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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Federația franceză de fotbal propune
Farul — Odra Opole
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Conferințele CJEFS Handbaiiștii români

SATU MARE VASLUI
la „Cupa

țărilor latine

ROMANIA - FRANȚA
la Bucureștila 1 aprilie 1972,

propus ieri forului de spc-Federația franceză de fotbal a 
cialitate din România datele meciurilor dintre echipele Fran
ței și României. Potrivit propunerilor franceze, întâlnirea din
tre primele reprezentative ale Franței și României ar urma 
să aibă Ioc la 1 aprilie 1972, la București. Pentru meciul din
tre selecționatele de tineret ale celor două țări se propune 
data de 2 aprilie 1972, în Franța.

Urmează ca F.R.F. să răspundă celor două propuneri.

(Polonia) 21 (0 0)
(prin te*CONSTANȚA, 4 

le fon). — Pe un teren greu, 
înghețat 
zăpadă) 
furnizat 
Oaspeții 
cursiv, 
spre poartă. Farul, care și-a 
adjudecat o victorie pe de
plin meritată, a dovedit a 
pregătire fizică foarte bună 
și o mai bună organizare 
tactică în teren. Se resimte, 
totuși, lipsa jocurilor pe te
ren gazonat.

Golurile au fost înscrise 
din acțiuni spectaculoase de 
către A. Kot (min., 62) pen
tru Odra,. Caraman (min. 72 
și 74) pentru Farul. A arbi
trat foarte bine Nicolau Sta- 
vru (Constanța).

Cornel POPA 
coresp. principal

(curățat însă de 
cele două formații au' 
un spectacol plăcut, 
au practicat un joc 
îndrăzneț, orientat

Joi dimineața, în sala de 
festivități a Comitetului ju
dețean de partid Satu Mare, 
a avut loc conferința Con
siliului județean pentru edu
cație fizică și sport, care a 
prilejuit o amplă analiză a 
activității desfășurate în ul
timii trei ani și a desemnat 
noua conducere a organului 
sportiv. La lucrări au parti
cipat membrii Consiliului, co
misiilor județene pe ramură 
de sport, președinți de aso
ciații sportive, profesori de 
educație fizică, antrenori, in
structori, sportivi fruntași.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovară
șului Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președin
tele Consiliului popular ju
dețean Satu Mare.

Consiliul Național 
educație Fizică și 
fost reprezentat de
șui Anghel Alexe, președin
tele C.N.E.F.S.

pentru 
Sport a 

tovară

în sala de festivități a Con
siliului popular orășenesc, s-a 
desfășurat ieri după amiază 
conferința Consiliului jude
țean pentru educație fizică 
și sport Vaslui. Au luat par
te membrii Consiliului jude
țean și ai comisiilor județene 
pe ramură de sport, profe
sori de educație fizică, an
trenori și instructori, sportivi 
fruntași, directori de între
prinderi și școli.

La lucrările conferinței . a 
participat tovarășul Aurel 
Țolescu, secretar al Comite
tului județean Vaslui al Par
tidului Comunist Român. A 
fost prezent, de asemenea, 
tovarășul Ion Balaș, membru 
al biroului C.N.E.F.S.

Au participat, ca invitați, 
tovarășii Ion Sîrbu, vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar județean, prof. Constantin 
Alexandru, inspector general 
al inspectoratului școlar ju
dețean, prof. Gheorghe Bă- 
lăuță, președintele Comitetu
lui județean pentru cultură 
și artă, Gabriel Bistriceanu,

între 3 și 11 aprilie, 
dispută în Maroc a IV-a e- 
diție a „Cupei țărilor latine1* 
la handbal masculin, rezer
vată echipelor reprezentative 
de tineret. întrecerile sînt 
programate în orașele Rabat, 
Casablanca și Marakech. La 
această ediție a 
rilor latine" și-au < 
participarea formațiile 
niei, Franței, Spaniei, 
galiei, Marocului ș.a. 
cum se știe, echipa 
niei a cucerit — la prima sa 
participare — primul loc în 
ediția a III-a a acestei com
petiții, disputată in anul 1970 
Ia Lisabona.

Vineri 5 martie 1971

Steaua - Ș.N. Oltenița

(Gontindare în pag. a 2-a) (Continuare in pag. a 2-a)

ÎN GALA DE SÎMBĂTĂ SEARA

REVANȘA NEDELCEA-GiJU
DUMITRESCU OPRIT DE MEDICI SĂ BOXEZE

Cupei ță- 
anunțat 

■ Româ- 
Portu- 

După 
Româ-

l.a un șut expediat de Ștefănescu (Steaua), portarul oaspeților, Gră dișteanu, respinge min
gea, printr-o frumoasă extensie, in corner BAGEAC

SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA SOFIA

Seria meciurilor de verifi
care a componenților lotului 
național de box continuă. Sîm- 
bătă 
sala 
unei 
reuniuni pugilistice, 
acest an organizată 
lă. la care iau parte selecțio- 
nabilii. în centrul atenției vor 
sta, desigur, cîteva partide de 
mare atracție, unele dintre ele 
revanșe ale finalelor de anul 
trecut. De pildă, va fi reedi
tată mult discutata confrunta
re dintre Pavel Nedelcea și 
Nicolae Gîju, din luna noiem
brie a anului trecut. Fiind vorba 
și despre selecționarea în Iot, a- 
preciem că N. Gîju va face to
tul ca să-și ia .revanșa. O altă 

■finală repetată este cea a grei
lor Ion Alexe și Alexandru Pro
hor. în rindul disputelor pasio
nante : C. Cuțov—Gh. Bădoi. A. 
Iliescu—Gh. Pușcaș, A. Mihai— 
V. Drăgan, A. Năstac—I. Ol- 
ieanu, H. Stump—I. Petrea. în 
celelalte meciuri : V. Rădulescu-

seara, de la 
Floreasca va 
deosebit de

ora 18,30, 
fi gazda 

interesante 
prima din 
in Capita-

CUȚOV,
văzut de CLENCIU

V. Ivan, I. I.ungu—Fr. Molnar. 
Gh. Ciochină—C. Hoduț și V. 
Zilberman—C. Stan. Aurel Du
mitrescu a fost oprit de medici 
să boxeze, recomandindu-i-se 
repaus.

Federația de specialitate a făcut cunoscut lotul atleților 
români care vor par ți ci pa la campionatele europene de sală 
de la Sofia, în zilele 
rează 10 băieți și 8 
cea mai mare parte 
calificare. Este vorba 
Silai (800 m), .Valeria 
leac (60 mg), Cornelia Popescu (înălțime), Viorica Viscopo- 
leanu (lungime), Ana Sălăgean (greutate), Ervin Sebestyen, 
Nicolae Perța și Viorel Suciu (60 mg), Dinu Piștalu (prăjină), 
Valentin Jurcă și Vasiie Sărucan (lungime), Carol C.orbu, Șer- 
ban Ciochină și Vasiie Dumitrescu (triplusalt), Adrian Gagea 
(greutate).

Cu prilejul constituirii lo
tului, l-am rugat pe antre
norul federal Gheorghe Zîm- 
breșteanu să ne spună ce aș
teaptă din partea elevilor 
săi. Răspunsul a fost :

— Așteptăm, oricum, cîteva 
rezultate bune. Corbu visea
ză (și nu fără temei) 17 me
tri ; Piștalu este capabil de 
5,20 ; Jurcă poate prinde o 
săritură de aproape 8 metri ; 
Gagea, care ne uimește cu 
progresia sa, ar putea cîșfî- 
ga încă o jumătate de metru. 
Din nefericire, ca niciodată, 
fetele nu ne lasă să sperăm 
în rezultate prea bune. Re
cordurile feminine vor fi 
greu de atacat, dar rămîne 
de apărat seria de poziții 
cîștigate în trecut. Știți bine

de 13 și 14 martie. în acest lot figit- 
fete (proporție semnificativă !) care în 
și-au îndeplinit băremul cerut pentru 
de : Aura MărășesCtt (60 m), Ileana 
Bufanu, Elena Mîrza și Valeria Bidu-

că Viscopoleanu, Popescu și 
Bufanu sînt în refacere. Silai 
rămîne să reziste și acum, 
ca la cele două verificări an
terioare, deși de data 
există handicapul unor 
și semifinale obositoare. 
Sălăgean nu-i rămîne 
să ne arate din nou ce 
te, în lupta cu sine.

— finind seama de anu-

asta 
serii 
Anei 
deeît 
poa-

ft"

Pe un teren complet desfun
dat, Steaua a întîlnit formația 
S. N. Oltenița. în prima repri
ză, bucureștenii au jucat la a- 
devărata valoare. Construind 
atac după atac, îndeosebi pe 
partea stingă și reușind să în
scrie de trei ori prin Tataru. 
Marcu și Pantea. în partea a 
doua, steliștii s-au întrecut în 
greșeli, fapt care a permis oas- 

- peților să egaleze. Autorii go
lurilor echipei oaspe : Nițu (11 
m) Eftimescu și Stamanichi. 
Steaua a aliniat următoarea 
formație: Coman (Suciu) — Sat- 
măreanu, Ciugarin. Hălmăgea- 
nu, Cristache, Vigu (Naom), 
Dumitriu III, Pantea, Tătaru, 
Șiefănescu (Iordănescu), Marcu.

Pavel PEANA

MANCHESTER CITY

PE MICUL ECRAN

Theo

(Gontinuare în pag. a 2-a)
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itogresul general I 
idență faptul că |

I
i obținute rezultate I 
reprezenta la Sap- I

zarențelor sem- 1 
substanțiala a I

IHristache NAUM

la București

pentru a fi obținute rezultate 
ce ne vor t 
participare la lupta pentru cu- 
anului preolimpic, dezbaterile |

GORNIK ZABRZE

«t

SURPRIZA ZILEI

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Un triplu
campion

de scrimă

hîrtiei,
Ceah- 
echipa

Foto :
MACARSCHI

europene 
Sofia.

Cu peste 18 metri 
la aruncarea greu
tății, Adrian Gagea 
_  primul atlet ro
mân care realizează 
această performan
ță — și-a asigurat 
participarea la cam
pionatele 
de la

mondial

Joi 11 martie, la ora 22,10, 
Televiziunea română va trans
mite înregistrarea filmată a 
meciului internațional de 
fotbal, din cadrul sferturi
lor de finală ale Cupei cu
pelor, dintre formația polo
neză Gornik Zabrze și ac
tuala deținătoare a trofeului, 
Manchester City.

Comentator : Ovidiu Ioani- 
țoaia.

reticențe față de con-mite
cursurile în sală și de lipsa 
unanimității în apreciere, ce

Victor BANCIULESCU orturi comune |

Turneul campionatului feminin de volei

PENICILINA IAȘI 
VIRTUALĂ CAMPIOANA

reușit trial al rugbyștilor

reprize a cite 30 minute.

și

•:#e* v < «

Balonul a fost câștigat, 
de astă dată, de re
prezentanții Provinciei, 
care inițiază un nou 
atac.

Foto : B. VASILE

Pe stadionul Tineretului s-a 
desfășurati ieri după-amiază. un 
nou trial al rugbyștilor aflați în 
atenția antrenorilor pentru a 
face parte din echipa care va re
prezenta țara noastră in sezonul 
internațional ce se deschide la 
11 aprilie, cu meciul România— 
Italia. Verificarea s-a desfășu
rat sub forma unui meci Bucu
rești — sel. Provinciei, împărțit

BASCHET

Dinamo și „U" Cluj învingătoare
în derbyurile zilei

CLUJ, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Remar
cabilă gazdă se dovedește 
comisia de specialitate a 
județului Cluj, care asigură o 
organizare excelentă turneu
lui secund al ultimului tur 
al campionatului național de 
baschet masculin. Dar, să tre
cem la desfășurarea întîlni- 
rilor.

RAPID — FARUL 79—74 
(42—34). Scorul final _ ar 
lăsa să se înțeleagă că a 
fost o partidă echilibrată. De
parte însă de așa ceva. Ra- 
pidiștii au dominat lejer, iar 
cînd adversarii au „îndrăz
nit" să le amenințe victoria, 
ei au apăsat vîrtos pe acce
lerator, distanțîndu-se în 
fața unei echipe modeste, 
care a luptat însă cu mul
tă energie pentru un rezul
tat onorabil.

POLITEHNICA BRAȘOV — 
I.E.F.S. 82—68 (41—34). Ne
verosimil de ușor au cedat 
(chiar dacă nu l-au putut

utiliza pe Ioneci, accidentat) 
viitorii profesori de educație 
fizică în fața brașovenilor, pe 
care îi învinseseră categoric 
în cele două partide anteri
oare. Prin acest succes, Po
litehnica își sporește șansele 
■de a evita retrogradarea, dar 
pentru aceasta Deaky, Dikay, 
Franz et comp., vor trebui 
să depună în continuare ace
leași eforturi ca în jocul cu 
I.E.F.S.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — I.C.H.F. 85—67 
(44—28). Prof. Stela Rusu 
și-a permis să ruleze tot lo
tul în fața unor 
total neinspirați, 
un complex de 
nejustificat.

POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
75—56 (32—41). După desfă
șurarea primei reprize, în

tn trei
Ideea care a stat la baza tria
lului a fost aceea de a se insista 
continuu pe atac, cu purtarea 
balonului și cu evitarea pe cit 
posibil a loviturilor de picior. 
Dintre rugbyștii care au evoluat 
ieri ne-au plăcut Dragomirescu, 
Nica, Florescu (care a demon
strat o formă foarte bună) din 
echipa Bucureștiului, respectiv 
Rășcanu (foarte precis in lovi
turi și lucid în joc) și Dinu (in 
revenire de formă). Trebuie, de 
asemenea, să evidențiem pe ti
nerii jucători Constantin (Bucu
rești), Tătucu. Duțâ (Timișoara), 
Necula (Bîrlad), Bărgăunaș (Pe
troșani), Motrescu (Iași). întîl- 
nirea a luat sfirșit cu scorul 
de 6—6 (6—0, 0—0. 0—6), prin 
punctele marcate de Dragomi
rescu și Constantin (încerc.) 
pentru București. Motrescu (în
cerc.) și Crișan (l.p.) pentru 
provincie.

La 17 martie va avea loc un 
nou trial.

REZULTATE TEHNICE

„U" Cluj — Dinamo 0—3 
(—4, —7, —4), Medicina —
Ceahlăul 2—3 (8, —5. —3, 7, 
—12). Penicilina — Universita
tea Craiova 3—0 (2, 0, 10).

Rapid — C.S.M. Sibiu 3-0 
(5, 15, 12), Universitatea Ti
mișoara — C.P.B. 3—1 (—11,
14. 8. 13), Farul — I.E.F.S. 3—2 
(—13, —12. 11, 10, 8).

CONSTANȚA, t 
fon, de la trimisul 
In sala sporturilor, 
la propriu și la figurat, 
început joi 
de volei i 
1970—1971 
primei divizii. Odată cu con
sumarea partidelor din

(prin tele- 
nostru). — 

rece și 
a 

turneul feminin 
care încheie ediția 

l a campionatului

CLASAMENT

1. PENICILINA
2. Dinamo
3. Rapid
4. I.E.F.S,
5. Farul
6. Medicina
7. C.P.B.
8. „U“ Timișoara
9. C.S.M. Sibiu

10. Ceahlăul
Craiova
Cluj

11.
12.

pri-

nu mai există nici un 
dubiu în privința cam-

adversari 
stăpîniți de 
inferioritate

CLUJ —
GALAȚI

D. STĂNCULESCU

(Continuare în vag. a 4-a)

ma zi
11 fel de

pioanei și a retrogradatelor. 
Penicilina Iași și-a asigurat 

' titlul încă de miercuri, după

AZI, LA „23 AUGUST"

START IN NAȚIONALELE
DE PATINAJ ARTISTIC

Gheața patinoarului acope
rit .,23 August” este, începind 
de azi dimineață, din nou gaz
da unor întreceri de patinaj 
artistic. Se dispută finala cam
pionatului țării, ultima com
petiție autohtonă de anvergură 
a patinatorilor seniori și ju
niori.

Azi, de la ora 8, în deschi
derea întrecerilor, apar în fața 
arbitrilor juniorii de categori
ile I și li, în dificilele figuri 
obligatorii, proba de „școală”. 
Aceiași vor continua intrece-

miine după amiază (ora 
in ultima probă, cea a 

alese. . Seniorii
rea
17). 
figurilor liber 
și perechile își fac prima...apa
riție ’ miine dimineață 'ora 8), 
încheiridu-și disputa dumini
că după amiază (ora 16).

Arbitrul principal al cam
pionatelor este V. Marchievței.

In. zilele de 7 și 8 martie, yi- 
teziștii juniori L. Koros și St. 
Simon — conduși de antrenorul 
Carol Gall — vor lua parte la 
concursul internațional de la 
Kirov (U.R.S.S.).

victoria asupra formației 
biene C.S.M., iar joi Cea
hlăul s-a distanțat de înche- 
ietoarele plutonului (Univer
sitatea Craiova și „U“ Cluj) 
prin -’ictoria — surprinzătoa
re. totuși — pe care pielren- 
cele au înregistrat-o în fața 
medicinistelor bucureștene. 
Ceea ce rămîne interesant de 
ucmărit este concurența e- 
chipelor de mijloc (I.E.F.S., 
Farul, Medicina) pentru ocu
parea unei poziții cît 
bune în clasament.

Conform calculelor 
in meciul Me<!»t»Ua — 
lăul, favorită era 
bucureșteană, care învinsese 
la București pe Dinamo. Și, 
totuși, pietrencele au produs 
surpriza zilei, obținînd vic
toria în cinci seturi. De re
marcat că în setul decisiv 
Medicina a condus cu 8—1, 
12—8, dar jucătoarele de la 
Ceahlăul (deși lipsite de a- 
portul Anei Gheorghe, acci
dentată la începutul acestui 
set) au refăcut spectaculos, 
adjudeeîndu-și nesperat vic-

In vederea campionatelor 
internaționale de spadă (in
dividuale și pe echipe) pen
tru trofeul „Miha.il Savu", se 
află în momentul de fața in 
Capitală reprezentativele
R.S.S. Bieloruse, R.R. Ger
mane, Greciei și Ungariei. 
Printre oaspeți se află nume 

. binecunoscute ■ pe planșele in
ternaționale în frunte cu 
Alexei Nikancicov, trăgătorul 
sovietic care a cucerit de 
trei ori titlul.de campion 
mondial la spadă.

ultiplelor acțiuni pentru consolidarea mișcă
rii sportive din țara noastră, eforturilor ge
nerale în vederea găsirii căilor eficiente — 
in pas cu evoluția firească a tuturor dome
niilor de activitate — pentru îndeplinirea 
sarcinilor de partid în domeniul educației fi

ii se adaugă și amplele dezbateri prilejuite de șe- 
dintele anuale ale comilefelor federale._ Ele reunesc cele I 
mai de seamă personalități ale disciplinei respective, I 
membri ai comileielor federale, foști mari sportivi, an
trenori, tehnicieni și specialiști, sportivi, cu toții dezbat 
activitatea’ desfășurată în anul trecut și contribuie la rea
lizarea amplelor planuri de lucru pentru noul an com- 
petiționai.

în ședințele comitetelor federale de atletism, ciclism, 
handbal, călărie ș.a. c fost subliniat aportul tot mai în
semnat al consiliilor județene pentru educație fizică și 
sport, al cluburilor și asociațiilor sportive din întreaga 
țară la răspîndirec sporturilor, la creșterea bazei de 
masă, la îmbunătățirea mijloacelor de practicare, la ame
najarea și construirea de noi baze sportive. Controlul 
și îndrumarea procesului de pregătire au devenit rnai 
eficiente, ducînd la modernizarea metodelor de antrena
ment și, implicit, la evidenta îmbunătățire a performan
țelor. Atestă acest lucru bilanțul succeselor obținute în 
sezonul trecut — superior în multe discipline anilor pre- 
cedenți, creșterea prestigiului reprezentativelor românești 
pe plan mondial. O atestă și prețuirea tot mai mare 
ce se acordă tehnicienilor noștri în numeroase țări ale 
lumii.

Un loc important în dezbaterile care au avut loc și, 
desigur, în cele programate în cursul lunii martie (tenis 
de masă, tir, rugby, box, notație, canotaj, fotbal, lupte 
etc.) îl dețin propunerile și sugestiile privind organizarea 
procesului instructiv, a activității competiționaie interne 
și internaționale. Oameni cu vastă experiență, cunoscînd 
situația concretă, întreaga arie a problematicii ramurii 
respective își aduc contribuția, pun la dispoziție cunoș
tințele, puterea lor de muncă pentru ptogtesul general 
al mișcării sportive, lese din nou în evii' . ' . '

și entuziasmul activului obștesc,

I 
I

al mișcării sportive. Ies<
la baza realizărilor stă .
al antrenorilor și sportivilor, al activiștilor.

în sporturile angajate în cursa olimpică, discuțiile gra
vitează în jurul necesității unei cît mai bune pregătiri, 
unor verificări judicioase, 
care să asigure sportivilor 
poro și Munchen o bună 
cerirea medaliilor.

Desfășurate la începutul 
din cadrul comitetelor federale contribuie direct și efi
cient la orientarea activității, la eliminarea carențelor sem 
nalate în anii trecuți, Io îmbunătățirea i 
mijloacelor și metodelor de lucru. Eforturile comune vor 
duce, fără îndoială, la rezultatele scontate.

a fost pre-Al. Nikancikov 
zent, joi dimineață împreu
nă cu coechipierii săi din se
lecționata bielorusă la un an-

in sala Floreasca.trenament
Fotoreporterul nostru Visile 
Bageac l-a surprins tnt.r-o 
discuție cu antrenorul lotului 
A. Cernîșevici.

%25e2%2580%259eMiha.il
titlul.de
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Conferințele C.J.E.F.S
Șatu Mare

,£Urmare din pag. 1)

Einei de zi, 
fel Marchiș, 
C.J.E.F.S. Satu ____  ..
Rentat darea de seamă asu
pra activității sportive din 
județ pe ultimii trei ani.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Iosif Uglar, care, după ce a 
adus un cald salut conferin
ței din partea biroului Co
mitetului județean de par
tid, a făcut aprecieri asupra 
activității sportive desfășura
te în județ în timpul perioa
dei analizate și a făcut re
comandări prețioase pentru 

Viitor.
Pe marginea dării de sea

mă, cit și a proiectului de 
hotărîri, privind obiectivele 
de viitor, au luat cuvîntul 
numeroși participant care au 
exprimat opinii valoroase și 
au făcut propuneri. în în
cheierea dezbaterilor, tovară
șul Anghel Alexe i-a felici
tat pe activiștii, tehnicienii 
șl sportivii sătmăreni pentru

li primul punct al or- 
tovarășul Vio- 

președintele 
Mare, a pre-

succesele obținute, în special, 
la sporturi ca : scrimă, lup
te, baschet și fotbal. După 
aceea s-a referit la principa
lele obiective ce stau în fața 
organului județean, sportivi
lor de pe aceste meleaguri, 
în anii următori.

Participanții la conferință 
au aprobat în unanimitate 
planul de măsuri pentru anii 
1971—1973. S-a trecut apoi 
la desemnarea noului consi
liu județean, a biroului a- 
cestuia, din care fac parte : 
V. Marchiș (președinte), O. 
Gross (vicepreședinte), V. 
Gazdag, I. Irimie, C. Fanciki, 
St. Saitos, Șt. Haukler, 
terina Both, Elisabeta 
nes, I. Roca, D. Reus, M. 
szaros și A. Verba.

Conferința a răspuns
mării la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați, privind dez
voltarea bazei materiale a 
activității sportive de masă.

Cei prezenți la conferință 
au adoptat cu entuziasm tex
tul unei telegrame de recu
noștință și angajament adre
sată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, personal.

F.ca- 
Sze- 
Me-

che-

MANIFESTĂRI
rssa^

SEMICFNTEMARlftUI

PARTIDULUI
LA C.C.T.-BUCUREȘTI

COMPETIȚIILE LUNII MARTIE
în ultima sa ședință, biroul 

F.R.S.B., a luat în discuție 
calendarul competițiilor in
terne, perturbat de numeroa
se amînări cauzate de lipsa 
zăpezii. Concursurile de fond 
cu caracter național au fost 
reprogramate astfel :

12 martie: Campionatul na
țional de ștafete;

12—13 martie: Campionatele 
școlilor profesionale;

14— 16 martie: Campionatele 
naționale de biatlon;

15— 16 martie: Campionatele 
naționale de biatlon (juniori);

18—19 martie: Campionatele 
naționale de fond ale junio
rilor.

Toate aceste campionate se 
vor desfășura la Poiana Bra
șov.

21 martie: Cupa Federației 
—la Fundata (Bran).

RODICA CLINCIU

Vaslui
(Urmare din pag. 1)

șl a dat indicații prețioase 
pe o 

întregii

secretar al Consiliului jude
țean al sindicatelor, Călăi- 
ță Merchea, șeful secției sport, 
turism șl pregătire militară 
a Comitetului județean al 
U.T.C., prof. Mihai Ciobanu. 
președintele Consiliului jude
țean al Organizației Pionie
rilor, Ion Bucur, vicepreșe
dinte al Consiliului popular 
orășenesc, alți reprezentanți 
ai organelor și organizațiilor 
cu atribuții în domeniul spor
tului. >

Tovarășul Gheorghe Ale
xandru. președintele C.J.E.F.S. . 
Vaslui, a prezentat darea de 
seamă asupra activității des
fășurate pe perioada 1968— 
1970. A fost expus apoi pla
nul de măsuri privind îmbu
nătățirea activității de edu
cație fizică și sport în anii 
1971—1973. Pe marginea am
belor documente au avut loc 
vii dezbateri.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Aurel Țolescu, care 
a făcut o amplă analiză a 
mișcării sportive din județ. 
Vorbitorul a scos în eviden
ță lipsurile care au împiedi
cat îndeplinirea integrală a 
obiectivelor mișcării sportive

în vederea ridicării 
treaptă superioară a 
activități.

Aducînd lucrărilor 
rinței salutul C.N.E.F.S., to
varășul Ion Balaș s-a refe
rit, în cuvîntul său, la obi
ectivele principale ce stau în 
fața mișcării sportive vas
lui ene.

în continuarea lucrărilor a 
fost desemnat Consiliul ju
dețean pentru educație fizi
că și sport. Din biroul con
siliului fac parte : Gheorghe 
Alexandru (președinte), Con
stantin Ciulei (vicepreședin
te), Mihai Iftode, 
Merchea, Virginia 
Ioan Netedu, Paul 
Petru Oprea, Iulian 
Emil Iovu, Mircea 
(membri).

S-a dat apoi citire și a 
fost aprobat răspunsul la che
marea la întrecere lansată 
de C.J.E.F.S. Galați.

Participanții la conferință 
au adoptat, cu deosebit en
tuziasm, textul unei telegra
me adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, per
sonal, prin care își exprimă 
recunoștința pentru sprijinul 
acordat de partid și de stat 
mișcării sportive.

confe-

Călăiță 
Sterpu, 
Trofin, 
Vrabie, 

Măciucă

TREI JUNIOARE CONCUREAZĂ

LA TRADIȚIONALA

COMPETIȚIE

INTERNAȚIONALA

DE LA RUSSE (Bulgaria)
Cu începere de azi și pînă 

duminică, la Russe, în Bul
garia, va avea loc un turneu 
internațional de tenis de 
masă. Competiția, devenită 
tradițională, este organizată 
în cinstea lui 8 Martie, „Ziua 
internațională a femeii". La 
întrecerile care vor reuni 
concurente din mai multe 
țări vor fi prezente și trei 
jucătoare românce. Este vor
ba de Lidia Ilie, campioana 
continentală la copii, Ana 
Lunțeanu și Dorina Căruce- 
ru.

Cele trei junioare care au 
părăsit aseară Capitala sint 
însoțite de antrenorul Emil 
Procopeț.

„Cupa 8 Martie“

începe turneul final
Competiția dotată cu „Cupa 

8 Martie" se apropie de 
faza finală.

La simplu, Valeria Balaj 
a cîștigat mai greu decît 
arată scorul (6—2, 6—4), la 
Manana Nunweiler. A fost o 
partidă frumoasă, cu schim
buri de mingi rapide și spec
taculoase. Favorita concursu
lui, ludith Dibar, a învins 
fără dificultate pe Elena Co- 
tuna (Școala sportivă nr. 2), 
in timp ce Agneta Kun a 
Întîmpinat o dîrză rezistentă 
din partea Aureliei Trifu 
doar în primul set. Rezultate: 
Agneta Kun—Aurelia Trifu 
fi—4, fi—2, ludith Dibar— 
Elena Cotuna 6—3, 6—0,

In proba de dublu juni
oarele Adriana Călina și 
Anca Floreșteanu (C.S.U. 
Construcții) au învins cuplul 
Florica Butoi - Elena Co- 
tuna cu 6—2, 2—6, 6—4. A 
doua partidă de dublu a fost 
o simplă formalitate pentru 
Valeria Balaj și Aurelia 
Trifu (Steaua), care au în
trecut cu 6—2, 6—0 pe Mo
nica Nunweiller (Progresul) 
si Aneta Enciu (Dunărea 
Galați).

In cadrul turneului final 
care începe azi (tot în sala 
Steaua) de la ora 15, se vor 
disputa întîlnirile ludith Di
bar - Adriana Călina și Va
leria Balaj-Agneta Kun.

Sandi IONESCU

Patinoarul „23 August" 
funcționează pentru pu
blic după următorul pro
gram :

Duminică 7 martie, in
tre orele 10—12 și 19—21;

Joi 11 martie, între orele 
17—19 ;

Duminică 14 martie, în
tre orele 19—21.

Dornică să cinstească ani
versarea 
Partidului, 
natului de 
cotaje din 
inițiativa de a organiza 
serie 
cu 
tenarului".

Iată întrecerile care se vor 
desfășura : concursuri de at
letism (alergări și aruncarea 
greutății), cros, tir, orientare 
turistică, meciuri de fotbal re
dus pentru fete, precum și un 
campionat intersecții la volei. 
De asemenea, se vor organiza 
săptămînal excursii în Capi
tală și provincie, pentru vi
zitarea unor muzee și monu
mente legate de istoria parti
dului. Primele excursii au și 
avut loc la Muzeul Doftana. 
(Tr. I.).

Semicentenarului 
asociația Combi-
confecții și tri-
București a luat

o 
de concursuri dotate

trofeul „Cupa Semicen-

SIMULTANUL CARPATI- 
LOR

A. S. Con- 
Marma-

Al. Fonea

Alpiniștii de Ia 
structorul-Sighetul 
(iei (I. Takacs, 
și V. Hubes) și-au efectuat 
traseu] din cadrul Simultanu
lui Carpaților, în decurs de 
cinci zile. Ei au parcurs cres
tele munților Gutin și Tibleș 
pe care au 
40—50 cm. 
bună timp 
rest viscol,
GOJDA-corcsp.)

Cei șase alpiniști de la 
I.P.G.G. -București și-au ter
minat și ei raidul, împărțiți 
în două echipe. Una formată 
din VI. Petcu și L. Popper au 
escaladat numai creasta Pa- 
rîngului, apoi au coborît în 
Valea Lotrului, în timp ce Gh. 
Petcu, M. Săndulescu, N. Tă- 
tulescu și C. Georcescu au 
trecut peste munții Căpățînii 
și apoi peste Buila-Vîniurari- 
ța. Bucureștenii au întîmpinat 
un timp cu totul nefavorabil, 
dar au terminat tura cu 
succes.

găsit zăpadă de 
Vremea a fost 

de două zile, în 
frig, ceață. (V.

TRADIȚIA FAMILIALĂ A SCHIORILOR

Junioara ANA BUȚU

învingătoare în Polonia

• Din 1968 
parte din echipa 
clubului Tractorul- 
Brașov (antrenor 
Jean SUmedrea).

• Născută la 10 
septembrie 1952 la
Bran-Poarta
• A început să

schieze Ia 10 ani și
a debutat în com-
petiții la 15 ani.
cîștigînd o cursă
de 3 km la con-
cursul școlilor 
fesionale.

pro-

La campionatele de tir cu 
aer comprimat ale Poloniei, 
care s-au disputat la Prze- 
mysl, forul de specialitate de 
la Varșovia a invitat și un 
lot de sportivi români. Astfel, 
au luat startul Ioana Șerbă
nescu (pușcă), Ana Buțu, Iu
liu Pieptea și Mihai Dumitriu 
(pistol).

obține 
rezultate 

printre 
surorile 

de 
la șta- 

senl- 
____  ____ 2 în 

.cursa de 10 km și 
locul 3 în cursa de 
5 km (ambele tot 
la senioare).

• In 1971 
cipă la 
tele europene 
juniorilor.

• In 1970 
primele 
valoroase 
care (cu 
Barabaș) titlul 
campioană 
feta 3x5 km 
oare, locul

In multe sporturi se cre
ează o tradiție familială. Nu 
este deloc greu să găsim 
exemple. Se pare însă că pe 
acest tărim schiul (și la noi 
ca și în țările Alpilor) este 
sportul care favorizează cel 
mai mult tradiția familială. 
N-avem decît să amintim că 
surorile Laforgue din echipa 
Franței sînt fiicele lui Mau
rice Laforgue, care, în 1938, 
a cucerit medaliile de argint 
la coborîre și combinată în ca
drul campionatelor mondiale 
cîștigate de Allais și în 1938 
a concurat — alături de Ja
mes Cottet —.în Bucegi pe 
Valea lui Carp; că Gertrud 
Gabl, câștigătoarea cupei mon
diale în 1969, este nepoata lui 
Frantz Gabl. cîștigătorul me
daliei de argint la J.O. din 
1948; sau să numim cîteva 
din multele perechi de frați 
care ieri și azi au făcut par
te din elita schiului (înce
pînd cu Cristl și Rudi Kranz 
și terminînd cu surorile 
Cochran sau frații Duvillard) 
pentru a avea confirmată pu
ternica tradiție familială a 
schiului. Fără îndoială exis
tă o explicație obiectivă; in 
micile așezări montane schiul 
este sportul nr. 1 al copiilor 
și alte discipline își fac cu 
greu drum.

Dar, poate și mai mult con
tează subiectivismul părinților 
care, cunoscind 
schiului, 
copiilor 
sportul spațiilor imaculate, 
sport de care se tem doar 
ce-i ce nu pătrund în tainele 
lui. Tradiția familială a 
schiului subliniază însă și 
maturitatea lui ca sport, căci 
numai acumulările mai mul
tor generații pot da naștere 
valorilor.

Pe această linie, astăzi, în 
ziua campionatelor naționale 
ale copiilor, nu vutem decît 
să ne bucurăm constatînd că 
și în schiul nostru tradiția 
familială începe să se infi- 
ripe; că dacă pînă acum ală
turi de perechile de frați 
(Zăpadă, Munteanu, Roșcu- 
leț, Biră, Olteanu, Crăciun 
etc.) am întîlnit doar ca ex
cepții fii și nepoți, 
care ne amintesc pe 
fruntași de altădată 
mai numeroase. La 
natele naționale de fond l-am 
văzut alergînd pe Cornel 
Crăciun, fiul fostului cam
pion — azi antrenor — Moise 
Crăciun; cu lotul balcanic a 
plecat Ioana Bîrsan, fiica an-

frumusețea 
țin să transmită 

dragostea pent ru

trenorului Costi Bîrsan, schior 
care și-a întrerupt timpuriu 
cariera din cauza unui acci
dent. La campionatul de fond 
al copiilor de la Baia Mare, 
printre învingători se află și 
Ion Cimpoia, fiul fondistului 
și antrenorului de la A.S.A., 
iar pe locuri fruntașe apar 
Gîrbacea, Rîmbu, Stoian, 
nume care amintesc de ase
menea schiori fruntași din 
generația trecută, după cum 
amintesc și cele ale Minodo- 
rei Zelman, Cristinel Enache 
și alții — destul de nume
roși — participant la con
cursurile din această iarnă.

Și astăzi la startul campio
natelor alpine ale copiilor de 
la Predeal cîțiva din cam
pionii generației de ieri, vor 
avea... febră de start pentru 
copiii lor. Nu știm lista 
exactă a participanților, dar 
fără îndoială multiplul cam
pion al fondiștilor anilor ’50 
Dumitru Frățilă, ca și cam
pionul puțin mai tînăr al pro
belor alpine Mihai Bucur, vor 
fi printre cei care vor avea 
emoții pentru copiii lor con- 
firmînd tradiția familială tot 
mai puternică a schiului 
nostru. închegarea ei nu poa
te decît să ne 
cînd — intr-un 
ritatea acestui 
al iernii și pe 
noastre.

bucure, mar- 
fel — matu- 
frumos sport 

meleagurile

Gh. EPURAN

parti- 
campiona- 

ale

Satele din apropierea 
Branului sînt fără îndoială 
rezervorul principal al 
campionilor noștri de schi- 
fond. De obicei, ei coboară 
din cel mai înalt sat, Fun
data. Iată insă că la cam
pionatele naționale, dispu
tate în ultimele zile ale 
lunii februarie, o schioară 
din Bran-Poarta a preluat 
ștafeta victoriilor: RODI
CA CLINCIU. La 18 ani. 
această schioară, care a- 
cum patru ani debuta in
tr-un concurs al școlilor 
profesionale, reușește o 
performanță care merită a 
fi subliniată: cîștigă două 
titluri de campioană în în
trecerea senioarelor, inscri- 
indu-și numele într-un 
palmares care in ultimul 
deceniu a repetat mereu 
același nume: Marcela 
Leampă. Alături de aceste 
victorii, maniera catego
rică in care au fost obți
nute țin întrecerea directă 
cu fosta campioană), ne 
face să întrevedem posi
bile viitoare succese inter
naționale ; să ne gindim

că talentul și seriozitatea 
acestei tinere care înfrun
tă dificultățile kilometrilor 
cu decontractarea marilor 
campioni nu au marcat 
decît începutul. Este drept, 
că Marcela Leampă a fost 
handicapată în întrecerile 
de la campionate de o 
stare generală puțin favo
rabilă unei performanțe 
maxime. Faptul că în 
cursa de 5 km, Rodica 
Clinciu — plecată din 
start cu un minut mai tîr- 
ziu — reușise să recupe
reze 8 secunde campioanei 
numai în primii trei sute 
de metri de foarte ușoară 
coborîre, este însă un in
diciu al energiei cu care 
ea se avîntă în întrecere, 
al progresului făcut anul 
aceasta, an care-i aduce 
consacrarea. Dar noi l-am 
dori să nu se oprească 
aici, la titlurile de campi
oană națională, ci să se 
gîndească mai departe, la 
victoriile internaționale, la 
schiul nostru, care a depă
șit și el vîrsta copilăriei-

CRISTIANII
• LA CAMPIONATELE 

BALCANICE vom fi repre- 
zentați de următorii schiori: 
Dan Cristca, Gh. Vulpe, Dorin 
Munteanu și Virgil Brenci 
(probele alpine-seniori), Alexan
dru Bogdan, Marian Burchi, 
Petre Sotu, Sorin Adăscăliței 
(probe alpine juniori), Ioana 
Bîrsan (probe alpine-junioare), 
Gh. Cincu, Nicolae —
Moise Stoian, Nicolae ___
caru (fond seniori), Ion Tudor, 
Nicolae Cristoloveanu, “ 
Chiriluș, Nicolae Dudu (fond- 
juniori), Rodica Clinciu, Ele
na Bașa, Maria Tocitu și Iu- 
liana Pața (fond-junioare).

• ÎNAINTE DE A PLECA 
LA MAVROVO, 
junioarele noastre 
parte, în R. D. Germană, 
Ia „Cupa prieteniei", rezerva
tă speranțelor la probele de 
fond (băieți pînă la 18 ani și 
fete pînă la 17 ani). Cele mai 
bune rezultate le-a obținut 
Elena Bașa clasată pe locul 
8 în cursa de 5 km și 11 în

cursa de 7 km. De menționat 
că la întrecere au participat 
alături de schiorii și schioa- 
rele R.D. Germane (foarte nu
meroși) echipe de juniori din 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslova
cia și Bulgaria și că pe 5 km 
Elena Bașa a fost întrecută, 
în afară de schioarele țării 
gazdă, doar de cite o concu
rentă din U.R.S.S. și Polonia.

La juniori, cele mai bune 
rezultate le-a obținut Fercnc 
Foriko, clasat 
și 18 la 7 și respectiv 10 km.

• LA POIANA BRAȘOV a 
intrat în funcțiune telecabina 
mult așteptată. Ea este para
lelă cu vechiul teleferic cu 
scaune, dar stația de sosire 
te află chiar sub vîrful prin
cipal al Postăvarului. Cei ce 
doresc să ajungă la Cabana 
Cristianul Mare trebuie deci 
să mai coboare pe picioare 
sau pe schiuri. Traseul lung 
de cca. 2 km este parcurs în 
7—8 minute, o cabină putînd 
transporta 40 de persoane.

• CAMPIONATELE NAȚIO
NALE (PROBE ---------
programate inițial 1 
(12—14 martie) este 
să-și schimbe locul de desfă
șurare la Poiana Brașov, în- 
trucît o cursă de coborîre 
normală nu poate fi organi
zată în condițiile actuale de 
zăpadă decît pe Pîrtia Lupu
lui.

r
Institutul meteorologic 

ne-a informat că ieri în 
zona de munte stratul de 
zăpadă avea următoarele 
grosimi :

Omul 78 cm,
Paring 72 cm,
Păltiniș 45 cm,
Lăcăuți 40 cm,
Sinaia 63 cm,
Fundata 31 cm,
Semenic 116 cm, 
Cuntu 106 cm,
Predeal 24 cm,
Țarcu 60 cm,
Rarău 62 cm,
Toaca 27 cm,
Băișoara 38 cm, 
Vlădeasa 28 cm,
Iezer 39 cm.
Vremea se menține fri

guroasă.

Sfetea, 
Cojo-înaintea 

mate în 
acestei 1 
slovacia). Alături de excelen
tele rezultate de Ia pistol băr
bați (primele trei locuri cu 
cite 381 p) este de subliniat 
punctajul obținut de junioara 
noastră Ana Buțu (370 p), la 
prima ei competiție interna
țională de peste hotare. De 
asemenea, Ioana Șerbănescu 
și Iuliu Pieptea s-au confir
mat ca oameni de echipă".

europenelor progra- 
i a doua decadă a 
luni (Mezibori-Ceho- numele 

schiorii 
sint tot 
campio-

Pavel

juniorii și 
au luât

pe locurile 17

CU 
în 
de

armă
40 f 

(24 
Norberta 

Sakevicz 371 p, 2. Elzbieta Ko- 
walewska 369 p, 3. Wanda 
Adamska 367 p, 4. Ioana Șer
bănescu 365 p, pistol cu aer 
comprimat 40 f în picioare, 
bărbați (44): 
2. Stacurski 
kiewicz 381 
374 p... 21.
senioare (13): 1. Aniela Moiî- 
ko 369 
ka 368 
kievez 
355 p,
Buțu 370 p, 2. Trena Mazur- 
kieviez 363 p, 3. Danuța Blas- 
kov 362 p.

REZULTATE: 
aer comprimat 
picioare. femei : 
concurente) : 1.

1. Malek 381 p,
381 p, 3. Chod- 
p... 9. Pieptea

Dumitriu 365 p,

p, 2. Teresa Bekiesins- 
p, 3. Danieka Mazur- 
362 p... 5. Ana Buțu 
junioare (18): 1. Ana

La înapoiere, antrenorul
Viorel Manciu ne-a declarat 1 
„Concursul s-a situat la un 
nivel valoric superior și a 
constituit o bună verificare

BARAJUL DE CALIFICARE 2.

Clasamentul după etapa 
II-a arată astfel :

Timp de trei zile, patinoa
rul artificial din Galați a găz
duit ultimul tur al campio
natului diviziei B, seria a
11- a, care avea să decidă 
cele două echipe participante 
la barajul de calificare pen
tru categoria A. Iată rezul
tatele : Dunărea Galați : cu 
Comerțul Tg. Mureș 7—0, cu 
Școala sportivă Gheorghieni 
8—0,
12— 1 ; Școala sportivă Gheor
ghieni : cu Comerțul Tg. Mu
reș 7—2, cu Metalul Rădăuți
4— 3, Metalul Rădăuți : cu 
Școala sportivă Gheorgheni
5— 3.

cu Metalul Rădăuți

în urma acestor rezultate, 
Dunărea Galați și Metalul 
Rădăuți au obținut dreptul 
de participare la barajul pen
tru divizia A, unde vor în- 
tîlni pe Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc și pe Cooperatorul 
Tg. Secuiesc, calificate din 
seria a doua a diviziei B. în
trecerile decisive vor începe 
vineri pe patinoarul artificial 
din Galați.

T. SIRIOPOL, coresp.

1. Tîrnava Odorhei 8 8 0 0 69—17 
Cooperatorul Tg. Sec.

8 5 1 2 45—35 
8 3 1 4 32—48
8 2 1 5 25—41
8 0 17 15—44

3.
4
5.

Sc. sp. M. Ciuc 
Dinamo Brașov 
Voința M. Ciuc

A

a

16

ii
7

Z. MOR VAI, coresp.

★

ALPINE), 
în Bucegi 

; _ posibil

AVlNTUL M. CIUC
CÎȘTIGAT TURNEUL DE 

LA SUBOTITA
0 COMPETIȚIE JUBILIARA LA CLUJ

Campionatele europene de sală

(Vrmare din pag. 1)

în programul dv. 
de la Sofia ?
competiție de am- 
puțin în intenții, 
de fapt capacita

tea de realizare nu e, din 
păcate, la înălțimea dorinței. 
Discordanța provine din fap
tul că am început puțin cam 
tîrziu pregătirile specifice de 
sală. Atleții noștri au însă 
ferma ambiție de a tranșa 
cîteva rivalități sportive în 
Europa și de a-și consolida 
prestigiul. „Trebuie să-l în
ving pe cutare..." — este o 
propozițiune pe care am au
zit-o destul de des în lotul 
nostru și ea manifestă o a- 
numită stare de spirit mobi
lizatoare. Oricum, ceea ce ne 
trebuie acum nu este relaxa
rea, ci menținerea stării de 
concentrare pentru concurs.

— Ca antrenor federal, 
preocupat de perspectivă, con
siderați probabil aproape în-

loc ocupă 
competiția

— Este o 
biție, cel 
pentru că

cheiat capitolul Sofia și vă 
gindiți de pe acum la cam
pionatele europene în aer li
ber de la Helsinki.

— într-o viziune simplistă, 
campionatele de sală par 
doar o punte de trecere spre 
cele de vară. Pentru mine, 
dimpotrivă, sezonul de iarnă 
a devenit un țel aparte, nu 
o etapă, un obiectiv în sine 
și nu o trambulină. Durata 
activității unui atlet este 
destul de scurtă, vitalitatea 
umană este limitată, așadar 
nu merită să-ți pierzi timpul 
în pregătiri sterpe, fără țel, 
fără concursuri. Solicitarea 
continuă întreține în atlet fo
cul sacru... Toate aceste con
siderații teoretice nu mă îm
piedică firește să mă gîndesc 
și la Helsinki. Dar dacă ju
decăm serios sezonul de vară, 
vom constata că, de fapt, se
lecționaților pentru Sofia nu 
mai rămîne să le adăugăm, 
în principiu, decît aruncătoa
rele de disc.

BOGAT PROGRAM
LA SFÎRȘITUL

acestei săptămînl pro- 
în Capitală un bogat 

program atletic. Astfel, 
— sim-

Sfîrșitul 
gramează 
și variat 
în sala de la „23 August'

. bătă de la ora 16,30 și duminică 
de la ora 9 — se dispută un con
curs deschis tuturor 
de juniori, dotat cu 
larul". Duminică, la 
loc — pe un traseu 
prejurimile lacului

competiție de cros, 
„Cupa Mărțișorului".
ejțe organizată de clubul sportiv

categoriilor 
„Cupa șco- 
ora 10. are 
ales în îm- 
din parcul 

sportiv „23 August" — tradiționala 
dotată cu 
întrecerea

COMPETIȚIONAL
SĂPTĂMÎNII

La Miercurea Ciuc s-a dis
putat ultima etapă a seriei I 
în campionatul diviziei B. 
Iată ultimele rezultate: Co
operatorul Tg. Secuiesc — 
Voința Miercurea Ciuc 5—1, 
Tîrnava Odorliei — Școala 
sportivă M. Ciuc 13—2.

Formația de hochei pe ghea
ță Avîntul din Miercurea 
Ciuc a participat zilele tre
cute la un turneu la Subo- 
tița (Iugoslavia) unde s-a 
clasat pe primul loc. Ho- 
cheiștii din Ciuc au obținut 
următoarele rezultate : cu 
Combinata Subotița — Za
greb 7—8, cu Medvesceak Za
greb 9—2, cu Spartakus Su
botița 6—2.

începînd de vineri și pînă 
duminică noua arenă cu pa
tru piste Record din Cluj 
va găzdui o competiție jubi
liară, organizată cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Federației româ
ne de popice (Cluj, martie 
1931). Este o întrecere ine
dită, la care participă, ală
turi de cei mai buni jucă
tori și jucătoare, sportivi din 
tînăra și vechea generație. 
Astfel, vor avea loc trei con
cursuri, turneul veteranilor, 
rezervat popicarilor de peste 
50 de ani, concursul juniori-

lor, la care vor participa tineri 
vizați să intre în loturile 
pentru europene, și turneul 
maeștrilor, întreceri la care 
vor evolua maeștri și maeș
tri emeriți ai sportului, prin
tre care și componentele e- 
chipei naționale feminine, 
triple campioane mondiale.

Au loc probe clasice, ju
nioarele, senioarele și vete
ranii la 100 bile, iar juniorii 
și seniorii la 200 bile. Cîști- 
gătorii, la toate grupele, vor 
fi răsplătiți cu trofeul, „Cupe 
Federației".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe urmele materialelor publicate

SiNTEfl SATISFĂCUT!
DE PRODUSELE FABRICII D V. ?

Răspuns cumpărătorilor dc articole de sport
De ce ruginesc patineie după cîteva zile de între- 

pare că mulinetele pentru pescuit 
Cum de se pun în vînzare palele 
nu se face cum trebuie recepția

buințare ? Nu vi se 
se strică prea ușor ? 
cu defecte ? De cecu defecte ? 
mărfurilor ?

face cum trebuie recepția

Metalul. In sfîrșit, duminică, în- 
cepînd de la ora 9,30, se dispută 
pe circuitul din str. Maior Coravu 
un interesant concurs de marș, or
ganizat de clubul sportiv Pro
gresul.

Așa cum am fost Informați cu 
prilejul ședinței Comitetului F.R. 
Atletism de către delegatul jude
țului Vrancea, duminică va avea 
loc la Focșani un mare concurs 
atletic, prilejuit de inaugurarea 
sălii de atletism din localitate. La 
întreceri au fost invitați sportivi 
din întreaga țară.

I
I
I
I
I

întrebările de 
aparțin. Le-am 
jul unor raiduri-anchetă prin di
ferite localități ale țării. De alt
fel, cînd și cînd ele se mai aud 
și prin sălile de tenis de masă, 
la pescuit, pe marginea lacu
rilor, la patinaj. Cum sună răs
punsurile ? Pentru a afla păre
rea celor vizați direct, am făcut 
o vizită producătorilor materia
lelor respective.

mai sus 
notat cu

nu ne 
prile-

REMEDIERI Șl NOUTĂȚI

Primul interlocutor a fost tov. 
Grigore Cărilă, inginerul șef al 
fabricii INOX București, unitate 
industrială care produce patine 
artistice șî cu cheie, de toate 
mărimile, precum și mai multe 
tipuri de mulinete.

— Ce părere aveți despre ca
litatea articolelor de sport ? La 
Oradea, M. Ciuc și în alte orașe,

responsabilii unor magazine 
primesc reproșuri în privința 
patinelor și mulinetelor.

— Se poate, dar nu întot
deauna din vina furnizorului. 
Sint beneficiari care nu știu 
cum să utilizeze lucrurile cum
părate. O patină ștearsă după 
fiecare utilizare va avea o 
viață mult mai lungă. Mu
linetele sint angrenaje fine, 
aproape ca acelea ale ceasorni
celor și, în consecință, trebuie 
manevrate cu atenție.

— Am dori, totuși, să aflăm 
de la dv. ce considerați ineă 
deficitar în procesul de fabri
cație a obiectelor care poartă 
marca INOX.

— Vă spun cu regret că e o 
poveste mai veche. Mai avem 
probleme legate de durabilita
tea articolelor, de finisajul lor. 
Aducem la cunoștința celor in
teresați că se studjagă posibili- m

tatea acoperirii patinelor cu un 
zinc lucios, mult mai refractar 
la coroziune. De asemenea, fi
xarea șinei pe talpa patinei se 
va face de acum înainte cu un 
aliaj nou, pe bază de argint, 
care dă o lipitură mai curată 
și mult mai rezistentă decît cea 
prin alămire. în sfîrșit, un co
lectiv de tehnicieni din secția 
de proiectare lucrează la îmbu
nătățirea calității mulinetelor, 
eliminîndu-se zgomotul angre
najului, precum și unele defi
ciențe la mosor și picup.

— Consemnînd aceste reme
dieri de natură să bucure masa 
cumpărătorilor, ce alte noutăți 
anunțați pentru anul în curs ?

— Se experimentează o pa
tină de hochei, cu lama din oțel 
aliat, iar în curînd va apare 
prototipul unei mulinete ușoare, 
cu o greutate sub 300 de grame.

Sperăm ca noile sortimente să 
fie de calitate și să aibă pre
turi

așteptat cu mult interes expli
cațiile tovarășului Voicu Dumi
trescu, directorul fabricii Amba- 
laje-Lemn București, unitate 
care a fost criticată în coloa
nele ziarului nostru pentru de
fectele constatate la paletele de 
tenis de masă.

— Cunoaștem toate reclama- 
țiile — ne-a spus la începutu’ 
discuției gazda, și tocmai de a- 
ceea ne-am străduit să ridicăr» 
permanent calificarea muncito
rilor noștri și simțul lor de răs
pundere. Pot afirma, fără teama 
de a greși, că nu din cauza 
execuției la fabrică Se mai gă
sesc pe piață palete deformate, 
ci datorită cauciucului pe care 
ni-1 oferă întreprinderea ..Teh
nica nouă” București. Am făcut 
demersurile cuvenite pe lingă 
colaboratoarea noastră și spe
răm că lucrurile se vor în
drepta. în ceea ce privește lipi
rea cauciucului, sîntem acum în 
posesia unei soluții intr-adevăr... 
adezive.

— Ați formulat toate măsu
rile la trecut, 
prin aceasta, 
neajunsurile 
lași timp ?

— Da ! Și

Să înțelegem, 
că putem plasa și 
respective Ia ace-

convenabile.
„CUNOAȘTEM
RECLAMĂȚIILE...*

Pornim mai departe pe urme
le imaterialelor publicate. Am

vă mai rog să no
tați că în curînd vom scoate 
prototipul paletei-soft, net su
perioară celei pe care o pro
ducem astăzi, deși ca preț nu 
se vor diferenția prea mult 
între ele. Vom mai pune în 
funcțiune o usc&torie artificială 
care va avea darul să amelio
reze calitatea lemnului din care 
confecționăm garniturile de po
pice.

Iată, deci, vești bune pentru 
iubitorii tenisului de masă și ai 
popicelor.

%.■
Tr, lOANljiSCU
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ALTE RĂSPUNSURI LA ÎNTREBAREA

CE VA FI DUMINICĂ ÎN „CUPĂ“?
Se apropie meciul cu Albania, 0 300 de suporteri ploieșfeni la Sf. Gheorghe, pentru me

ciul cu Oltul ® Efervescență greu de imaginat la Plenița

® Un indisponibil Io Politehnica lași : Moldoveanu

Cu meciul disputat miercuri 
la Giurgiu, lotul olimpic a 
intrat în etapa finală a pre- 

I gătirilor în vederea grelelor 
examene ce-i stau în față. 
Preliminariile bat la ușă — 
primul meci cu Albania va 
avea loc la 18 aprilie.

să
că partida de

CONSTANT1NESCV (Dinamo)

De la început, trebuie 
spunem 
miercuri a scos la iveală de
ficiențe ce se cer rezolvate, 
că această primă verificare 
a arătat lacune ce țin în loc 
procesul de formare și de ri
dicare a nivelului de joc 
corespunzător obiectivelor 
prepuse. Nici de data aceas
ta antrenorii V. Stănescu și 
C. Drăgușin n-au avut posi
bilitatea verificării 
jucătorilor. Chiar de 
convocare, au lipsit 
de bază, pe aportul 
se contează în 
jocuri cu echipa Albaniei. E 
vorba de absența lui Lup.u- 
iescu, Cuperman, Stoicescu, 
— înapoiați din R.A.U. marți 
seara, la ora 21, Bădin și 
Dincuță, aflați în Algeria cu 
Petrolul. Adăugind acciden
tările lui Sălceanu și Pesca
rii, imposibilitatea utilizării 
lor, antrenorii lotului olimpic 
s-au văzut nevoiți să apeleze 
doar la 15 jucători din cei 
21 preconizați.

întîlnind la Giurgiu o echi
pă bine pregătită fizic, care, 
spre meritul ei, și-a luat ro
lul în serios și a jucat fără

tuturor 
la prima 

oameni 
cărora 

dificilele

menajamente, imprimînd un 
ritm neaștentat, olimpicii au 
fost puși la grea încercare 
Cum i-au făcut ei față ?

La început, olimpicii ai 
reușit să-și impună superio 
ritatea pe plan tehnic, cari 
în condițiile unui teren alu 
necos, pe alocuri acoperit cu 
un strat subțire de zăpadă, 
i-a avantajat în joc. Și atîta 
timp cît condiția fizică a co
respuns, ritmul a fost accep
tabil. S-au construit citeva 
faze reușite, dar prea puține 
față de ceea ce se aștepta. 
S-a greșit cînd, minute în șir, 
s-a înghesuit jocul numai pe 
o parte (în prima repriză 
pe dreapta, unde Caraman a 
venit prea des aproape de 
Năsturescu, sau pe stînga, 
după pauză). Pasele, parcă 
prea multe, au plecat de 
multe ori cu întîrziere, iar 
frecvența șuturilor ia poartă 
a fost slabă (doar Oprea a 
încercat mai mult în această 
privință).

După pauză, spre surprin
derea tuturor, selecționabilii 
— jucători de divizia A, 
mulți cu testul fizic trecut — 
au început să dea semne de

VIGU (Steaua)
i . în- 
foarte

PE AGENDA ACTUALITATII»

C.F.R. TIMIȘOARA MECIUL PROGRESUL BRĂILA

F.C ARGEȘ 1-0 (1-0) JIUL. DIN „CUPA ROMÂNIEI",

A FOST AMÎNAT
(prin tele- 
de verifi- 
Timișoara

TIMIȘOARA. 4 
fon). — Partida^ 
care dintre C.F.R. 
și F.C. Argeș a fost urmă
rită de peste 3 000 de spec-

tatori. 
A au 
abilă, 
tempo 
fost 
(min.

Cele două divizionare 
oferit o partidă agre- 
desfășurată într-un 

susținut. Unicul gol a 
realizat de Floareș 
44).

C.F.R. PAȘCANI
SPORT CLUB BACAU

C.F.R.! Gaboraș — Pirvu, 
Mehedinți, Bodrojan, Bocșa, 
Seceleanu, Chimiuc, Floareș, 
Regep 
Bojin, 
46).

Deoarece echipa Jiul Pe
troșani se află în turneu 
peste hotare, Federația ro
mână de fotbal a hotărît ca 
partida Progresul Brăila — 
Jiul, din cadrul „I6“-imilor 
Cupei României, să se dispu
te în ziua de miercuri 10 
martie.

2-2 (2-2)
PAȘCANI, 4 (prin telefon)'.

Feroviarii pășcăuani și-au mă
surat 
cu un 
ternic, 
zia A.
bun nivel tehnic și s-a încheiat 
cu un just rezultat de egali
tate. Au înscris Ciupa (min. 4 
și 30) pentru C.F.R., Florea 
(min. 10) și Dembrovschi (min. 

45, din 11 m) pentru Sport Club.

forțele de această dată 
adversar mult mai pu- 
care activează in divi- 
Jocul s-a ridicat la un

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT NR. 10
I. Crișul — Pollt. Iași
5. C.S.M. Sibiu — Progr. Buc.
3. Polit. Tim. — Steagul roșu
t. Corvinul Huned. — Steaua
6. C.F.R. Arad — F.C. Argeș
6. Progr. Brăila — Jiul
7. Inter — Milan
8. Juventus — Napoli
9. Florentina — Torino

10. Lazio ry Bologna
11. Sampdoria «- Roma
12. Foggla — Cagliari
13. Lanerossl — Verona

F-

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

1
l.x
1,2

2
2,1
1 1

1,X,2 
X

1
1,X

1
X
1

-4>

(Nestorovici, min. 46), 
Panici (Periat, min.

ARGEȘ : Niculescu —F.C.
Pigulea, Olteanu, Vlad, Cră- 
ciunescu, Prepurgel, Popescu, 
Radu, Frățilă (Iancu, min. 
46), * ’ ’ -Dobrin, Jercan.

P. ARCAN 
coresp. principal

IORDĂNESCU - ELEVUL NR. 1

întîlnindu-1 zilele trecute, 
„profesorul" Constantin, an
trenorul secund al echipei 
Steaua, ne spunea că... elevul 
căruia îi consacră o mare 
parte din timpul său — pen
tru că „a sosit timpul să se 
afirme hotărît în fotbalul ro
mânesc" — este Iordănescu.

— Aștept foarte multe de 
la Iordănescu și am încredere 
în el — ne-a spus Constan
tin.

Și noi așteptăm.

îată meciurile ce vor avea 
loc duminică în București :

• Terenul Metalul (Pante- 
îimon), ora 15: Metalul 
București —» Universitatea 
Craiova (Cupa României) ;

• Terenul Voința, ora 11 : 
Voința București — Trotusul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(divizia C) ;

• Terenul Laromet, ora 11 : 
Laromet București — Unirea 
Mănăstirea (divizia C) ;

• Terenul Flacăra roșie
(Dudești), ora 11 : Flacăra 

- ‘ ‘ ................................„„
, , , , , ‘Is zfs zlx zlv zîx zfs zls zlx zls

roșie București — Victoria 
Florești (divizia C) ;

® Terenul T.M.B. I
Sportul muncitoresc), ora 
T.M.B. — Gloria Slatina 
vizia C) ;

® Terenul Gloria, ora 
Mașini unelte București 
Progresul Corabia (divizia C).

(fost
11 : 
(di-

11 :

w
Meciurile din returul cam

pionatului diviziei C vor în
cepe la ora 11.

Partidele din ziua de 7 
martie, în cadrul „Cupei Ro
mâniei", vor începe la ora 15.

C. ARDELEANU —OBSERVATOR
LA MECIUL DE JUNIORI

BULGARIA - TURCIA
săAstă-seară urmează 

plece în Bulgaria antrenorul 
federal Constantin Ardelea- 
nu, antrenorul reprezentati
vei de juniori, pentru a ur
mări duminică, la Burgas; 
meciul dintre selecționatele 
Bulgariei și Turciei (juniori). 
Ambele echipe sînt viitoarele 
noastre adversare în preli
minariile Turneului U.E.F.A.

oboseală, manifestând la 
ceput de sezon un 1 
scăzut potențial fizic, sub ni
velul echipei de divizia B cu 
care se întreceau. Au „dis
părut" din joc, în prima re
priză, Florian Dumitrescu și 
Codrea, ultimul depășit de o 
extremă necunoscută ca Le- 
șeanu. După pauză, au dat 
semne de oboseală Oprea, 
Năsturescu, 
olimpici, o 
avut doar 
tinescu și Ghiță, 
mai bun de pe teren, 
earu și cei doi fundași cen
trali — Vlad și Olteanu. Dar, 
în ansamblu, lotul olimpic 
nu s-a ridicat la nivelul aș
teptat, chiar pentru începutul 
de sezon. Sînt încă semne de 
întrebare în privința funda
șilor laterali (mai ales pe 
sțînga) și a atacului, compar
timentul cel mai slab. Cara
man și Oprea au fost prea 
lenți, pe aportul lui Florian 
Dumitrescu aproape că nu s-a 
contat, Năsturescu s-a zbătut, 
dar fără folos.

Verificarea de miercuri a 
arătat că pregătirea olimpici
lor trebuie tratată cu toată 
seriozitatea, mai ales de către 
cluburile și antrenorii care 
au jucători în lot. E de dato
ria fiecăruia ca selecționații 
să se prezinte bine pregătiți 
și nu cum s-a întâmplat 
miercuri, cînd unii dintre ei 
au manifestat scăderi inex
plicabile, dovedind o pregă
tire fizică insuficientă.

Se apropie ziua primului 
meci cu echipa olimpică a 
Albaniei și căutările nu s-au 
terminat încă. Este necesar 
să se accelereze definitivarea 
și omogenizarea formației 
care va fi trimisă' în teren 
la 18 aprilie. I

Constantin ALEXE

Caraman. Dintre 
bună evoluție au 
portarii Constan- 

Vigu, cel 
Cojo-

Raidul nostru continuă pe 
la protagonistele și outside- 
rele de duminică, furnizînd, 
pentru dv. stimați cititori, e- 
lemente interesante, mai a- 
les de la echipele mici, pen
tru care o participare în 
„16“-imile „Cupei" reprezin
tă „spectacolul lor de gală", 
acel moment de neuitat mul
tă vreme în istoria localită
ții respective.

Cel puțin președintele sec
ției Oltul Sf. Gheorghe, An
ton Orosz, pe ca*re abia am 
reușit să-l prindem la tele
fon, ne-a dat impresia că 
este copleșit de importanța 
evenimentului : „Cum ne pre
gătim pentru Cupă ? Facem 
tot ce ne stă în putință. Iată, 
chiar acum am primit o te
legramă de Ia Ploiești, prin 
care ni se solicită circa 300 
de locuri pentru suporterii 
oaspeților noștri. îi vom pri
mi așa cum se cuvine, 
de altfel, și pe jucătorii 
ieșteni, anunțați pentru 
bâtă cu un lot de 24 de 
soane".

— Cum este timpul, 
se prezintă terenul ? — 1 
întrebat pe tov. Orosz.

— Astă-noapte a nins, pe 
gazon s-a așternut o zăpadă 
de 3—4 cm, dar pentru pro
tecția cîmpului de joc antre
namentele echipei se desfă
șoară în altă parte.

în continuare, amabilul 
nostru interlocutor ne-a fur
nizat formația probabilă (Fo- 
16p — Maksai. Dinu, Lorincz, 
Rakosi, Bojin IlrTBokor, Ho
lo, Goga, Ces, Boroș) și un... 
pronostic : „Deși între noi și 
Petrolul există o diferență de 
două categorii, vă pot asigu-

ca, 
plo- 
sîm- 
per-

cum 
l-am

ra de pe acum că rezultatul 
va fi foarte strîns".

Steagul roșu Plenița este 
și ea o echipă modestă, scoa
să din anonimat de „16"-imi- 
le „Cupei". Dar faptul că ju
cătorii ei au ajuns să-și mă
soare forțele cu formația 
campioană a țării a produs 
în tabăra gazdelor o eferves
cență greu de imaginat. Căci 
U.T.A. înseamnă, pentru Ple
nița, cam ceea ce a repre
zentat Feijenoord-ul pentru 
Arad. „Vom avea asistență 
record — ne spunea, deună
zi, Sandu Constantin, 
dintre membrii secției, 
■ninică vor veni la teren 
te 3 000 de spectatori.
ce înseamnă aceasta pentru 
Plenița ?“ Tov. Sandu 
stantin ne-a mai vorbit 
pre intensele pregătiri efec
tuate de Steagul roșu ’ 
nița (6 meciuri de antrena
ment, 
tineretul 
iova), ce 
(n.r. ieri) 
ti vată și 
profilează 
Nicolae, 
Stanciu, 
Marcovici, 
Sarde.

unul 
Du- 
pes- 
Știți

Con- 
des-

Ple-

dintre care unui cu 
Universității Cra
se vor încheia joi 
ci nd va 

formația, 
astfel :
Petrișor, 
Panzihi,

Bichea,

fi defini- 
care se 

Sîrbu — 
Marian, 

Diacouu, 
Manea,

★
Meciul de la Oradea, din

tre Crișul și Politehnica Iași, 
este, în genere, considerat a 
fi derbyul „16“-imilori Așa 
îl vede și Gil Mărdărescu, 
antrenorul formației ieșene, 
care a fost revelația turului: 
„Ne așteaptă un joc dificil, 
întrucit fotbaliștii Crișuiui al
cătuiesc un team redutabil, 
superior, după părerea mea. 
chiar unor echipe de A".

— Cum se simt băieții ? A-

cuză trecerea bruscă de la 
vară la iarnă ? (Reamintim că 
Politehnica Iași abia s-a îna
poiat dintr-un turneu 
tuat în Africa).

— Pentru moment, 
Dar cele patru zile de 
modare pînă Ia meciul 
Crișul ne sînt suficiente.

— V-ați întors cu tot efec
tivul valid ?

— Mai puțin Moldoveanu, 
accidentat în al doilea joc, 
cei de la Alexandria. Ncfi- 
ind refăcut, el nu va putea 
juca duminică.

— Cu cine îl înlocuiți ?
— Tricoul cu nr. 11 va fi 

îmbrăcat de Marica, dar ro
lul lui va fi altul.

— Ce pronostic ne dați 
pentru derby ?

— Cred în calificare.
★

Scurt dialog cu Marin Băr- 
bulescu, antrenorul principal 
al Rapidului, surprins în 
Giuleșt.i după jocul dintre 
prima garnitură și echipa de 
tineret-rezerve, încheiat cu 
scorul de 4—2 în favoarea 
celei dinții, grație golurilor 
lui Neagu (2), Marin Stelian 
și Petreanu.

— Ce știți despre I.R.A. 
Cîmpina ?

— După tragerea la sorți, 
am strîns toate informațiile 
posibile. Știm că este o e- 
chipă tinără și ambițioasă, 
căreia trebuie să-i acordăm 
atenția cuvenită, mai ales că 
noi ne-am fript de atîtea ori 
în Cupă, prilejuind elimină
rile cele mai spectaculoase.

— Ce program anunțați 
pentru zilele următoare ?

— Miine (n.r. ieri) plecăm 
la Predeal, de unde nu vom 
coborî Ia Cîmpina decit in 
dimineața meciului. Face de
plasarea întregul lot. mai pu
țin Dumitru, care iși ispă
șește astfel prima etapă de 
suspendare...

efec-

da. 
aco- 

cu

Rep.

SPORT CLUB BACĂU ÎNAINTEA SEZONULUI COMPETiȚIONAL

Un stadiu de pregătire 
promițător pentru retur

pe care 
Pașcani, 

locale 
Bacău 

verifică-

0 CIFRĂ CARE NU SPUNE NIMIC
Recent, am consemnat in 

aceste coloane inițiativa 
F.R..F. de a acorda insigne 
și plachete celor ce s-au 
evidențiat in activitatea fot
balistică : jucători, antrenori, 
arbitri, activiști sportivi. Cu 
acest prilej, am prezentat ci
titorilor, cu mijloacele nu 
întotdeauna pe deplin mul
țumitoare ale tiparului, tro
feele respective, care vor 
constitui un stimulent nu 
numai prin simbolul lor, ci 
și prin aspectul lor deose
bit de frumos.

Două din aceste trofee sînt 
O 

a- 
au 

tri-

rezervate fotbaliștilor, 
plachetă masivă va fi 
cordată jucătorilor care 
îmbrăcat de 25 de ort 
coul echipei naționale, 
marcind această perfor
manți deosebită, in timp 
ce altor jucători fruntași — 
celor care au evoluat de 
trei ori in echipa repre
zentativă — le vor fi in- 
minate, tot în semn de 
distincție, insigne.

Dacă in privința plache
tei ce va fi inmînată ma
rilor noștri internaționali, 
cu cel puțin 25 de jocuri 
la activ, sintem în totul 
de acord, în schimb, ne sînt

■ ■ •

greu de înțeles consideren
tele care au stat la baza a- 
cordării sus-amintitei insig
ne fotbaliștilor care au jucat 
de trei ori în echipa națio
nală.

Această cifră e complet 
nesemnificativă. Fără sens, 
in ultimă instanță. Și între
bările ar veni să puncteze 
nedumerirea noastră și, de
sigur, șt a altora : de ce se 

■ conferă o insignă celor care 
au jucat de 3 ori in repre
zentativa țării, și nu celor 
care au la activ 5 sau 10 se
lecționări ? De unde apare 
această cifră — 3 
spune ea ? Nimic, 
nimic.

Insigna ar trebui 
cheze alt moment: 
primei selecționări __ _ 
pa națională. Este, doar, mo
mentul cel mai important, 
cel mai mult visat din viața 
oricărui fotbalist. Atunci, 
este firesc ca jucătorul să 
primească această 
distinctivă.

Ar fi păcat ca o 
atit de frumoasă să 
bine realizată, cum se spune, 
la. toți indicii,,

Jack BERARIU

- și ce 
Absolut
să mar- 
acela al 
în echi-

insignă
acțiune
nu fie
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Aflînd c§ echipa Campioni
lor mondiali âxprimă forța 
soccerului unei țări ctl 17 mi
lioane de fotbaliști, înțelegi 
că ace-lstă fnâre performanță 
este fructul Unei incomparabi
le baze de jnasă.

Cum firesc) fotbaliștii 
Brazilia ?

Ca și cafeaua! — afirma 
un gazetar francez.

Inspirați de metaforă și îm
pinși de curiozitate, ca și de 
interesul profesional, am fă
cut investigații într-o binecu
noscută „cultură" de... fotba
liști.

Despre Copacabana; renu
mita plajă â soarelui și a ^fot
balului, s-a scris de nenumă
rate ori. Știam că în Brazi
lia există o federație a fot
balului de plajă și am aflat 
că televiziunea din Rio trans
mite aproape săptămînal par
tidele încinse acolo, pe 
numeroasele terenuri ale Co- 
pacabanei. Zeci de echipe pe 
zeci de terenuri, fotbal din 
zori pînă după răsăritul lunii. 
Jucătorii ? între 8 și 17 ani. 
Calitatea meciurilor ? Am vă
zut goluri cinematografice, 
marcate din plonjoane de ma
re spectacol, am văzut execu
ții tehnice cu sclipiri de bri
liant. Tineri fără „nume" fă
ceau cu mingea dantelării ca
re ar fi entuziasmat orice an
trenor de divizia A de la noi.

într-o zi, pe la ora 6 dimi
neața, cînd plaja era aproape 
pustie, zărindu-se doar, din

în

kilometru în kilometru, 
un european frenetic 
voia să cîștige maximum de 
minute din orice zi petrecută 
la Copacabana, am întâlnit doi 
băieți cu o minge. Simplă 
joacă de copii ? I-am urmărit 
vreme de o oră. Joaca lor 
văzută pe orice teren adevă
rat de fotbal s-ar fi chemat 
„antrenament specific". Pase 
cu piciorul, fără ca mingea 
să atingă pămîntul. Și n-a a- 
tins. Apoi, unul dintre băieți

cite 
care

porții), pornind să-și vîndă 
sticluțele de răcoritoare.

L-am ajuns pe cel mai mic 
dintre ei și l-am rugat să-mi 
răspundă ia cîteva întrebări, 
îl chema Laurenco. Vîrsta? 11 
ani și jumătate. Nu era... fot
balist legitimat, dar participa
se la o preselecție Ia „Fia" 
(Flamengo) la grupa „Dente 
de leite" (grupa „dinți de lap
te"), în care intră toți copiii 
pînă la 12 ani. Selecția deci-

JURNAL BRAZILIAN (II)

Aceasta este Co
pacabana, una dintre 
cele mai vestite 
plaje din lume-' O- 
cean, soare, nisip, 
hoteluri elegante, a- 
grement, milioane...

Dar, Copacabana 
și-a legat nemijlocit 
numele de acela al 
multor fotbaliști 
brazilieni, deveniți 

celebri, care — aici 
— pe nisipul ei au 
făcut ucenicia min
gii.

a trecut-o pe cap și au con
tinuat pasele cu capul, de pe 
loc și din săritură. După vreo 
jumătate de oră au început 
alt exercițiu. Unul dintre bă
ieți șuta mingea înalt, iar ce
lălalt încerca să o preia în 
aer, fără să cadă jos. Nu știu 
dacă timp de un sfert de oră 
mingea a atins pămîntul de 
cinci ori I

între timp, plaja a început 
să se împînzească de lume, iar 
jocul celor doi băieți s-a în
cheiat. Au lăsat mingea, au 
dai o fugă la Ocean, unde 
s-au răcorit vreo cinci minu
te, apoi au revenit pe plajă 
și fiecare și-a luat lădița cu 
„laranjadă" (abia atunci le-am 
observat, sprijinite de barele

sivă avea loc peste vreo 10 
zile și Laurențo mi-a spus că 
se pregătește zilnic, în fiecare 
dimineață, de la ora 5, îm
preună cu fratele său, Euge
niu, de 14 ani, care este legi
timat la „juvenilii" de la Vas
co. (Categoriile de 
cluburile braziliene 
la 12 ani — „dinți 
12—14 ani: clasa 
14—16 ani: clasa 
16—18 ani t clasa 
lori" — juniorii de

Fără să fi terminat discu
ția, l-am văzut pe Laurențo 
că-și ia lădița cu „laranjada" 
în spate, scuzîndu-se că nor
ma lui pentru o zi de 
pe plajă este să vîndă 
dițe pline. Ca să-l mai

tineret la 
sînt: pînă 
de lapte"; 
„infantil"; 
„juvenil"; 
„extrava- 

la noi).

lucru 
15 lă- 
rețin,

Cu meciul amical 
l-a disputat joi, la 
în compania echipei 
C.F.R., Sport Club 
și-a încheiat seria
rilor înaintea startului de du
minică în noul sezon compe- 
tițional.

Săptămîna trecută, compo- 
nenții lotului băcăuan an 
susținut testele Astrand și 
Cooper, în prezența antreno
rului Angelo Niculescu. Re
zultatele acestor teste au fost 
peste așteptări. Toți jucă
torii au trecut, baremul sta
bilit în cadrul testului 
Cooper, alergînd cu deosebită 
ușurință. Unii dintre ei l-au 
depășit chiar substanțial, cum 
este cazul lui Florea, care a 
alergat în 12 minute 3 720 
metri, al lui Neumayer 
(3710 m), Dembrovschi, Bă- 
Iu(ă, Hrițcu, Maghiar, Vol- 
mer (toți cu 3 600 m) ș.a.'m.d. 
Chiar și Fugaciu, portarul de 
rezervă, a acoperit în tim
pul amintit distanța de 3 250 
metri.

Cu o zi înainte, rezultatele 
s-au dovedit la fel de bune 
și în testul Astrand.

Apreciind, în urma acestor 
constatări pozitive, că echi
pa Sport Club Bacău atinge 
— comparativ cu celelalte 
formații divizionare testate 
pînă la acea dată — cel mai 
bun stadiu de pregătire fi
zică, antrenorul Angelo 
culescu făcea, totodată, 
marca — plină de adevăr — 
că jucătorii băcăuani au re
surse suficiente pentru a răs
punde unor cerințe mai mari 
de efort, lucru pe 
trebuie să-l 
în jocurile 
pionatului.

De altfel, 
lorlalte capitole ale pregăti
rii echipa din Bacău se pre ■ 
zintă la un stadiu destul de 
bun, pe care l-au reliefat 
convingător ultimele partide 
de verificare, susținute cu 
parteneri deosebit de valo-

Ni- 
re-

care ei 
demonstreze și 

din returul cam-

și în privința ce-

roși (Steagul roșu, Farul etc.). 
Deficitară rămîne încă, așa 
cum au demonstrat-o aceleași 
jocuri de pînă acum, capa
citatea de finalizare, în ciu
da faptului că linia de atac 
este formată din jucători cu 
reale posibilități în acest 
sens, componenți ai diferite
lor loturi naționale.

Ceea ce, de asemenea, s-a 
remarcat — mai ales după 
turneul efectuat în "Liban 
este revenirea în formă a 
Dcmbrovschi și Duțan. 
dintre oamenii de bază 
echipei, multă vreme indis
ponibili, care pînă de curînd 
prezentau unele incertitudini 
în privința refacerii lor totale 
și a randamentului în joc. 
în schimb, semne de între
bare continuă să ridice Ene 
Daniel, care acuză o întinde
re și 
țel or 
șește 
luției

Pa 
antrenorul Costică Rădulescu 
— care are acum ca secund 
pe profesorul de educație fi
zică cu specializare fotbal 
loan Rus — preconizează 
pentru retur următoarea 
mație de bază: 
Kiss, Sinăuceanu, 
mănescu, Vătafu, 
nă, Dembrovschi, 
Florea. Ca prime 
guroază Fugaciu, Mioc, Hriț- 
cu, Sorin Avram și Băluță.

In intenția conducerii teh
nice a echipei băcăuane 
află și promovarea unuia 
sau a doi jucători de ]a cea
laltă formație băcăuană, Ști
ința, din divizia B. Bineînțe
les, — după cum ne-au con
firmat factorii responsabili 
de la Sport Club Bacău — 
pe calea unui schimb reciproc 
avantajos, în baza colaborării 
fructuoase care trebuie să 
caracterizeze, raporturile din
tre cele două cluburi băcă
uane și nu a racolării sau a 
impunerii și forțării transfe
rului, cum greșit s-a înțeles

care, în ciuda străduin- 
ce le depune, nu reu- 
să atingă nivelul evo- 
sale din anii trecuți. 
baza concluziilor trase,

văzut de
FLOREA

Al. CLENCIU

for-
Ghiță

Velicu, 
Duțan,

Rugiubei, 
rezerve fi-

Co- 
Pa-

se

■ :

anumite 
cute ziarului 
antrenorul C.

Așadar, s’ 
tire ai echipei Sport 
Bacău generează speranțe in

to

declarații fă- 
nostru de către 
Rădulescu.

stadiul de pregă- 
t Club

dreptățite pentru * retur __ 
rîndurile numeroșilor săi su
porteri. Rămîne doar ca ele 
să fie confirmate printr-o 
bună comportare nu numai 
în jocurile de pe teren pro
priu, ci și în acelea pe care 
le va susține în deplasare.

Constantin FIRANESCU

i-am dat 400 de cruzeiros, am 
luat un suc de portocale 
l-am rugat să-mi mai 
doar două lucruri.

— De ce vrei să te 
fotbalist, Laurengo ?

— Pentru că acasă, 
favelă (n.a. un fel de 
mizeră) de dincolo de 
de Cataeumba, mai am încă 
patru frați și două surori. 
Noi, Eugeniu și cu mine, sîn-

Și 
spună

faci

într-o 
colibă 
Moro

tem singurii care aducem, îm
preună cu tata — și el vinde 
tot laranjada — bani acasă. 
Și nu ne ajung. Dacă devin 
fotbalist bun, toți ai mei vor 
avea de mîncare și-am să pot 
să cumpăr și o casă nouă.

— Și care e favoritul tău, 
I.aurengo ?

— Zanata (n.a. — mijlocaș 
la Flamengo)! Este cel mai 
subtil eentrocampist din Bra-

zilia, îi lipsește doar șutul lui 
Gerson.

Și băiatul cu lădița a plecat 
la munca de fiece zi, ducînd 
cu el sticlele de laranjadă și 
visul v ieții 
fotbalist 1 
Heleno de 
racolat de Botafogo de pc 
arzîndul nisip auriu al Copa- 
cabanei..."

Mariui POPESCU

lui i să ajungă 
— „ca celebrul 
Freitas, de pildă,

LOTO PRONOSPORT
ClȘTIGATORH 

EXCURSIILOR ÎN AUSTRIA 
ȘI U.R.S.S.

DE LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

DIN 21 FEBRUARIE 1971
Categoria 3. (12 excursii în 

AUSTRIA) : 1. Berlescu E- 
mil — Bacău ; 2. Iuga Eu
geniu — R. Sărat : 3. Zilvași 
Iozsef — Cluj ; 4. Horneț 
Radu — satul Lumina, corn. 
Ovidiu, jud. Constanța ; 5. 
Păcală Viorel — Sighișoara ; 
6. Popescu Sorin Răzvan — 
Cîmpina ; 7. Păun Stan — 
Mizil ; 8. Zamcii Gheorghe — 
Vatra Dornei ; 9. Balica Je- 
nică — corn. Tomnatic, jud. 
Timiș ; 10. Ilie Dumitru — 
București; 11. Brehar loan— 
Cluj ; 12. Burlacu Gheorghe
— București.

Categoria 4. (56 excursii în 
U.R.S.S.) : 1. Szilaghy Ludo
vic — Timișoara ; 2. Spahiii 
Constanța — Cîmpuiung, jud. 
Argeș ; 3. Marin Dumitru — 
Pitești ; 4. Nagy Iuliana — 
Oradea ; 5. Manolache Emil
— Bistrița^; 6. Viobie Petruș
— corn. ~ 
cea ; 7. 
Brașov ; 
nica —
Maria — uaviu
D. Emil — R. Sărat; 11. Ră- 
catej Gheorghe — com. 
Chiojd, jud. Buzău ; 12. Buta 
loan — Lugoj ; 13. Țera Ma
ria — Timișoara ; 14. Bodea 
Maria — Cluj ; 15. Văcaru 
Ana — Cluj ; 16. Boldar
Gheorghe — corn? Casei, jud. 
Cluj ; 17. Apetroaiei Dumi
tru — Constanța; 18. Părău 
Constantin — Mangalia : 19. 
Marinescu Ioan — Gura Oc- 
niței, jud. Dîmbovița; 20. Tri- 
fescu Nicolae — corn. Ghir- 
dăvieni, jud. Dîmbovița. (Con
tinuare în numărul d£ marți).

• Tragerea specială LOTO 
a Mărțișorului din 5 martie, 
va avea loc astăzi la Bucu
rești în sala Clubului Finan- 
ț.-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
18,30. Ea va fi radiodifuzată. 
Numerele cîștigătoare vor fi 
televizate în jurul orei 19,10,

Cotești, jud. Vcan- 
Țenea Romulus — 
8. Rădulescu Vero- 
Brașov ; 9. Nistor 

Brașov ; 10. David



CORESPONDENTA DE LA EINDHOVEN în turneul de la Neubrandemburg

De la trimisul nostru special la Torino, TÎBERIU ȘTAMĂ

13 echipe feminine de floretă 
luptă pentru „Cupa Europei“

MAI PUȚIN DESPRE HOCHEI ■ ■ ■

PATINAJUL VITEZĂ-SPORT ,,REGE“ ÎN OLANDA
4 (prin te- 

trimisul nostru

ne-am putut 
extraordinara 

au

EINDHOVEN, 
lefon, de la 
special).

Abia aici 
convinge de
popularitate pe care o 
sporțurile gheții în Olanda și 
astfel ne-am explicat răsu
nătoarele succese din ultimii 
ani ale patinatorilor acestei 
țări. în peregrinările coti
diene, care au însumat riînă 
în prezent cîteva sute de ki
lometri, în multe localități 
am putut remarca baze spor
tive noi și moderne pentru 
sporturile pe gheață. La 
Utrecht ca și la Eindhoven, 
de pildă, în imediata veci
nătate a modernelor clădiri 
ce adăpostesc patinoarele ar
tificiale, au fost construite 
piste, tot artificiale, pentru 
patinaj viteză, dotate cu in
stalații de nocturnă și cu 
toate cele necesare. De dimi
neață și pînă seara tîrziu, 
mii de oameni, de la puștii 
cu pași șovăielnici și pînă la 
pensionari la fel de stîngaci 
pe gheață, toată lumea pati
nează. Ai impresia că nu 
există olandez care să nu 
știe să patineze și să nu fi 
gustat astfel plăcerea alune- 
catului pe gheață !

Am mai remarcat un a-

Turneul Prieteniei la Magdeburg

ECHIPA DE SABIE
A ROMÂNIEI A TERMINAT

PE LOCUL III
te- 
ro-

0 SURPRINZĂTOARE ÎNFRlNGERE
A HANDBALISTELOR NOASTRE:

MAGDEBURG, 4 (prin 
lefon). — Tinerii scrimeri 
mâni participanți la Turneul 
Prieteniei au o comportare 
în linie ascendentă. în proba 
de sabie pe echipe ei au reu
șit să termine pe locul III 
și nu a lipsit mult ca să-și 
adjudece medalia de argint.

Echipa României a tras în 
aceeași serie cu reprezenta
tiva Poloniei și cu R. D. Ger
mană II. 
rezultatul 
săbrerilor 
Germană 
Vlad 
două 
9—7 
torii, 
rie).
Ia activ, echipa 
a fost inclusă 
prezentativelor 
pentru locurile 
mul meci, din acest nou epi
sod, sabrerii noștri au pier
dut întîlnirea cu echipa Un
gariei la numai trei tușe dife
rență, scorul fiind 8—8. Au 
punctat : Pop, Marin, Vlad și 
Csiki cîte 2. în 
fruntare, echipa 
fost întrecută de 
vietici cu 9—4

în ambele întîlniri 
a fost favorabil 
noștri : cu R. D.

II 11—5 (Marin 4, 
3, Pop și Mocanu cîte 
victorii) ; cu Polonia 

(Pop și Vlad cîte 3 vic- 
Marin 2, Csiki o victo- 

Cu aceste două victorii 
țării noastre 

în grupa re- 
care luptau 

1—3. în pri-

mănunt care mi s-a părut 
interesant. Chiar în incinta 
patinoarului din Eindhoven se 
află un mic magazin de sport, 
asortat cu absolut toate cele 
trebuincioase practicării pati
najului artistic și a celui de 
viteză sau hocheiului. Și, le
gal de posibilitățile mate
riale, am mai observat că 
mulți dintre cei ce se ini
țiază în tainele acestui sport 
nu fac acest lucru cu patine 
pretențioase, ci cu așa-nu- 
mitele „brabanteze" — ne 
aflăm, doar în inima Bra- 
bantului — care nu sînt alt
ceva decît simple tălpici de 
lemn cu șine de metal, prinse 
de gheată cu curele sau cu 
sfori.

Pista de gheață de la Eind
hoven — după cum ne-a 
spus chiar dl. Capon, directo
rul acestui complex sportiv 
— a costat mai mult decît 
patinoarul artificial. Dar in
vestiția este productivă pen
tru că miercuri seara, spre 
exemplu, au evoluat aci cî
teva dintre stelele mondiale 
ale patinajului de viteză : 
Keller și Zimmermann 
(R.F.G.), Schenk, Stemsen, 
Stien, Kaizer, Atje Keulen- 
Deelstra (Olanda). Cel mai 
bun rezultat, în această re" 
uniune, care s-a bucurat de 
un imens succes de public, 
l-a obținut Keller : 39,5 sec. 
pe 500 m.

După ce duminica trecută 
am vizitat Rotterdamul, cu al 
său uriaș pod, unul dintre 
cele mai mari 
miercuri, în cea 
zi de pauză, toți 
ții la grupa C 
fost la Hertogenbosch, unde 
au vizitat marea fabrică de 
bere „Heneken" , și unde, 
bineînțeles, berea a curs în 
valuri. Dar, aflîridu-ne în 
plină competiție, fiecare și-a 
drămuit plăcerea de a o 
gusta.

în tabăra noastră domnește 
buna dispoziție. Cum 
rile merg bine, un 
larg a înlocuit cutele 
grijorare de pe fața 
rui hocheist. Singurul 
este Ioniță care, avînd o le
ziune la umăr, in urma unei 
ciocniri cu mantinela în me
ciul cu Ungaria, este puțin 
probabil că va mai juca pînă 
la sfirșitul competiției. în 
schimb, cei mai veseli sînt 
Gheorghiu și Huțanu, ambii 
angajați serios in lupta pen
tru 
pei

din lume, 
de a doua 
participan- 

a C.M. au

trebu- 
zîmbet 
de in- 
fiecă- 

afectat

titlul de golgeter al gru- 
C.

Romeo VILARA

ultima con- 
României a 
sabrerii so- 

(Marin 2, 
Pop și Vlad 1, Csiki 0 v.).

I,a ora convorbirii noastre, 
continua să se desfășoare 
proba de floretă băieți pe e- 
chipe. Primele rezultate : Ro
mânia — Bulgaria 13—3 ; 
U.R.S.S. — România 9—6. 
Vom reveni cu amănunte.

SPARTACHIADA 
VITEZIȘTILOR

La Sverdlovsfc a 
început Spartachla- 
cia unională a pati
natorilor de viteză 
MuUlatlonul mas
culin a revenit lui 
Valeri Lavrușkln, 
cu 184,321 p. Prima 
probă a concursului 
feminin — 500 m — 
a fost cîștigată de 
Ludmila Titova cu 
timpul de 46,5. Tn 
fotografie : Ludmila 
Titova.

•f
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NEUBRANDEMBURG, 4 (prin 
telefon, de la trimisul special 
al ziarului Neuer

Joi seară s-a 
turneul feminin 
dotat cu trofeul 
specialitate din 
mană un meci 
deosebită, cel dintre forma
țiile Uniunii Sovietice și Ro
mâniei. După cum se știe, 
cele două echipe sînt an
gajate direct în meciul de Ca
lificare pentru campionatul 
mondial și partida de aici 
a constituit, din acest mo
tiv, un important test. Din 
păcate, în acest meci, handba
listele românce au evoluat 
neconcludent. Ele au acțio
nat bine în partea primă a 
întîlnirii, pentru ca apoi să 
cadă total. In repriza a doua, 
româncele au jucat incredibil 
de slab: pase afară sau la 
adversare, șuturi fără a- 
dresă, apărare dezorientată. 
In plus, Irina Climovschi a 
apărat slab, spre deosebire 
de Sokolova — apărătoarea 
buturilor sovietice —, care a 
făcut o partidă excelentă. 
Schimbarea Irinei cu Buzaș 
a ameliorăt situația, dar nu 
i-â putut da altă turnură. 
Intrebîndu-1 pe antrenorul 
federal G. Zugrăvescu care 
crede că sînt cauzele acestei

1 I

Weg).
disputat în 
de handbal 
federației de
R. D. Ger- 
cu o miză

severe și neașteptate înfrîn- 
geri, acesta ne-a declarat:

„In repriza a doua am 
primit trei goluri de pe ex
tremă, din unghiuri aproape 
imposibile, și aceasta a pro
dus un șoc in formația noa
stră. Fetele au căzut psihic, 
permițind adversarelor să 
desfășoare în voie jocul, să 
puncteze. Ihfringerea nu afec
tează, după opinia mea, șan
sele reprezentativei Homăniei 
de calificare în turneul final 
al campionatului mondial. 
Punindu-ne in formă, jucind 
la reala noastră valoare și a- 
vind portarii in zile bune, 
putem elimina echipa Uniu
nii Sovietice".

Au marcat: Bobrova 
ZoUtina 3, Ozetinskaia 
Șilova 2. Șabanova 2, Gon- 
ciarova 2, Șubina 2, Kan Fa 
San 1 — pentru U.R.S.S., 
Metzenrath 2. Arghir 1, Oan- 
cea 1, Șoș 1, Szekely 1, Băi 
coiau 1 — pentru România. 
Au arbitrat: Mittendorf și 
Siebert (R. D. Germană).

Miercuri seara, în ultimele 
meciuri, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: U.B.S.S.- 
Iugoslavia 18—14 (8—6),
B.D. Germană - Cehoslovacia 
13—5 (9—3). Vineri este zi
liberă.

TORINO, 4 (prin telefon). 
La ora la care transmit a- 
ceste rînd uri, toate echipele 
feminine de floretă, partici
pante la „Cupa Europei", sînt 
gata de start. în prealabil, 
ele au efectuat, miercuri 
după amiază și joi dimineața, 
ușoare antrenamente pe plan
șele instalate la Pallazzo dello 
Sport. ,

Campioana țării noastre, e- 
chipa Steaua, a făcut și ea 
o „ușoară acomodare cu plan
șa de concurs" — cum spune 
antrenorul I. Zilahi — care 
a durat o oră. Toate cele 
cinci componente ale echipei 
(Olga Szabo, Ileana Drîmbâ, 

Ana Pascu 
s-au 

bună 
cele- 
care 
Tro-

Ecaterina Stahl, 
și Suzana Ardeieanu) 
dovedit într-o foarte 
dispoziție, la fel ca și 
lalte două trăgătoare 
vor participa numai la

feul Martini, Maria Vicol și 
Rodica Văduva.

La Pallazzo dello Sport 
pregătirile tehnice sînt prac
tic terminate. Floretistele vor 
avea la dispoziție nu mai 
puțin de 13 planșe, detaliu 
foarte important pentru des
fășurarea Trofeului Martini, 
la care numărul participan
telor a depășit toate aștep
tările. Alcătuirea seriilor la 
acest tradițional trofeu — 
supranumit aici și „Marele 
Oscar" al floretei feminine — 
nu va fi cunoscută, însă, de
cît vineri la prînz.

Vă putem oferi, în schimb, 
cîteva precizări privind Cupa 
Europei : Steaua este cap de 
serie împreună cu campioa
nele Uniunii Sovietice (Di
namo Moscova), Ungariei și 
Franței. în aceste condiții, 
Steaua are, cel puțin teore-

Hans FRANK

Un lot de 13 atleți po
lonezi, în frunte cu 
Andrej Badenski (in 
foto), unul din favori- 
ții probei de 400 m 
plat, va fi prezent la 
„europenele" de sală 
de la Sofia — anunță 

agenția P.A.P.

tic, partenere mai slabe în 
serie, așa îneît păstrează 
prima șansă pentru califica
re în sferturile de finală ale 
competiției europene. După 
aprecierea specialiștilor, e- 
chipele desemnate cap de se
rie sînt prezumtivele semi- 
finaliste ale cupei. Este de 
la sine înțeles că floretistele 
noastre așteaptă cu mult in
teres să afle componența se
riilor, dar organizatorii le vor 
stabili foarte tîrziu, în cursul 
acestei seri.

Am avut prilejul să discu
tăm despre șansele campioa
nei noastre cu binecunoscu
tul și apreciatul arbitru in
ternațional Carlo Filogamo. 
Acesta și-a exprimat convin
gerea că Steaua, dacă va 
trece de campioana Ungariei 
sau de cea a Franței, are toate 
șansele să joace un rol im
portant în finală. „In orice 
caz, a încheiat C. Filogamo,' 
floretistele de Ia Steaua au 
lăsat în 1969 o frumoasă im
presie Ia Torino, nu numai 
pentru rezultatul obținut, dar 
și pentru scrima elegantă pe 
care o practică".

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală desfășurat la Praga A- 
lena Proskova a stabilit un nou 
record al Cehoslovaciei la sări
tura in înălțime cu 1,81 m.

&

Inotătoarea Alla Grebennikova a 
stabilit la Leningrad, un nou re
cord unional în proba de 100 m 
bras cu timpul de 1:14,0. In pro
ba similară masculină Valdimid 
Makarov a fost cronometrat cu 
1:08,2, iar Evgheni Spiridonov cu 
1:01,4 pe 100

miului fair-play“. Locul întîl 
echipe este deținut de formația 
Poloniei, secundată de Bulgaria — 
la 1:21,0.

m spate.

P. GANEA, C. GRUIESCU Șl G. POMETCU,
ÎN FINALA TURNEULUI DE

LEIPZIG, 4 (prin telefon). 
Miercuri seara, după închi
derea ediției, încă doi boxeri 
români au susținut meciuri 
în cadrul semifinalelor tur
neului 
Leipzig.

Petre 
partidă 
nia bulgarului Nikolov, 
xer tînăr, în care federația 
din țara vecină își pune mari 
speranțe. Ganea a boxat 
foarte bine tactic, silindu-și 
adversarul să accepte lupta 
de aproape, în care el era 
superior. Finalul meciului l-a 
găsit mai proșspăt pe. pugi- 
listul român care și-a domi
nat adversarul, determinîn- 
du-i pe arbitri să-i acorde 
decizia în unanimitate.

Cel de al doilea boxer ro-

internațional de la

Ganea a reușit o 
excelentă în compa- 

bo-

mân care a boxat în ultima 
reuniune este Gheorghe Ene. 
El a fost învins la puncte 
de Spijski (R.D.G.) într-un 
meci în care a acționat reți
nut, datorită unui accident la 
arcadă, suferit în meciul an
terior.

Astfel, în finalele competi-

LA LEIPZIG
ției de la Leipzig, vineri sea
ra, vor evolua trei boxeri 
români. Ganea îl va întîlni 
pe elevul cunoscutului antre
nor polonez, Feliks Stamm, 
L. Blazynski, Gruiescu pe 
bulgarul Milev, iar Pometcu 
pe boxerul sovietic Kalmî- 
kov.

I

internațional de pa- 
de la Oslo, norve- 

o____  ____  Stiensen a terminat
învingător pe 5 000 m cu 7:32,8. 
Cursa de 1 500 m a fost cîștigată 
de norvegianul Bjoern Tveter în 
2:06,8.

■

După opt runde, în turneul in
ternațional de șah de la Tallin, 
continuă să conducă fostul cam
pion mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) 
cu 6*/i
Keres
(1) P-

In concursul 
tinaj viteză 
gianul Stern

p.. urmat de Bronstein și 
(ambii U.R.S.S.) cu S'/s

premiu ciclist „Annaba’*,
.Turul

Marele
care precede în fiecare ân
Algeriei", este dominat de rutie
rii polonezi, învingători în pri
mele două etape. în clasamentul 
general individual conduce Szur- 
kowski, recentul laureat al

Corespondență specială pentru SPORTUL

CLAY SI FRAZIER
■i

SE ÎNFRUNTĂ LA... TELEFON!
■A.

încep jocurile grupei B
ZURICH, 4 (Agerpres). — 

în Elveția încep astăzi între
cerile 
hochei 
se vc-r 
Berna, 
Fonds. Participă selecționa
tele Austriei, Elveției, R.D. 
Germane, Italiei, Iugoslaviei, 
Japoniei, Norvegiei și Polo
niei. Marea favorită a tur
neului este reprezentativa 
R.D. Germane care, după 
cum se știe, a renunțat să 
participe la întrecerile din

grupei B a C.M. de 
pe gheață. Partidele 

disputa în orașele 
Lyss și Chaux de

cadrul primei grupe 
pionatelor. Cu șanse 
bile in lupta pentru 
locuri se prezintă și 
Norvegiei și Poloniei.

în prima zi a campiona
tului sînt programate urmă
toarele meciuri : Norvegia — 
Iugoslavia ; Italia — Polonia 
(la Berna) ; Elveția — Aus
tria (la Lyss) ; Japonia — 
R.D. Germană (la Chaux de 
Fonds).

întrecerile vor continua 
pînă la 14 martie.

a cam- 
aprecia- 
primele 
echipele

(Sas.

țț* ’

Dinamo și „U“ Cluj învingătoare
(Urmare din pag. 1)

care gazdele au evoluat 
surprinzător de slab (apăra
re prost organizată și fără 
nerv, atacuri încîlcite și fără 
eficacitate), se părea că oas
peții vor obține victoria. Dar 
chiar de la începutul celei 
de a doua reprize clujenii au 
folosit o apărare om la om 
destul de agresivă, surprin
zătoare pentru gălățeni, care 
timp de 5 minute nu au 
înscris nici un punct. Ca 
urmare, de la 45—41 (min. 
26) pentru Politehnica Ga
lați, scorul ajunge la 54—45 
(min 31) pentru Politehnica 
Cluj. De aici, soarta meciu
lui era hotărîtă, mai cu sea
mă că eforturile gălățenilor 
nu au fost însoțite și de o 
bună organizare a jocului. 
Vom menționa, însă, că din 
echipa oaspete au lipsit doi 
dintre .jucătorii de bază,

Moraru și Ganea, ambii ac
cidentați.

UNIVERSITATEA CLUJ— 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 73-61 (42—29). Lipsiți de 
aportul lui Ionescu (ne în
trebăm de ce nu a jucat, de
oarece nu era accidentat), ti
mișorenii au fost net domi
nați de clujeni, din rîndul 
cărora a excelat Demian, iar 
Riihring și-a făcut o rein
trare promițătoare. Meritorie 
comportarea lui „U“ Cluj, 
dar surprinzătoare evoluția 
slabă a timișorenilor, din 
care cauză a fost ratat un 
derby așteptat cu mult inte
res.

DINAMO—STEAUA 74—66 
(36—36).

★
Programul de vineri cu

prinde următoarele meciuri: ; 
I.E.F.S.—I.C.H.F., Farul—Di- ! 
namo, Politehnica București 
—Politehnica Galați, „U“ Cluj 
— Politehnica Brașov, Poli
tehnica Cluj—Rapid, Steaua 
—Universitatea Timișoara.

•:Ș;a£
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în aceste zile este o ade
vărată performanță să stai de 
vorbă cu Cassius Clay sau cu 
Joe Frazier. O armată de 
ziariști și fotoreporteri se a- 
flă pe ucmele lor, încercînd 
să obțină „un cît de mic" 
interviu. Ca și ceilalți con
frați, nici eu n-am reușit să-i 
abordez direct și de aceea 
am apelat la o convorbire 
telefonică, după ce ambii ti
tani și-au făcut controlul 
medical regulamentar, 
Ittowch.

Ltf capătul celălalt al 
«•ului, Cassius Clay s-a 
vedit a fi — ca totdeauna — 
în vervă deosebită. Probabil 
că, în 
el își 
le" și 
pentru 
Prin urmare, cel ce-și spune 
acum Muhamad Aii, dar toți 
îl cunosc drept Cassius Clay, 
ne-a propus un „decalog" in 
care-și va schița părerile sale 
despre marele meci. Firește, 
am acceptat propunerea, pen
tru că în caz contrar, ner
vos cum este, puteam să mă 
pomenesc că-mi închide te
lefonul... în nas !

Iată, deci, cele 10 puncte:
1. Dacă Joe Frazier se va 

reîntoarce după vizita me
dicală la Philadelphia, eu mă 
voi antrena în continuare la 
Miami. Fiecare se simte bine 
in mijlocul alor săi...

2. Antrenamentul ii voi în
cheia simbătă. adică două 
zile înainte de meci.

3. Nu voi căuta o victorie 
rapidă. Timp de 4—5 repri
ze voi face un studiu asupra

la

fi- 
do-

scurtele sale relaxări, 
pregătește „discursuri- 
eventualele răspunsuri 
presă și televiziune.

• UN „DECALOG" SEMNAT MUHAMAD ALI

• JOE FRAZIER ESTE (CA TOTDEAUNA) LACONIC Șl OPTIMIST
adversarului, și numai după 
aceea mă voi dezlănțui...

4. Eu sînt adevăratul cam
pion al lumii, pentru că Fra
zier nu a fost decît o rezer
vă a deținătorului titlului, in 
timpul cînd eu nu boxam.

5. Am o directă de stingă 
mai bună, mai precisă și mai 
puternică decît Joe. El 
xează ca un amator !

6. Dacă Frazier vine 
mind" (n.a. înfumurat),

aprinde cu propriul

bo-

Mă simt într-o 
bună decît în

formă 
meciul 

cu Son-

voi 
foc.

7. 
mai
pentru titlul mondial, 
ny Liston, din 1964.

8. Nu va fi o luptă aprigă. 
,ci una unilaterală, pentru că 
■superioritatea va fi de partea 
mea !

9. Dacă Frazier mă va lovi 
măcar o dată, voi ști ce con
tră să-i administrez.

10. Dacă acest meci va fi 
cîștigat de Frazier, accept să 
țip in gura mare : Joe, 
ești cel mai mare !

Și scurte completări 
calog : Știu că Joe 
este favoritul multor 
campioni mondiali și experți. 
După acest meci sînt convins 
că nici unul din viitorii mei 
adversari nu va mai fi fa
vorit. Joe va ride cînd va 
citi aceste rînduri. Dar, vor
besc din convingere, nu pen-

tu

la de- 
Frazier 

foști

TURNEUL CAMPIONATULUI FEMININ DE VOEEI
(Urmare din pag. 1)

toria care le scutește de ori
ce emoții. Arbitraj foarte 
bun : M. Marian (Oradea) 
și A. Dinicu (București).

AMUZAMENT 
PENTRU IEȘENCE

Campioana țării, Penicilina, 
a întîlnit în formația Uni
versitatea Craiova un adver
sar împăcat cu destinul. în 
fața Penicilinei, studentele au 
evoluat și mai lipsite de ho- 
tărîre, diferența dintre cele 
două echipe fiind chiar mai 
mare decît o arată scorul pe 
seturi. în setul al treilea, da
torită faptului că jucătoarea 
Cîrțan nu fusese trecută pe 
foaia de arbitraj, arbitrul a 
anulat 6 puncte ieșencelor 
care conduceau — in acel mo
ment — cu 6—0. Cuplul de 
arbitri M. Albuț (București)

și Șt. Stănescu (Ploiești) a 
condus foarte bine.

MECIURI DISPUTATE 
IN ÎNCHEIEREA 
PROGRAMULUI

Rapid și C.S.M. Sibiu au 
făcut, în partida susținută 
în deschiderea programului 
de după-amiază, un joc de 
scăzut nivel tehnic. Ambele 
echipe s-au întrecut în gre
șeli, rapidistele cîștigînd la 
zero, dar fără glorie. A co
respuns arbitrajul prestat de 
I. Ionescu (Constanța) — 
D. Rădulescu (București).

In continuare, Uni /ersita- 
tea Timișoara și C.P.B. au 
oferit publicului un joc de 
valoare mai ridicată, cu 
faze lungi, aplaudate, într-o 
notă de dispută strînsă. După 
un început bun, poligrafele 
au căzut inexplicabil, cedînd 
inițiativa studentelor. Arbi
traj foarte bun : Șt. Stănescu 
(Ploiești) — C. Mușat (Cons
tanța).

Ultimul meci al serii, Fa
rul — I.E.F.S., cel mai bun 
din prima zi a turneului, s-a 
caracterizat printr-o dispută 
pasionantă, cu răsturnări 
spectaculoase de rezultat. în 
primul set, Farul a condus 
cu 13—6 și a pierdut la 13, 
iar în cel de-al doilea, de la 
13—4 pentru I.E.F.S., Farul 
a recuperat pînă la 12 etc. 
S-au remarcat : Cengher, Car
men Marinescu, Nodea,

PROGRAMUL DE AZI

De Ia ora 8,30 : Ceahlăul — 
„U“ Cluj. Universitatea Cra
iova — C.P.B., Universitatea 
Timișoara — C.S.M. Sibiu ; 
de la ora 15 : I.E.F.S. — Me
dicina, Farul — Rapid, Dina
mo — Penicilina.

(I.E.F.S.), Șchiopu. Pașca, 
Moroianu (Farul). Au arbitrat 
bine V. Moraru (Cluj) — 
M. Marian (Oradea).

In stațiunea de sporturi de iar
nă La Plagne au început între
cerile campionatelor de schi ale 
Franței. La competiție participă 
și schiori din Anglia, S.U.A. și 
Noua Zeelandă. Slalomul uriaș 
feminin a revenit sportivei ame
ricane Marylin Cochran, cu 
1:26,24, urmată de compatrioata sa 
Karen Budge — 1:28,36 și Ja
cqueline Rouvier (Franța) — 
1:28,72.

Tradiționalul turneu internațional 
de tenis de la L.as Palmas (Insu
lele Canare) a fost cîștigat în a- 
cest an de Manuel ~ 
partida finală, l-a 
9—7, 3—6, 6—3, 6—4 
Nicola Pietrangell.

Santana, tn 
întrecut cu 
pe italianul

Rezultate înregistrate 
rejucate în „Cupa 
fotbal : Bordeaux—Aix 2—0 ; Red 
Star—Reims 1—0 ; Nantes—Valen
ciennes 1—0.

in partidele 
Franței" la

Intr-un meci restanță din cadrul 
campionatului vest-german de 
fotbal, echipa Rotweiss Oberhau
sen a terminat la egalitate, 1—1 
pe teren propriu cu formația 
Hertha.

Casstus Clay, 
ginduri... Cu recep
torul in mină, el 
meditează, probabil, 
la vreo altă decla- 
rație-bombă servită 
ziariștilor care-l 
saltează.
Telefoto :
A.P.—AGERPRES
tru a-mi intimida 
sau pentru a-mi 
și reclamă. Nu am nevoie de 
aceste atuuri. Veți 
luni !“

Abordat în același 
Joe Frazier s-a arătat 
mai discret. Așa-i temțjpra- 
mentul său, și poate nici nu 
are verva deosebită a viito
rului său adversar. Cînd a 
auzit „decalogul" lui Clay, a 
rîs cu poftă. Am vorbit îm
preună foarte puțin. Mi-a 
spus doar atît : „Voi cîști- 
ga. Nu mă interesează pro-

adversarul 
face curaj

vedea

mod, 
mult

blemeie politice și religioase 
ale adversarului meu. Voi 
căuta să-mi țintesc loviturile 
în locurile cele mai vulnera
bile. Știu că Aii are gură 
mare. El se consideră un om 
prea inteligent, dar nu pricep 
de ce crede că timpul stă pe 
Ioc. El nu mai este aceia de 
odinioară. Cassius 
FOST 
va fi 
ceastă

Clay A 
un mare boxer. Luni 
obligat să accepte a- 
realitate".

MARIO WIDMER
New York, 4 martie

-ultimele știri-ultimele rezultate
SURPRIZĂ ÎN PRELIMINARIILE 

OLIMPIC LA FOTBAL: LUXEMBURG
TURNEULUI
— R.F.G. 4—2!

In preliminariile turneu lui olimpic de
xemburguiui a furnizat o mare surpriză ____ „__ , _____ _
în primul meci susținut pe teren propriu cu 4—2 seiecționata 
olimpică a Republicii Fe derale a Germaniei. La pauză sco
rul fusese alb.

fotbal, echipa Lu- 
învingînd, aseară,

TN TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAMPTON

Pînă la închiderea ediției 
nu ne-au sosit decît două 
rezultate din turul al doilea 
la simplu masculin al turneu
lui de tenis de Ia Hampton: 
Graebner - Mulligan 6—4,
6—2, și Franulovici - Betram 
(R.S.A). 4—6,
Năstase urmează să 
Russel (Jamaica) și 
Orantes (Spania).

7—5, 6—3.
joace cu 
Tiriac cm

PRIMAMERCKX — LA 
MARE VICTORIE 
DIN ACEST AN

alCîștigînd 
14-lea Tur 
rutierul belgian Eddy Merckx 
a demonstrat că este hotărît să 
continue seria victoriilor care 
l-au consacrat în ultimii ani 
drept cel mai bun ciclist al lu
mii. învingător în trei etape ale 
cursei. Eddy Merckx termină 
pe primul loc, cu un avans de 
2:43.0 față de suedezul Gosta 
Pettersson. în timp ce locul trei 
revine belgianului Herman van 
Springel la 3:57,0. Primul din
tre concurenții italieni — Gianni 
Motta — ocupă locul patru la 
6:05 de învingător.

detașat cel de 
ciclist al Sardiniei,

LOTUL OLIMPIC 
IUGOSLAV LA FOTBAL
Federația iugoslavă de fotbal 

a alcătuit un lot de 20 de jucă
tori din care se va selecționa 
echipa olimpică pentru meciul 
cu formația Irlandei, progra
mat la 2 aprilie. Antrenorul e- 
chipei, A. Tirnanici, a inclus în 
lot. printre alții, pe Mutibarici. 
Milenkovici, Stamatovici și Oia- 
revici.
JAPONEZUL KOBAYASHI 

ȘI-A PĂSTRAT TITLUL... 
...mondial

box cat. 
care a 
Tokio cu mexicanul Haren 
Dondo. Pugilistul japonez a 
terminat învingător la punc
te, după 15 reprize.
PAPANICOLAU — 5,10 m

înainte de a pleca la C.E. 
de atletism în sală de la So
fia, . ieri la Atena, atletul 
grec Christos Fapanicolau a 
efectuat un ultim antrena
ment. Cu acest prilej, el a 
trecut ștacheta înălțată la 
5,10 m.

SEMIFINALELE C.C.E. 
LA BASCHET MASCULIN

Aseară, la Praga, V. S. 
Praga a dispus de T.S.K.A. 
Moscova cu 83—68 (40—28). 
Returul — la 11 martie, la 
Moscova.

profesionist la 
ușoară junior’, 
avut loc la
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