de oa
meni. Printre el am remarcat 
și cele două galerii ale echi
pelor care urmau să se în
treacă. Așa-numitele „tor- 
side“ (în pronunțare fone
tică). Torsida lui Corinthians 
se afla la tribuna a doua, 
cea a lui Flamengo, la pe
luză. Cu o oră înaintea flu
ierului inaugural al jocului, 
membrii celor două galerii 
agitau steaguri și strigau rit
mat sloganuri specifice clu
bului. „Dialogul11 celor două 
torside era neîntrerupt. Au-

eu cele 20—30 de tobe cîte 
cuprinde fiecare „șaranga11 *), 
adevărate orchestre folosind 
instrumente de percuție și 
de suflat. încetul cu încetul, 
zgomotul asurzitor al petar
delor și al tobelor este în
locuit de sincopatele șl me
lodioasele sambe care du
rează de-a lungul întregii 
partide.

90 de minute, tribunele 
cîntă, ritmul muzicii potri-

vindu-se ritmului 
adeseori este de-a 
d răcit.

Spectacol unic 
rarnentp brasiliero“. Nu este, 
m-arn Cdrivins, nici o exa
gerare;’ atunci cînd se spune 
că nn-meci de 
zilia este 
zical de

Adnotâi 
tor reacț 
timpul jocului. 
curajepZă per 
auzit htiîdttrel 
din cele opt 
în Brazilia 
tează la 10 metri peste p tartă 
(se mai întîmplă și la ei), 
nimeni nu fluieră, nimeni nu 
reproșează. Auzi cîte un oftat 
colectiv de dezamăgire. Dar 
atît. Mai mult, am văzut e- 
chipe învinse cu 3—0, ieșind 

în aplauzele

de joc, care 
dreptul în-

în „tempe-

pe 
ale

fotbal în Bia- 
i spectacol mu- 
i amploare.

marginea al- 
tribunelor. în 
Tribunele în- 

tnanent. N-am 
la nici unui 

meciuri văzute 
Un jucător șu-

•) Orchestră a suporterilor 
brazilieni care cîntă fără în
trerupere tot timpul meciului, 
așa cum s-a auzit duminică, cu 
prilejul retransmiterii la te
levizor a jocului . echipei 
Dinamo cu F.C. Sao Paulo.

de pe teren 
spectatorilor.

Am urmărit torsidele 
după încheierea
Grupurile de suporteri, vese
le sau. ...triste,, .astsț-i, .re
gula jocuhij, unul, cîșfigă, al
tul pierde,‘plecau de la1sta
dion cîntînd în jurul neobo
sitei „șaranga11, o adevărată 
inimă a tribunelor brazi
liene.

O inimă care cîntă.

Și
partidelor.

Marius POPESCU

IRADI{IONALA iHAGHîl SPECIALA 10IO A MARJIȘORULUI5 MAREO
atribute in număr NELIMITAT:

AUTOTURISME, excursii COASTA DALMAȚIEI și excursii BUDAPESTA — VARȘOVIA — VILNIUS — LENIN 
GRAD — MOSCOVA ; NUMEROASE CÎȘTIGURI ÎN BANI 

CU VARIANTELE DE 15 LEI JUCAȚI LA TOATE EXTRAGERILE

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR



In turneul de handbal feminin de la Neubrandemburg

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT IUGOSLAVIA 
SI A FĂCUT MECI EGAL CU UNGARIA

NEUBRANDEMBURG, 3 
(prin telefon de Ia trimisul 
special al ziarului „Neuer 
Weg“) — în mica localitate 
din R. D. Germană — Neu
brandenburg — a început 
turneul internațional al celor 
mai bune echipe feminine de 
handbal din lume. Reprezen
tativa României a debutat 
cu o victorie in meciul cu 
Iugoslavia (12—9) și a făcut 
egal (10—10) cu campioana 
mondială, formația Ungariei.

Marți seara, în vedeta pro
gramului, s-au întîlnit echi
pele României și Iugoslaviei 
(medSliatȘ'XU-aTgint'la ultima 
ediție 4. C.M.). Handbalistele 
noastre au făcut uri joc bun,

apărîndu-se ermetic, și ata- 
cînd agresiv. Activitatea pe 
semicerc a fost mai eficientă 
decît în trecutele evoluții 
(s-au marcat goluri și s-au 

fobținut 5 aruncări de la 7 m). 
Româncele au sesizat la timp 
faptul că jucătoarea Kneze- 
vici constituie un real peri
col pentru poarta noastră 
(șuta puternic, prin surprin
dere, de la 9 m) și au orga
nizat jocul astfel îneît s-o a- 
nihileze. Datorită acestui lu
cru, Knezovici a marcat în 
repriza a 
gur gol 
României 
manență, 
cu 12—9

doua doar 
din 7 m. 
a condus 
obținînd 

(9—6).

un sin-
Echipa 

în per- 
victoria

HOCHEIȘTII ROMÂNI
AU ACUM UN PUNCT AVANS

(Urmare din pag. 1)

citatea reprezentativei româ
ne ar avea următorul clasa
ment : 1. linia a II-a 9 go
luri : Fodorca 2 — Htițanu 
5 — Bașa 2 ; 2. linia a III-a 
8 goluri : Gheorghiu 6 —
Iordan 0 (Boidescu 1) — Ștc- 

linia I 6 
— Calamar 
2. Celelalte 

realizate de 
Ioniță,

fanov 1 ; 3.
goluri : Pană 2
2 — G. Szabo 
puncte au fost 
fundași : Varga 2, 
Tureanu și FI. Sgincă.

Cum precizam în cronica 
meciului cu Bulgaria, și de 
această dată 
mâni au avut

jucătorii 
un start

ro
de loc

concludent în raport cu des
fășurarea ulterioară a întîl- 
nirii. Ei au fost marcați de 
emoție, au acționat timid, 
fără forță, fără convingere 
în atac. Din fericire, în a- 
cest meci, echipa și-a reve
nit repede și a luai chiar 
de la începutul reprizei se
cunde o serioasă opțiune a- 
supra victoriei finale. Despre 
modul în care începe parti
dele selecționata română, o 
statistică a scorurilor pe re
prize este foarte interesantă. 
Această statistică are în ve
dere , meciurile cu 
Danemarca, Ungaria 
garia. Iată cum se 
ea :

F ranța, 
și Eul- 
prezintă

Repriza
Repriza
Repriza

I
a
a

II- a
III- a
cit se poateEste, așadar, 

de clar că formația noastră 
rămîne . vulnerabilă în prima 
repriză din cauză că își in
tră greu în ritm, reușind 
să-și pună în valoare calită
țile doar în finalurile întîl- 
nirilor.

în ciuda acestui lucru, zia
rele din Olanda consacră 
spații mari comentariilor re
zervate echipei române. De 
pildă, ziarul „De Volks- 
krant“ din Amsterdam, în 
numărul său de miercuri, are 
un mare articol, a1 cărui

----- -- --------

a hocheiului). El a

Programul jocurilor 
de joi : ’S-HERTE-
GENBOSCH: Belgia— 
Ungaria ; GRONIN
GEN : Anglia — Fran
ța ; 
Danemarca — 
ria ; TILBURG : 
da — România.

HEERENWIEN :
Bulga-
Olan-

titlu pe 3 coloane 
„Românii pot fi 
primul loc în clasament!“ în 
text se evidențiază compor
tarea jucătorilor noștri în 
partida cu selecționata Bul
gariei, apreciindu-se că for
mația română este singura 
dare practică un hochei mo
dern, rapid, cu faze specta
culoase. Cuvinte la fel de 
elogioase a avut față de re
prezentativa țării noastre și 
dl. John Ahearne, președin
tele L.I.H.G. (Federația inter-

spune : 
siguri de

națională 
asistat, în calitate oficială, la 
ultimele trei jocuri susținute 
de echipa noastră aci în 
Olanda și, după înțîlnirea cu 
formația bulgară, ne-a decla
rat : „Felicit echipa Româ
niei pentru revenirea ei in 
grupa B a Campionatului 
mondial. în partida cu Bul
garia, prin ritmul pe care l-a 
impus, n-a mai lăsat nici o 
șansă adversarului. Hocheiș
tii români merită pe deplin 
să joace în grupa B. Și dacă
1- am felicitat cu anticipație 
nu aș vrea — și nici nu 
cred că va fi cazul — ca 
după ultimele partide pe care 
-Ie mai au de susținut să mă 
facă să-mi retrag felicită
rile". La meciul cu Bulgaria 
a asistat și ambasadorul ță
rii noastre în Olanda, tov. 
George Elian, care, după în
cheierea 
sportivii 
portarea 
cese în

Rezultatele etapei a IV-a : 
Franța — Ungaria 8—4 (3—2,
2— 0, 3—2). Echipa Ungariei
s-a resimțit după eforturile 
depuse în partida cu repre
zentativa țării noastre. Au 
marcat : Gurica (2), Fran- 
chettere (2), Cabanis, Gue- 
nellon, Lang și Bozon pen
tru Franța ; 
lint, Zsitva 
Anglia — 
(1—2, 2—0, 
Belgia 18—0
5—0).

Au jucat formațiile i
România: Climovschi — 

Arghir (4), Soș (3), Szekely 
(2), Metzenrath (2), Schramko 
(1), Ilie, Micloș, Dobîrceanu, 
Oancea, Ibadula.

Iugoslavia: Istvanovici — 
Knezevici (5), Evstatiev (2), 
Iles (1), Radakovici (1), Ca- 
bunaci, Uzelac, Georgevici, 
Daniei, Tomașek, Balaversa.

Au arbitrat! Koca și Trcka 
(Austria).

în partidele . desfășurate 
anterior s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
Germană — Ungaria 
(7—3) și U.R.S.S. — 
slovacia 13—12 (5—5). 
Cehoslovaciei a trecut 
gă o mare șansă de a obține 
victoria, deoarece a condus 
pînă aproape de sfîrșitul me
ciului.

Miercuri seara, tîrziu, s-a 
disputat etapa a doua a tur
neului. în primul meci s-au 
întîlnit formațiile României 
și Ungariei. După ce în pri
ma repriză echipa noastră 
s-a lăsat surprinsă de forța 
de atac a campioanelor mon
diale, în partea a doua a 
meciului ea a reușit să-și do
mine adversara și să con
ducă cu 10—7, în min. 40. Din 
păcate, un final lamentabil 
(s-a pierdut cu ușurință min
gea în atac) a dat posibilitate 
handbalistelor maghiare să e- 
galeze in extremis. Scor final 
10—10 (5—6). Au înscris : 
Arghir 4, Soș 2, Metzenrath 
2, Szekely 1 și Ilie 1 — pen
tru ROMÂNIA, Toth Harsa- 
ny 7, Tavaszi 2 și Csik 1 — 
pentru UNGARIA. Au arbi
trat Siebert și Mittendorf 
(R. D. Germană). Celelalte 
meciuri se dispută după mie
zul nopții, astfel că rezulta
tele lor le vom transmite a- 
bia joi. In etapa a III-a (n.r. 
care se dispută astăzi) echi
pa României înliinește selec
ționata Uniunii Sovietice.

Hans FRANK

R. D. 
18—9

Ceho- 
Echipa 
pe lîn-

jocului, a felicitat pe 
români pentru eoni
lor, urîndu-le suc- 

continuare.

Meszoly (2), Ba- 
pentru Ungaria ; 
Danemarca 5—4 
2—2) ; Olanda— 

(5—0, 8—0,
I

ln turneul internațional de la Leipzig

PICIORUL DE AUR

rea ediției) s-a mai calificat 
în semifinalele turneului in
ternațional de la Leipzig, în
că un boxer român : T. Ni- 
colae. După ce timp de două 
minute fusese dominat de 
Werner (R.D.G.), T. Nicolae 
și-a prins adversarul cu un 
puternic croșeu de stînga la 
bărbie, făcîndu-1 k.o. Bucu
ria sa a fost însă de scurtă 
durată, deoarece în partida 
următoare, de ieri, arbitrul

finala 
l-a în- 
Șatalin 
atacuri

La lupte libere— juniori

SELECȚIONATA
JUDEȚULUI CONSTANȚA

Echipa secundă de lupte libe
re (juniori) a Bulgariei a evoluat 
la Constanța în compania selec
ționatei județene, in care au fost 
incluși 4 luptători din lotul na
țional B. Sportvii constănțcni au 
obținut un valoros rezultat de 
egalitate (in primele două par
tide, susținute cu selecționatele B 
ale țării, oaspeții au terminat 
învingători), scorul fiind 4—4. 
deoarece la categoriile 81 și -*-87 
kg au avut lac două duble des
calificări. Dintre luptătorii noștri 
au cîștigat la 60 kg — A. Azis 
b. p. 1. Vasiliev, 65 kg — P. An- 
drone b. p. D. Jekov. 70 kg — 
Gh. Buceag b. p. II. Uarinov, 
75 kg — T. Pancă b.p. I. Abilov. 
(G. Tămaș-coresp).

Ilie Năstase joacă și la Hampton
• Graebner conduce in „Cupa Giiette** • Laver învingător la Londra

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Circuitul turneelor „in
door" din S.U.A. continuă cu 
concursul de la Hampton 
(Virginia). In primul tur al 
probei de simplu, Ilie Năs
tase I-a învins cu 6—3, 6—0 
pe americanul Heald. Iugo
slavul Zeliko Franulovici a 
dispus cu 6—4, 6—2 de Ray 
Keldie, Jan Kodes l-a elimi
nat cu 6—2, 6—3 pe Hans 
Kary, iar 
l-a întrecut 
Addison.

!, 6—3 pe Hans
Clark Graebner 
cu 5—2, 6—3 pe

fiac (România) a acumulat 
pînă în prezent 4 puncte.

★
Rod Laver a cîștigat și tur

neul internațional profesio
nist dotat cu trofeul „Roth
mans" de la Londra, învin
gîndu-1 cu 6—4, 6—0, 6—2 
pe iugoslavul Nikola Pilici.

★
După disputarea a cinci 

turnee, în clasamentul pen
tru „Cupa Giiette" conduce 
Clark Graebner (S.U.A.) cu 
43 p, urmat de ILIE NĂSTA- 
SE (România) — 39 p, Cliff 
Richey (S.U.A.) 36 p, Jaime 
Fillol (Chile) 33 p, Thomas 
Koch (Brazilia) 32 p, Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia) 31 
p, Tom Gorman (S.U.A.) 27 
p, Dick Stokton (S.U.A.) — 
19 p, Harum Rahim (Pakis
tan) și Tom Edlefsen (S.U.A.) 
— cite 18 p fiecare. Ion Ți-

MARATONUN „MIC"
înotătorul argentinian Anto

nio Abertondo Francaso a eșuat 
in încercarea sa de a străbate o 
distanță de 467 kilometri, în es
tuarul fluviului Parana, tenta
tivă ce urmărea doborîrea recor- 

"dului deținut de americanul 
John Singmand (463 km). Aber
tondo a luat startul la Ciudad 
de Bellavista (provincia Corri- 
entes), intenționind să ajungă

la Puerto de Parana. Dar, după 
ce a străbătut 412 km, el a fost 
obligat să abandoneze din cau
ză că apele lui Rio Parana erau 
poluate. Oricum, înotătorul ar
gentinian a rămas în apă 81 ore 
și 25 minute, performanță care 
este mai mult decît remarcabilă 
pentru un maratonist al valu
rilor.

Acest zburător 
pe schiuri nu are 
decît 13 ani. dat 
numără de pe a- 
cum citeva succese 
in competiții. El 
este ciștigitorul 
concursului de să
rituri de pe tram
bulina de la Uetli- 
berg (Elveția), re
zervat copiilor, 
desfășurat în fe
bruarie. Numele — 
Willy Knirps.

VIZITATORUL NR. 28.000.000
Bazinul de înot în aer liber „Moskva“, instalat 

în plin centrul capitalei Uniunii Sovietice — și 
care este deschis atît vara cît și iarna — a săr
bătorit de curînd pe al 28 000 000-lea vizitator, de 
la data inaugurării, în anul 1960. Drept amintire 
a acestui eveniment deosebit, lăcătușul Ivan Ga
vrilov, care a fost posesorul celui de al 28 000 000- 
lea bilet de intrare, a primit în dar un echipa
ment complet de înot subacvatic.

UN SERIAL TV 
CONSACRAT ȘAHULUI

Studiourile de televiziune din 
Sarajevo au realizat un. film 
documentar de lung metraj (for
mat din 10 episoade) consacrat 
marilor figuri ale șahului mon
dial. In acest film, intitulat 
„Mari jucători de șah”, vor de
ține un roi important marii 
maeștri de azi și din trecut, 
foștii campioni ai lumii M. Bot
vinnik. S. Gligorici. T. Petro
sian, M. Tal, R. Fischer, precum 
și actualul deținător al titlului, 
B. Spasski.

GHICITORII..,

UȘILE SE DESCHID GREU

Bilanțul financiar anual al 
clubului kenyan de fotbal, Gor 
Bahia, unul dintre cele mai 
importante din această țară, 
conține un capitol de cheltu
ieli care a stîrnit nedumeriri. 
Intr-adevăr, clubul a debursat 
în cursul anului 1970 o sumă 
de 1100 lire est-africane (1 300 
lire sterline) pentru plata u- 
nor... ghicitori. Aceștia au pri
mit Intre 5 și 25 de lire, înain
tea fiecărui meci al echipei, 
pentru a da sfaturi și a spune 
dinainte care vor fi rezultatele 
partidelor.

Bob Foster
și-a păstrat centura

NEW YORK >3 (Agerpres). — 
Boxerul american de culoare 
Bob Foster, campion al lumii 
la cat. semigrea, și-a apărat cu 
brio centura. învingîndu-1 prin 
K.O. în repriza a 4-a (minutul 
2,32) pe șalangerul său oficial 
Hal Caroil. Meciul s-a disputat 
la Scranton (Pennsylvania) și 
a fost urmărit de peste 5 000 de 
spectatori. Este pentru a 5-a 
oară cînd Foster termină victo
rios un meci pentru titlul mon
dial. El a devenit campion al 
lumij în anul 1968, cînd l-a în
vins pe nigerianul Dick Tiger. 
Foster este recunoscut campion 
numai de consiliul mondial al 
boxului profesionist. Forul a- 
merican World Boxing Associa
tion nu-I mai recunoaște după 
meciul pierdut prin K.O. în fața 
campionului mondial Joe Fra
zier. Acum după versiunea 
WBA, campion mondial este 
Vicente Rondon (Venezuela).

U.R.S.S SUEDIA
5-3 LA HOCHEI

STOCKHOLM 3 (Ager
pres). — Reprezentativa de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. 
și-a început turneul în țările 
nordice, întîlnind la Stock
holm selecționata Suediei. 
Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul 
de 5—3 (1—1, 2—1, 2—1).

• Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit la Tel Aviv întîl- 
nirea internațională amicală 
de fotbal dintre selecționatele 
Israelului și Suediei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 ' ' ‘ "
înscrise 
Spiegler. Punctul echipei sue
deze a fost marcat de Ove 
Eklund. In ultimul lor meci, 
disputat la Toluca îh cadrul 
campionatului mondial, cele 
două echipe terminaseră la 
egalitate t 1—1.

(2—0) prin golurile 
de Feigenbaum și

Diversele cluburi engleze 
sint renumite pentru conser
vatorismul exagerat, atit al
AUTOMOBIL-CLUBUL 

PRESEI
Conducerea Uniunii ziariști

lor din U.R.S.S. a hotărit să 
înființeze Automobll-Clubnl 
Presei avînd ca obiective prin
cipale : informarea masei de 
cititori asupra realizărilor in
dustriei automobilistice sovie
tice, popularizarea sportului 
automobilist șl a turismului la 
volan, dezbaterea unor proble
me de circulație auto ș.a. In 
fruntea Automobll-Clubulul 
Presei se află A. Gudimov, 
corespondent special al revis
tei ..Gazeta economică", un 
vechi și pasionat automobi
list.

membrilor, cît și, mai ales, 
al conducătorilor lor. De 220 
de ani ființează clubul ama
torilor. de hipism, „Jockey- 
Club“, care se remarcă prin- 
tr-o trăsătură foarte intere
santă : nici un călăreț de 
competiție nu a fost vreo
dată membru al acestui club! 
în schimb, abundă lorzii și 
magnații de tot felul. De cu
rînd. fostul jocheu, celebrul 
Gordon Richards — decorat 
cu ordinul K.B.E. — a avut 
marea cinste de a fi primit 
în rîndurile „Jockey- 
Club”-uiui londonez. De-a- 
cum înainte — scriu ziarele 
britanice — clubul amato
rilor sportului hipic a înce
put. oarecum, să-și merite 
numele...

4»
»

CROSUL DE LA SOFIA
)

*

.V

I7 \I

Cîntărirea halterei...
„Start" — Bratislava

SOFIA, 3 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru, Toma 
HRISTOV). Pe aleile acoperite cu 
zăpadă ale parcului 
din Sofia s-a desfășurat a 
ediție a crosului armatelor 
tene, eare a măsurat 7 860 
Primul a trecut linia de sosire 
atletul sovietic A. Makarov, care 
cîștigă pentru a treia oară a- 
ceastă competiție. Clasament 
individual : 1. A. Makarov
(U.R.S.S.) 21:00,0, 2. S. Hofman
(Ceh.) 21:02,0, 3. W. Bufka (Cfch.) 
21:06,0... 6. I. Rusnac 21:14,0... 16. 
C. Andreica 21:43,0, 17. S. Marcu 
21 :45,0... 27. Dan Mighiu 22:42,0.

Libertății 
treia 
prie- 

m.

nen (Finlanda), după numai 
două minute de luptă.

în schimb, Constantin Gru- 
iescu și Gabriel Pometcu au 
realizat două frumoase victo
rii, calificîndu-se în 
competiției. Gruiescu 
trecut la puncte pe 
(Armata Sovietică) cu
surprinzătoare și lovituri în 
viteză.

Pometcu a avut o misiu
ne grea în meciul cu polone
zul Tomcik, lupta fiind e- 
chilibrată pînă la ultima re
priză, cînd Pometcu a acu
mulat punctele necesare vic
toriei.

Vineri, în finale, Gruiescu 
va boxa cu bulgarul Milcv, 
iar Pometcu îl va întîlni pe 
Kalmîkov (Armata Sovietică). 
Pînă la închiderea ediției, 
meciurile lui Ganea și Ene 
nu s-au terminat.

Pentru viitorul rugbyului, 
reuniunea de la 6 aprilie a 
lui International Board (fo
rul suprem în materie de 
reguli de joc) pare să aibă o 
^importanță crucială. Atunci 
urmează să se decidă opor
tunitatea introducerii unui 
■nou sistem de punctaj, mai 
echitabil decît cel actual, 
menit să recompenseze in
tr-un fel efortul colectiv al 
echipei.

Anume, se preconizează 
limitarea punctelor ce sint 
acordate azi la loviturile de 
pedeapsă. Acestea ar primi 
numai 2 puncte, față de 4 
cite urmează să fie acordate 
marcării unei încercări. De o 
parte, deci, scăderea recom
pensei, iar pe de alta, ma
jorarea ei. O a doua propu
nere — ventilată in cercurile 
de specialitate — păstrează 
punctatul actual, dar lovitu
rile de pedeapsă ar trebui 
să fie diferențiate, ca la fot
bal : directe (din care se 
poate marca) și indirecte.

De unde aceste idei no
vatoare ? Există o etiologie 
a problemei, nu lipsită de 
pitoresc. Englezii, inspirato
rii Board-ultii, nu vor să 
uite acel mult comentat tur
neu la Antipozi, din vara a- 
nului 1959, cînd echipa lor 
a suferit un eșec fără prece
dent, in fața Noii Zeelande. 
Se poate spune că atunci, la

Dunedin (Noua Zeelandă), un 
singur om a învins XV-le 
Angliei... Intr-adevăr, engle
zii au marcat 11 puncte, in 
decursul partidei, prin eseuri 
și transformări. Dar formi
dabilul Don Clarke, funda
șul lui All-Blacks, a marcat 
singur 18 puncte, numai din 
lovituri de picior 1 ■

Evident, asemenea situații 
sint curioase și ar trebui e- 
vitate in viitor. După tergi
versări repetate, reuniunea 
de la Londra a forului citat 
trebuie să ia, în sfîrșit, o 
decizie. Dar — iată și o tră
sătură de umor în întreaga 
afacere — contextul actuali
tății n-ar avea darul să în
curajeze de data aceasta pe 
englezi la limitarea lovitu
rilor din vîrf de bocanc. 
Intr-adevăr, acum, insularii 
sint cei care au un realizator 
excepțional, capabil să 
schimbe soarta jocului de u- 
nul singur. Este Bob Hiller, 
noua vedetă a naționalei en
gleze, supranumit și „Mr. 
63°i'o“. Cifra indică procenta
jul transformărilor realizate 
de Hiller în cele 13 meciuri 
susținute în sezonul trecut, 
el mareînd nu mai puțin de 
87 puncte din totalul de 138...

Să vedem, cit de consec
venți se vor arăta, acum, cei 
de la International Board.

Radu VOIA
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Cassius Clay (dreapta) cu unul dintre sparring-partenerii săi, 
la ultimul antrenament în vederea meciului cu Joe Fraizer, 

care va avea loc luni.
Telefoto i A. P. — AGERPRES TELEX

In vederea

FLORETISTELE
FAC, AZI, ULTIMELE

Cupei Europei

CLUBULUI STEAUA
PREGĂTIRI LA TORINO

(prin telefon, 
nostru special).

TORINO, 3 
de la trimisul

După 15 ore de călătorie, 
echipa feminină de floretă 
a clubului Steaua a ajuns 
la Torino, fiind găzduită la 
hotel Piaza, în plin centrul 
orașului. După cum se știe, 
aici se vor desfășura două 
competiții de mare amploare: 
Cupa Europei și Trofeul Mar
tini. în cadrul cupei vor evo
lua 13 echipe de pe tot con
tinentul iar la cel de ăl II-lea 
Trofeu Martini și-au confir
mat participarea 203 flo-re- 
tiște (!).

Miercuri la prînz s-a orga
nizat, la Casa ziariștilor, o 
conferință de presă cu cîști- 
gătoarele celor 5 ediții ale 
primului Trofeu Martini. Prin
tre ele se afla și Ileana Drîm- 
bă, învingătoarea din 1969 a 
competiției. Cu acest prilej 
s-a făcut cunoscut și clasa
mentul oficial al primului tro
feu. Iată-1 : 1. Gorohova
(U.R.S.S.); 2. DRÎMBA (Ro- 
mînia); 3. Novikova (U.R.S.S) 
4—5. Masciotta și Ragno (Ita
lia); 6. Zabelina (U.R.S.S); 
7. Palm (Suedia); 8. Samușen-

• într-un meci restanță din 
cadrul campionatului englez 
de fotbal, echipa Arsenal a 
învins în deplasare cu scorul 
de 3—0 formația Wolver
hampton.

• Finala turneului interna
țional de fotbal (juniori) de la 
Ășhabad se va disputa între 
selecționatele Cehoslovaciei și 
R. D. Germane. In ultimele 
două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
I 1—0 ; R. D. Germană — 
U.R.S.S. II 2—0.

Clasament pe echipe : 
slovacia 13 p, 
3. "
5.

1. Ceho- 
. .,2. U.R.S.S. 24 p, 

Ungaria 27 p, 4. România 34 p. 
Bulgaria 42 p, 6. R.D.G. 42 p.

MERCKX CONDUCE 
AUTORITAR

Turul ciclist al Sardiniei a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 
4-a, care a cuprins două semi- 
etape. Prima s-a disputat con- 
tracronometru individual pe dis
tanța Sassari — Porto Torres (19 
km) și a fost cîștigată de dane
zul Ole Ritter cu 20,48. ' ' '
clasamentului, 
Merckx, a sosit pe 
la 37 sec. de învingător. Cea de a

Liderul 
belgianul Eddy 

locul doi

; 9. PASCU (Ro- 
Rejto (Ungaria)

ko (U.R.S.S.) 
mânia); 10. 
etc.

Floretistele noastre au avut 
miercuri zi de odihnă dar ele 
și-au petrecut-o verifieîndu-și 
armele și echipamentul în 
vederea antrenamentului de 
joi

Campionatele europene de 
bob (tineret) pentru echipaje 
de două persoane s-au în
cheiat la Berchtesgaden cu 
victoria sportivilor vest-ger- 
mani Karl Heiss și Theodor 
Hauptmann. Ei au realizat în 
cele patru manșe 
tiției timpul total 
fiind urmați de 
Stefan Gaisreiter 
Steinbauer (R. 
niei) 2:58,72 
Compagnoni — 
nichon 2:58,89.

ale compe- 
de 2:57,06, 
echipajele 

— Walter 
a Germa- 

Maurizio 
Gianni

F.
Și

Bo-

(N.R. azi). ediție a
I 

Tiberiu STAMA

în Turneul Prieteniei

POP - LOCUL
LA SABIE

Ra- 
Sue-

5

MAGDEBURG, 3 (prin telefon). 
— Cea de a doua zi a Turneului 
Prieteniei a fost consacrată pro
bei de sabie care a furnizat o 
întrecere de o remarcabilă va
loare tehnică. Reprezentanții ță
rii noastre au avut, în această 
probă, o comportare mai bună. 
Toți cei cinci sabreri (Pop. Mo- 

-- ■ - ” ' - au
tur. 

vlad

canu, Marin, Csiki și Vlad) 
absolvit cu succes primul 
S-au remarcat, mai ales, 
(5 v), Pop (4 v) și Csiki (3 v).

In turul II, selecția a devenit 
mai severă și nu i-au mai fă
cut față decît Pop (3 v) si Csiki 
(3 v). Vlad, Mocanu și Marin au 
fost eliminați, dar primul din
tre ei ar fi putut intta și el în 
semifinale dacă trăgea mai a- 
tent ultimul asalt in grupa sa.

în semifinale, atît Pop cît și 
Csiki au realizat 3 victorii dar. 
în timp ce primul s-a calilicat 
pentru finală, cel de al doilea 
a fost lipsit de satisfacția de a 
se număra printre cei 6 frun
tași, avînd un Indice mai slab de
cît adversarii săi.

Finala, 
s-a soldat cu următorul c 
ment : 1. Troșin (U.R.S.S.) 
d.b ; 2. Delatorre (Cuba) 
d.b. ; 3. Geddvary (Ungaria) 
4. Komer (U.R.S.S.) 2
POP (România) 1 v ; i 
gowskl (Polonia) 1 v.

Turneul continuă cu proba 
de floretă — echipe băieți, in 
care sportivii români vor trage 
în aceeași grupă cu U.R.S.S. și 
Bulgaria.

extrem de atracțioasă, 
clasa- 

4 V 
•1 v 
3 v ;

5.
Prze-

1 v :
6.

i 
i

două semietapă (Sassari — Olbla 
— 133 km) a fost cîștigată de bel
gianul Guide Reybroeck cu tim
pul de 3:45,22.

In clasamentul general 
vidual continuă să conducă 
Merckx (Belgia), urmat 
sec. de Gosta Pettersson 
dla).

INAUGURAREA 
STADIONULUI 

DIN MUNCHEN

indl- 
Eddy 
la 59 
(Sue-

MUn-Joul stadion olimpic din 
c-nen, unde vor avea loc Întrece
rile Olimpiadei de vară din a- 
nul 1972, va £1 inaugurat în luna 
mai a anului viilor cu un meci

Cea de-a 22-a
liului automobilistic al 
diei s-a încheiat la Goete- 
borg cu victoria lui Stig 
Blomquist. învingătorul, care 
a concurat pe o mașină 
„Saab“, a totalizat 30,929 p, 

urmat de Lars Nys- 
pe „B.M.W.“ cu 

p-

fiind 
t’Zoem 
31,242

Cu prilejul unei gale de box, 
desfășurată la Monterrey 
(Mexic), campionul mondial 
la categoria cocoș, 
Castillo l-a învins prin 
tehnic în repriza a 6-a 
Felippe Ursua.

Chuco 
k.o. 
pe

deConcursul internațional 
schi de la Chamonix a con
tinuat cu desfășurarea unei 
probe masculine de slalom 
special, în care victoria a re
venit sportivului francez Ge
rard Bonnevie, cronometrat 
în cele două manșe cu tim
pul de 79.92.■
Campionatele unionale de să
rituri cu schiurile, desfășu
rate pe trambulina de la 
Gorki, s-au încheiat cu vic
toria neașteptată a lui Vla
dimir Smirnov. Învingătorul 
a totalizat 241 p. Pe locul 
secund s-a clasat Anatoli Je- 
glanov 234 p, urmat de 
Napalkov 227,5 p.

Gări

Continuîndu-și turneul 
Franța, echipa poloneză 
fotbal Legia Varșovia a în- 
tîlnit formația Rennes, cu 
care a terminat la egalitate: 
1-1 (1-0).

in 
de

de fotbal intre selecționatele 
U.R.S.S. și R. F. a Germani d. Re- 
vanșa acestei întîlniri ar urma 
să se desfășoare în U.R.S.S., 
la 5 septembrie.

LOTUL ATLETILOR 
FRANCEZI PENTRU C. E.

Federația franceză de atletism 
a definitivat lotul care va par
ticipa la campionatele europtne 
de sală, programate la Sofia 
în zilele de 13 și 14 martie. Din 
lotul masculin fac parte Colnard 
(greutate), Tracanelli (prăjină), 
Sarteur (60 m plat), Elliot (înăl
țime), Iar din cel feminin Colette 
Besson (800 m), Sylvie Telliez și 
Michele Beugnet (60 m plat).
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