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ROMANIA - 
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COPENHAGA, 5 (A- 
gerpres). Continuîn- 
du-și turneul în țările 
scandinave, selecționata 
masculină de handbal 
a României a întîlnit 
în orașul Aarhus re
prezentativa Danemar
cei. Meciul s-a înche
iat cu scorul de 19—18 
(12—9) în favoarea 
sportivilor români.

• Cadre calificate la toate catedrele de educație 
fizica © Sala Olimpia din Timișoara — rod al 
inițiativei și ingeniozității • Tn ultimii trei ani — 
63 baze sportive construite la sate © Timișoara : 
sportul și locul I în întrecerea dintre municipii

C.J.E.F.S., Cornel 
vicepreședintele

Aveam în față, la Consiliul 
județean Timiș pentru edu
cație fizică și sport, planul 
de sistematizare a orașului 
de pe Bega pentru următorii 
ani și în care perimetrul 
sportului urmează să fie ex
tins. Cu puțin timp înainte, 
încheiasem discuția cu pre
ședintele “ ~
Balița, și
Adrian Dam.șa, referitoare la 
profilul sportiv al județului 
Timiș, așa cum a fost de
finit în ultimii ani. O dis
cuție merită să arate ceea ce 
a dobîndit mai semnificativ 
mișcarea sportivă bănățeană 
în cincinalul care s-a încheiat 
despre ce va constitui, în 
bună măsură, și încărcătura 
faptică a apropiatei conferin
țe a C.J.E.F.S. Deși carnetul 
reporterului 
ce reflectau 
plinită, deși 
de Direcția 
arhitectură 
construcțiilor 
plasa într-un helicopter ima
ginar, așternîndu-ți dedesubt 
un viitor ce va veni cu cer
titudine, adevăratele dimen
siuni sportive ale județului 
nu le poți intui decit bătind 
eu' pasul noile construcții ale

era plin de dale 
o realitate îm- 

planul întocmit 
de sistematizare, 
și proiectare a 

— Timiș te

C. GRUIESCU Șl G. POMETCU.
pe primul loc în turneul de la Leipzig

LEIPZIG, 5 (prin telefon), — 
Astă-seară, în Anala turneului 
internațional de Ia Leipzig, trei 
puglliști români au luptat pen
tru o nouă afirmare a boxului 
românesc pe arena internaționa
lă : Petre Ganea, Constantin Gru- 
iescu și Gabriel Pometcu.

GRUIESCU
Reuniunea finală a fost 

chisă de meciul Petre Ganea — 
Blazinski (Polonia). Pugilistul 
polonez, stîngaci și mai rapid 
în acțiuni, a fost un adversar 
dificil pentru Ganea. Primele re-

CONFERINȚE C.J.E.F.S
PRAHOVA

Vineri după-amiază s-au 
desfășurât lucrările conferin
ței Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport 
Prahova. Au participat mem
brii Consiliului județean, ai 
comisiilor pe ramură de 
sport, președinți de cluburi 
și asociații, profesori de e- 
ducație fizică, antrenori, teh
nicieni, instructori și sportivi 
fruntași, directori de între
prinderi și de școli.

La lucrările conferinței a 
luat parte tovarășul Constan
tin Marinov, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului jude
țean de partid Prahova.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
fost reprezentat de tov. cont, 
dr. Emil Ghibu, vicepreședin
te al C.N.E.F.S.

țr

NEAMȚ»• .s

ai unor 
profesori 

primari 
sportivi

Sala Teatrului Tineretului 
din Piatra Neamț a găzduit 
vineri Conferința Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport Neamț, care a 
prilejuit o temeinică analiză 
a activității desfășurate în 
ultimii trei ani, a jalonat 
obiectivele de viitor și a de
semnat noua conducere a or
ganului sportiv. La conferin
ță au fost prezenți membrii 
consiliului, președinți ai co
misiilor județene pe ramură 
de sport, președinți 
asociații sportive, 
■de educație fizică, 
din marile comune, 
fruntași precum și reprezen
tanți ai unor organizații și 
instituții locale cu atribuții 
în domeniul sportului.

Din partea comitetului ju
dețean de partid Neamț a 
fost prezent tov. secretar 
Constantin Botîngă, iar 
siliul Național pentru 
cație Fizică și Sport a 
reprezentat de prof. 
Kunst-Ghermănescu,

Con-
Edu- 
fost 
Ion

secretar

Timișoarei pornind pe „șo
seaua milionarilor" ce taie 
cîmpia bănățeană și poposind

cincinalului trecut
Foto • Dan ȚÂRAN

Sala „Olimpia" din Timișoara, „din zestrea"

prize au
•zlnski. „Sclipirea** 
tru, din ultima repriză, a 
insuficienta pentru a c 
învingător la puncte, Blazinski.

Constantin Gruiescu a evo
luat din nou excelent. In per
manentă mișcare, cu acțiuni 
de atac purtate în viteză, repre
zentantul nostru l-a depășit clar 
la puncte pe boxerul bulgar, 
Milev. Cu această victorie, Gru
iescu a adus tării noastre pri
mul succes pugilistic Internațio
nal al anului.

Cea de a doua victorie a 
legației noastre participantă 
acest turneu a fost realizată 
Gabriel Pometcu. Vestea 
toriei sale am primit-o telefonic 
chiar de la el. „Am avut 
greu. Sovieticul Kalmikov, 
garda inversă ca și mine, 
un boxer foarte tare. Pregăti
rea fizică m-a ajutat să termin 
mal bine ultima repriză, moment 
în care s-a decis soarta victo
riei. Acum mă simt în mare for
mă șt cred că voi avea un cu- 
vînt de spus la campionatele 
naționale, și la categoria pană, 
la care' am debutat acum".

în urma acestor frumoase 
victorii se poate desprinde con
cluzia că pugiliștii noștri frun-

apai-ținut lui Bla- 
boxerului nos- 

fost 
convinge.*

Tov. Theodor Constantines- 
cu, președintele C.J.E.F.S. 
Prahova, a prezentat la pri
mul punct yil ordinei de zi 
darea de seamă asupra acti
vității desfășurată în dome
niul educației fizice și spor
tului pe perioada 1968—1970. 
Participant la lucrările con
ferinței au luat cunoștință de 
planul de măsuri privind 
îmbunătățirea activității în 
anii 1971—1973.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Constantin Marinov, 
care a adus participanților 
la conferință salutul cald al 
Biroului Comitetului jude
țean de partid.

(Continuare in pag. a 2-a)

al C.N.E.F.S. 1 
punct al ordinii 
Costică Rusu, 
C.J.E.F.S. Neamț, 
darea de seamă, 
urmată de ample 

vorbitori,

La primul 
i de zi. tov. 

președintele 
, a prezentat 

care a fost 
discuții. O 

de vorbitori, printre 
prof, emerit VI. Lașcu, 
liceul Petru Rai jș — 
Neamț, I. Dumitrașcu, 

al Comitetului co- 
V.

serie 
care : 
de la 
Piatra 
secretar 
munal de partid Borlești, 
Dimitriu, președintele C. S. 
Ceuh'ăul P. Neamț și E. Gro- 
su, președintele Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport Roman au făcut 
propuneri prețioase privind 
îmbunătățirea activității
sportive de masă și de per
formanță în perioada care ur
mează.

Tov. Constantin Botîngă a 
transmis un călduros salut 
conferinței din partea birou
lui Comitetului județean de

(Continuare in pag. a 2 a)

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

Simbătă 6 martie 1971

DIN BRAȘOV 
VOR JUCA

la bazele sportive amenajate 
prin forțe locale în C.A.P.- 
urile milioane din acest colț 
de țară, identifieîndu-te cu 
elanul juvenil care-i animă 
pe sportivi, indiferent dacă 
sînt ceferiști sau politehni
cieni timișoreni, „vulturi" lu
gojeni sau săteni din Periam, 

într-o situație centraliza
toare poți citi, cu siguranță, 
că în ultimii trei ani, fondu
rile alocate de către C.N.E.F.S.

*1

tași, după un debut nesatisfăcă
tor (in țară), au inceput să 
tre in formă.

(Continuare în pag. a 2-a)
I

0 competiție de prestigiu

sfîrșitul zilei am 
și o surpriză, 
„U“ Cluj asupra

BLOCAJUL A

consem-
victorja echi- 

Ceahlăului.

DECIS
studențești

Paul SLAVESCU

PONEI CU
.'MMM.

La Floreasca, de la ora

REÎNTÎLNIRE
LOI

DE MARE ATRACȚIE

meci 
cu 

e ;ie

Cele două echipe . .
bucureștene, I.E.F.S. și Medicina, 
au făcut un joc mal puțin echi
librat de cit ne așteptam. Eleve
le antrenorului Gh. Moise și-au 
dominat adversarele, îndeosebi

BOXERII DIN 
ÎNTR-O REUNIUNE

După ce au evoluat în fața 
spectatorilor din Galați, Bra
șov, Brăila și Constanța, iată 
a venit și rîndul bucurește- 
nilor de a vedea la lucru 
pe boxerii noștri fruntași, 
care se pregătesc pentru 
campionatele europene. Apa
rițiile anterioare au arătat 
că selecționabilii sînt într-o 
formă ascendentă, ceea ce 
ne face să bănuim că la gala 
din seara, aceasta vom asista 
la partide spectaculoase, de 
un bun nivel tehnic, cu atît 
mai mult cu cit unele din
tre ele vor tranșa vechi riva
lități sportive sau vor reedi-' 
ta finale ale campionatului 
național din anul trecut. 
Dintre întîlnirile programate 
astă-seară, cu începere de la 
ora 18,30, se desprind : Pavel 
Nedelcea — Nicolae Gîju, 
Calistrat Cuțov — Gheorghe 
Bădoi, Aurel Iliescu — 
Gheorghe Pușcaș, Alee Năs- 
tac — Ion Olteanu și .Ion 
Alexe — Alexandru Prohor, 
în afara acestora, vom mai 
urmări meciurile : Aurel Mi
hai — Vasile 
Stump — Ion 
Rădulescu —
Iulian Lungu 
Molnar, Gheorghe Ciochină— 
Cornel Hoduț, Victor Zilber- 
man Constantin Stan.

UNIVERSITARELE

Drăgan, Horst 
Petrea, Vasile
Vasile Ivan,
— Francisc

«Bontlnuare tn voq. o 8-a)

PRIMA RUNDA A INTRtCfRII PATINATURII Uit

p.
în tainele

se ocupă

DRAGOȘ .

1. 
O

L. Cozia 
D. Panait 
P. Drago-

(Șc. sp. 2) 164,0 p ; 2. Cornelia 
Picu (Șc. sp. 2) 167.6 p ; 3. Sil
vana Suciu (Constructorul) 160.7 
p;

ciwia iernii foarte capricioase, zilnic zeci de copii pătrund tot mai mult 
înotului;

bazinul acoperit de la complexul sportiv „23 August", prof. Victor Iouescu 
cu multă atenție de viitorii „delfini" mai înalți puțin de o șchioapă. 

Foto i N.

O dimineață de întreceri, de
osebit de laborioasă, a epuizat 
primul act al finelelor campio
natului național de patinaj ar
tistic — proba obligatorie la 
juniori și junioare. Lupta se 
anunță foarte strînsă în trei din 
cele patru categorii care au pă
șit ieri în fața arbitrilor.

Așa cum arată acum clasa
mentele în aceste grupe, ele 
sint susceptibile de modificări 
esențiale atunci cînd vom asista 
la proba liberelor, de azi după 
amiază. într-adevăr, intre pri
mele locuri distanțele de puncte 
sînt foarte mici, iar în unele 
cazuri a fost nevoie de calcu
larea „majorității” la arbitri, 
pentru departajare.

Iată rezultatele de ieri : JU
NIORI II Fete ; 1. Gabriela Ion 

și organele locale pentru lu
crări de amenajări și între
ținere a bazelor sportive au 
depășit 14 milioane lei. O 
cifră edificatoare pentru citi
tor, dar care va dobîndi un 
plus de concretețe dacă o 
vom raporta, de pildă, Ia sala 
timișoreană de sport Olimpia, 
inaugurată in cinstea Congre
sului X al Partidului Comu
nist Român. Edificiu impozant 
celebrînd . ideea de pace, co-

laborare și progres a olimpis- 
mului modern, sala consti
tuie al doilea pivot — după 
stadionul „I Mai" — al com
plexului sportiv preconizat a 
se construi în noul cartier al 
studențimii. Avînd o capaci
tate de 2 200 locuri, o supra
față de joc la cerințele regu
lamentelor internaționale ale 
handbalului, voleiului, bas
chetului și tenisului, anexe
le necesare, cit și instalații de 
aer condiționat și iluminat la 
nivel competitiv, sala Olim-

TROFEUL „MIHAIL SAVU“

Spadasinii din echipele României .și R. S.S. Bieloruse 
susținut
sala

în ajunul competiției 
Floreasca.

II
des- 

cam-

în 
din C 
fășura, 
pionatul internațional de spa
dă al României, dotat cu tro
feul „Mihail Savu".

Prezența unor trăgători cu 
o bogată carte de vizită ca 
actualul campion al lumii, 
Al. Nikancikov (în echipa 
R.S.S. Bieloruse), a lui 
Erdos, component al echipei 
Ungariei, care deține titlul

S.

DE SCHI
POIANA, 5 (prin telefon). 

In prima zi a campiona
telor universitare de schi 
ale României, s-a des
fășurat la Poiana proba 
de slalom special. La bă
ieți, titlul de campion 
revenit lui Nicolae 
țoi (C.S.U. Brașov), 
la fete, schioarei 
Tomori (I.E.F.S.).

Emilia Țibula (Dinamo) 
134,9 p ; 5. Alexandrina David 
(Dinamo Brașov) 133,6 p ; 6. 
Monica Chiorpec (Dinamo) 106.7 
p ; Băieți : 1. C. Ioniță (Șc. sp. 
2) 139,8 p. JUNIORI I Fete: 1. 
Adriana Preda (Constr.) 277,7 p; 
2. Gabriela Voica(ASAPMB) 266.7 
p ; 3. Mirela Goleanu (Dinamo) 
228.3 P 1 Băieți : ‘ 
(Constr.) 250,9 p : 
(Constr.) 247,4 p ;
mir (Constr.) 194,2

Azi dimineață — la patinoa
rul acoperit „23 August“ — in 
tră în întrecere seniorii și pere
chile.

Radu VOIA

După selecționata orașu
lui Galați, care se află in 
turneu in Algeria, și cam
pioana țării, Steaua, ple
cată in R.F. a Germaniei 
pentru un turneu do două 
săptămîni, o altă formație 
do handbal va evolua pes
te hotare. Este vorba de 
echipa feminină de divizia 
A Rulmentul Brașov, care 
se deplasează, Ia începutul 
săptămînii viitoare, în R.D. 
Germană. Invitată de clu
bul T.S.C. Berlin, formația 
brașoveană va juca cit ova 
partide cu echipe fruntașe 
din R.D. Germană.

Conferința de presă la F. R. Fotbal

SFERTURILE SI SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
1 77

ț'SE VOR DESFĂȘURĂ TUR-RETUR
® Un experiment interesant : mai multe mingi la ace

lași joc
© Boc și Mureșan au primit drept de joc

Reprezentanții presei au 
fost invitați aseară la sediul 
Federației române de fotbal, 
unde conducerea Federației a 
expus principalele subiecte 
dezbătute în ședința Birou
lui federal, încheiată cu pu-

0 SINGURĂ SURPRIZA LA VOLEI
CONSTANȚA, 5, (prin telefon, 

de la trimisul nostru). în Sala 
sporturilor din localitate a con
tinuat turneul campionatului fe
minin de volei, cu cîteva parti
de de mare interes : I.E.F.S. — 
Medicina, Farul — Rapid, Peni
cilina — Dinamo. Deși situa
ția cîștigătoarei titlului național 
era rezolvată (Penicilina nemai- 
avînd nici o emoție),, meciurile 
au stîrnit interesul publicului 
care a umplut de astă dată sala. 
La " ’ "
nat 
pei

au
o partidă de mini-jotbal in 

Foto : N. DRAGOȘ
mondial, a compatriotului 
său Ostrics, finalist în Tur
neul scrimerilor din țările so
cialiste, conferă acestei în
treceri un interes deosebit.

La turneul memorial „Mi
hail Savu" participă selec
ționatele R.S.S. Bieloruse, 
R.D. Germane, Greciei, Unga
riei și României.

în prima zi (simbătă 6 
.martie), va avea loc turneul 
individual, iar duminică (7 
martie) se va disputa între
cerea pe echipe. (S. B)

Neprevăzuta ofensivă a iernii la... spartul tlrgului, cu 
imbelșugata-i revărsare de nea, a bucurat din plin „vîrsta 
săniuței", gata să participe ia tradiționalele bătălii cu bulgări 
de zăpadă. Deocamdată, după școală, in drum spre casă, o 
mică repetiție pentru reglarea tirului — așa cum a surprins- 
s-o fotoreporterul nostru Nicolae Dragoș.

țin înaintea începerii confe
rinței de presă.

Președintele federației, Mir
cea Angelescu, a făcut cu
noscute presei aprecierile 
care s-au dat acțiunilor în
treprinse în această iarnă, a- 
tît in direcția sprijinirii clu-

la blocaj, prin care au realizat 
majoritatea punctelor. Arbitraj 
bun : A. Dinicu — M. Albuț, am
bii din București.

FARUL N-A CONFIRMAT
în fața Rapidului, echipa lo

cală Farul nu a confirmat bu
nele evoluții din turneul de la 
București, jucînd sub nivelul po-

REZULTATE TEHNICE

Ceahlăul — ;,U“ Cluj 0—3 (—10, 
—12, -.7), „U" Craiova — C.P.B. 
1—3 (14, —11, —4, —9), C.S.M. 
Sibiu — „U“ Timișoara 3—2 (10, 
6. —12, —7, 14), I.E.F.S. — Me
dicina 3—0 (12, 3, 13), Farul — 
Rapid 1—3 (—6, 9, —3. —11), Pe
nicilina — Dinamo 3—0 (9, 9, 10).

sibilitătilor. Arbitraj cu gre
șeli M. Marian (Oradea), secon
dat bine de I. Covaci (București).

UN NOU 3—0 PENTRU 
PENICILINA

Partida cea mai interesantă a 
zilei. Penicilina — Dinamo, a 
satisfăcut ca nivel tehnic și spec
tacular, ambele echipe fiind a- 
plaudate la scenă deschisă pen
tru fazele frumoase pe care le-au 
creat. Campioanele au demons
trat — și cu acest prilej — că 
sînt invincibile. Replica dina- 
movistelor a fost destul de ho- 
tărîtă, dar ele n-au putut mai 
mult. Foarte bun arbitrajul cu
plului C. Mușat (Constanța) — 
V. Moraru (Cluj).

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. o 2 a)

Turneul de baschet de la Cluj

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ
1

telefon, de la
— Cu meciurile

clasamentului șl. in 
normal, nu mai poate 

titlul. Foarte dis
continuii siî fie, >« 

evitarea 
„concurea- 
Politelirilca 

rezulla- 
uUime’e

CLUJ, 5 (prin 
trimisul nostru). _______
desfășurate în primele două zile 
ale turneului divizionar A, lupta^ 
pentru titlu a luat, practic, sfir- 
șit, in favoarea echipei Dinamo 
București care — învingînd pe. 
Steaua — s-a detașat și mal mult 
in fruntea 
mod 
pierde 
putată __  __
schimb disputa pentru 
retrogradării la care 
ză“ Politehnica Cluj, 
Brașov și Farul. Iată 
lele și amănunte de la 
meciuri.

RAPID — POLITEHNICA CLUJ 
70—61 (39—36). Clujenii au 
cepul partida cu mult elan, 
șind ' ‘ "
care 
lor.
ce au 
Gr. 
prompt 

către echipa sa a apărării, 

în- 
reu- 

să-i surprindă pe rapidiști 
au evoluat sub valoarea 

In min. 10 gazdele condu- 
cu 25—15, dar antrenorul 
Avachian a „răspuns" 

prin- indicarea aplicării

burilor în organizarea tur
neelor peste hotare, cit și in 
aceea a pregătirii noului se
zon competițional. De aseme- 

.4

LOTURILE
OLIMPIC Șl DE

TINERET

Răducanu, 
Sătmăreanu, 

Dinu, Mocanu, 
N., Deselnicu, 
Anca, Nunweil- 
Dobrin ; Dem- 
Neagu, Tătaru,

LOTUL A: 
Adamache, I 
Lupeșcu, 
Ionescu 
Dumitru, 
Ier VI, 
brovschi, 
Dumitrache, Domide, tu- 
cescu,

Antrenori : Angelo Ni- 
culescu — Titus Ozoai.

LOTUL OLIMPIC: Con- 
stantincscu, Ghi|ă, Cbc- 
ran, Ivăncescu, Bădin, 
Vlad. Olteanu (F. C. Ar
geș), Stoicescu, Codrca, 
Pescarii, Pană. Lupu- 
lescu, Sălceanu, Vigu, 
Dincuță, Cojocaru ; Năs- 
turcscu, Caraman, Oprea, 
Cuperman, Fl. Dumi
trescu, Dumitriu II, 
Gyorfi.

Antrenori : Valentin
Stănescu — Cornel Dră- 
gușin.

LOTUL DE TINERET : 
Ștefan, lordaehe, Ariciu ; 
Niculescu, Crețu, Popo- 
vici, Hajnal, Sătmăreanu 
II, Olteanu (St. Roșu), 
Fanea ; Beldeanu, Bro- 
șovschi, Simionaș, Crin- 
gașu : Doru Popescu,
Ghergheli, Ștel'ănescu. 
Kun II. Bojin, Dudli 
Georgescu, Florea.

Antrenori : Gheorghe 
Ola — Robert Cosmoc.

nea, președintele federației a 
făcut cunoscute unele hotă- 
rîri ale Biroului federal, pri
vind activitatea fotbalistică

(Continuare tn pag. a 1-a)

„presing". Urmarea s~a văzut: 
in 5 mirt. feroviarii au egalat, 
și au luat conducerea cu 27—2b. 
De aici ambele echipe au mers 
cap ia cap, iar spre final bucu- 
reștenii — cu un joc colectiv 
(spre deosebire de clujeni, care 
s-au bazat aproape în exclusi
vitate pe aportul lui Roman, au
tor a 24 de puncte) — au izbu
tit să-și înscrie o nouă victorie 
în palmares Au condus bine 
i. Petruțlu - V. Kadar.

Dinamo—Farul 104-60 (56—30), 
Pol i l eh ni ca București—Politehnica 
Galați 77—51 (3b—23), Universita
tea Cluj — Politehnica Brașov 
89—70 (16—33). Toate aceste trei 
partide au avut un numitor co
mun: echipele favorite au domi
nat. și au realizat scoruri conclu- 

In ultimul meci al zilei: 
Steaua — Universitatea Timișoara 
56—54 (31—29).

D. STANCULESCU

clentc.
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DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI
(Urmare din pag. 1)

pia încununează eforturile și 
soluțiile originale de proiec
tare și execuție ale direcției 
și trustului loca] de speciali
tate. Vis-a-vis de această 
sală, șantierul patinoarului 
artificial, deschis în 1970 dar 
menit parcă să facă trecerea 
Ia anii actualului cincinal, 
cînd pe luciul gheții vor pă
trunde pentru prima dată cro
sele și patinele timișorenilor.

De la bazinul de înot aco
perit al „Industriei lînii“, la 
cel din comuna Lovrin (cu 
dimensi mi olimpice), drumul 
ni s-a părut firesc, ca între 
două capete de pod. Pentru 
că ele ilustrează spiritul de 
inițiativă, largul sprijin ai 
organelor de partid și de stat 
locale, contribuția entuziastă 
a cetățenilor prin munca lor 
patriotică. Intr-un asemenea

context putem aminti amena
jarea „Stadionului tineretu
lui" din Lugoj, a bazinelor de 
înot ale întreprinderilor timi
șorene Tehnometal, C.F.R. și 
Progresul, a terenului bitumi- 
nizat de handbal de la Jim- 
bolia, a celui de tenis de la 
Deta, într-un minunat cadru 
al naturii. Și corelarea celor 
63 baze sportive simple, cons
truite în ultimii trei ani la
sate (numai în 1970 Consiliul 
popular județean a alocat 
400 000 lei în acest scop) cu 
decernarea locului I pe țară 
Timișoarei în întrecerea com
plexă dintre municipii, de
monstrează că însemnate efor
turi și resurse materiale sînt 
investite pentru extinderea și
consolidarea bazei 
bănățene.

Pe această bază 
fășoară activitatea

sportive

își des- 
6 769 de

sportivi legitimați în 30 de 
ramuri, și alte nenumărate

mii de participanți la sportu
rile de masă. O filieră bine 
organizată de campionate' ju
dețene — fotbal, handbal, a- 
tletism, baschet, volei, lupte, 
popice, șah, gimnastică, tenis 
de masă, ciclism, canotaj, ca- 
iac-canoe, box, alpinism și o- 
rientare turistică — animă 
sute de competiții în afara 
calendarului central (în anul 
1970, de pildă, au fost orga
nizate în județul Timiș 237 de 
asemenea competiții, din care 
97 în rîndurile copiilor), 51 
de echipe reprezintă Timișul 
în diviziile naționale (printre 
care cele ale cluburilor Uni
versitatea, C.F.R., Politehnica 
din Timișoara, ale asociației 
Vulturii din Lugoj), iar in 
ultimul an al cincinalului re
cent încheiat, 116 sportivi bă
nățeni au figurat în loturile 
reprezentative.

Despre asistența calificată 
acordată sportului, credem că

poate vorbi mai bine decît 
cifrele — 104 antrenori și 
680 instructori — o realitate 
a întregului județ : începînd 
din anul trecut nu mai exis
tă cadre necalitleate la cate
drele de educație fizică din 
rețeaua de învățămînt. Se vă
dește aci rolul facultății de 
resort din cadrul Universității 
timișorene, dar și tradiția 
centrului metodologic de stu
dii și cercetare Timișoara, 
care activează pe lîngă 
C.J.E.F.S. Editînd 471 de lu
crări și 30 de publicații, par- 
ticipînd la 27 de sesiuni in
ternaționale, acest centru ju
dețean pornește de la rea
litățile teritoriului, pe care 
le sondează, le racordea
ză totodată, în mod fi
resc, la ampla și dinamica 
realitate sportivă a țării, sin- 
tetizînd, deci, pe acest plan, 
aportul unei entități prolifi
ce, care este județul Timiș.

Conferințe ale Consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport

PRAHOVA
(Urmare din pag. 1)

MARII 
CAMPIONI 
POVESTESC 
ELEVILOR...

Ieri, după ce clopoțelul a 
sunat la Liceul Industrial 
de construcții din București, 
anunțînd ultima oră a pro
gramului de dimineață, nu
meroși elevi și-au amînat ma
sa de prinz, venind într-u- 
na dintre clasele mai mari. 
Aici, fuseseră invitați, de 
către directoarea Eugenia 
Bălașa, cunoscuții luptători, 
maeștri emeriți ai sportului, 
Gheorghe Berceanu, Simion 
Popescu și Nicolae Martinescu. 
Elevii liceului bucureștean 
i-au urmărit, cu un viu in
teres pe cei trei reputați luptă
tori români povestind impre
siile din activitatea lor spor
tivă. Micuțul Gh. Berceanu, 
așa cum e văzut de aproape, 
i-a impresionat deosebit cînd 
le-a spus cum a cucerit anul 
trecut pentru a doua oară 
consecutiv, titlul de campion 
al lumii, la categoria iS 
kg.
Masivul Nicolae Martines
cu și-a depănat amintirile 
ele cînd era pe malul Dună
rii, în satul său natal, pină 
cind a urcat pe podiumurile 
de onoare ale campionatelor 
europene, mondiale și ale

Gheorghe Berceanu, Simion Popescu și Nicolae Martinescu, înconjurați cu simpatie de e- 
levii Liceului industrial de construcții din Capitală. Foto: D. NEAGU
ultimelor două ediții e’e 
Jocurilor Olimpice.

In final, Simion Popescu 
le-a descris elevilor epui
zantele. sale meciuri de la 
mondialele din' Argentina 
(Mar del Plata), cînd, la ca
pătul puterilor, a reușit să 
■cucerească primul loc la cat. 
68 kg. Intîlnirea de la Liceul 
industrial a luat sfirșit cu 
o demonstrație de lupte sus
ținută de cei trei invitați.

Jn numele elevilor profe
soara Georgeta Petre (direc
toare adjunctă) și profesorii 
de educație fizică Dorina 
Brînzei și Ion Tudor au adus 
mulțumiri oaspeților.

Miine, in etapa a l!-a la „libere"
. in.nrr 1

ȘASE ECHIPE CONCUREAZĂ LA BUCUREȘTI

IUDIT DIBAR Șl AGNETA KUN ÎNVINGĂTOARE

Cea de-a doua etapă a cam
pionatului diviziei A de lupte 
libere pe echipe programează 
miine două „triunghiulare” in 
Capitală. La sala clubului Stea
ua, din Calea Plevnei. cam
pioana ultimelor ediții, forma
ția Steaua, va primi replica e- 
chipelor Rapid București și Pro
gresul Brăila. După cum ne-a 
declarat ieri Gheorghe Șutau, 
antrenorul campionilor, întrece
rile acestui triunghiular nu-i 
pun probleme. Atît titularii for
mației militare cit și rezervele 
șînt apți de a fi folosiți în com
petiții. Cealaltă confruntare, 
dintre Rapid și echipa din Bră
ila. va prilejui, tot după pă
rerea sa, o dispută pasionantă, 
deschisă oricărui rezultat. Con

stantin Popescu (București), ar
bitrul principal al reuniunii, va 
avea de condus un meci de loc 
ușor.

In triunghiularul pe care-1 
va găzdui sala de sport din Șos. 
Ștefan cel Mare (Dinamo Bucu
rești—Lemnarul Odorhei—C.F.R. 
Timișoara), partidele se anunță 
echilibrate, cu toate că după 
prima etapă dinamoviștii s-au 
instalat pe primul loc în seria 
lor. Timișorenii, care s-au pre
zentat nesatisfăcător la etapa 
inaugurală, vor căuta să se re
abiliteze de astă-dată.

Celelalte confruntări ale eta
pei sînt programate la Constan
ța și Galați (seria est), Hune
doara și Lugoj (seria vest). Toa
te reuniunile vor începe la 
ora 10.

Prima partidă din cadrul tur
neului final pentru „Cupa 8 
Martie” s-a disputat intre ludit 
Dibar (Dinamo) și Adriana Că
lina (C.S.U. Construcții). Câști
gătoarea turneului internațio
nal de la Sofia a confirmat bu
na formă pe care o deține, în- 
vingînd-o ușor pe junioara Adri
ana Călina cu 6—2. 6—0.

Cea de a doua întîlnire ne-a 
oferit un joc foarte spectacu
los și rapid între Agneta Kun 
(CI sp univ. Construcții) și 
Valeria Balaj (Steaua). Puterni
celor lovituri de dreapta cu care 
a atacat jucătoarea de la Stea
ua. Kun le-a ripostat cu mult 
calm și siguranță. Foarte stă- 
pină pe voleul de stingă și pe 
smacli. studenta a reușit să re
cupereze setul de la 6— 5 
30—0. cîștigînd la 7—6. Al doi
lea set se remarcă prin ini
țiativa permanentă a Valeriei 
Balaj, Kun cedind cu 6—4. Par
tida decisivă părea că va fi 
la discreția studentei, care con
ducea cu 2—0. Valeria Balaj re
cuperează la 2—1, dar Kun se

detașează apoi din nou, la 4—1 
și cîștigă cu 6—3.

De asemenea, s-a disputat 
jocul de dublu dintre Mariana 
Nunweiller—Ecaterina Roșianu 
și Valeria Balaj—Aurelia Trifu. 
Primele au învins cu 4—6, 6—0, 
6—1.

Azi are loc, de la orele 9, 
intîlnirea dintre ludit Dibar și 
Valeria Balaj. iar după-amiază, 
la orele 16,30, Agneta Kun va 
întîlni pe Adriana Călina.

Sandi IONESCU

ȘEDINȚE ALE COMITETELOR FEDERALE

F.R. RUGBY
Astăzi, începînd de Ia ora 

9,30, la sediul C.N.E.F.S., se 
vor desfășura lucrările șe
dinței Comitetului Federa
ției Române de Rugby, Se 
va analiza activitatea desfă
șurată pe anul 1970 și se 
va dezbate planul de măsuri 
pentru perioada următoare.

F.R. LUPTE
Luni, de Ia ora 9, co

mitetul Federației Române 
de Lupte se va reuni Ia se
diul CNEFS pentru a ana
liza activitatea desfășurată 
în anul 1970 și a lua mă
surile ce se impun în ve
derea unui continuu pro
gres în viitor.

în turneul feminin de la Neubrandemburg

ROMÂNIEI - COMPORTĂRI CONTRADICTORII

FINALA OE LA 120 M ADlNCIME
Ieri au coborît in mina de la 

Slănic-Prahova participanții la ac
tuala ediție a campionatelor re
publicane de micromodele. Sînt 
ciștigătoi'll etapelor orășenești șl 
județene care, timp de trei zile, 
își vor disputa înțiietatea la 12C 
metr! adineime. în palatul de 
sare special amenajat pentru a- 
semeuca întreceri.

Startul. în prima lansare din 
cele șase ale campionatului, s-a 
dat după amiază, concurențil pre- 
zentlnd spectatorilor micile lor 
aeronave scoase din încăpătoarele 
„hangare" ale valizelor, din vata 
ce le protejează împotriva cu- 
rentilor. sensibilele aparate cln- 
tărind sub un gram. Printre cel 
care au evoluat în această inau
gurală manșă s-au aflat șl prof. 
Olio Hintz (Tg Mureș), Aurel 
Popa — campionul de anul tre
cui. Nicolae Bezman (Oțelul Ga
lați). Evoluțiile micromodelelor 
lor au fost la... înălțime, „cota" 
rezultatelor înregistrate de el con- 
tînd in clasamentul final ce se 
va definitiva duminică.

NEUBRANDEMBURG, 5 
(prin telefon, de la trimisul spe
cial al ziarului „Neuer Weg“). 
După trei zile de aprige în
treceri, echipele participante 
la a doua ediție a trofeului 
federației de specialitate din 
R.D. Germană au beneficiat 
vineri de o binemeritată pau
ză. Bun prilej pentru a face 
scurte considerații asupra e- 
voluției lor.

Reprezentativa R.D. Ger
mane a rămas aceeași solidă 
formație care, de mai bine de 
doi ani, domină handbalul fe
minin mondial. O apărare er
metică, agresivă, o remarca
bilă forță și varietate în a- 
tac — iată punctele forte ale 
formației pregătită de Hans 
Becker. Singurul comparti
ment unde se manifestă slă
biciuni : activitatea pe semi
cerc a pivoților. Echipa Uni
unii Sovietice are în Șabano- 
va un inteligent conducător 
de joc și în Bobrova o rea
lizatoare de forță uimitoare. 
Efectuînd atacuri prin sur
prindere, echipa sovietică își 
derutează adversarele și punc
tează decisiv. Deși are evi
dente carențe în apărare, 
team-ul lui Lazăr Gurevici 
este salvat de forma excep

țională a portarului Sokolova, 
în echipa Ungariei, lipsită 
aici de jucătoarele de la Fe- 
rencvaros, o singură noutate : 
„gigantul" ,Toth Harsany a 
progresat enorm. Ea șutează 
decisiv atît de la 9 m, cît și 
de pe semicerc. în formația 
Iugoslaviei impresionează doar 
linia de la 9 m, alcătuită din 
cunoscutele Knezevici, Rada- 
kovici și Tomașek. în sfîrșit 
cred că cel mai slab „7“ de 
aici este cel al Cehoslovaciei 
care, în afară de Kernerova 
(și ea în formă slabă), se poa
te spune că nu are nimic de 
scos în evidență.

Reprezentativa României 
are comportări contradictorii, 
nu numai de la un meci la 
altul, ci chiar și în cadrul 
aceleiași partide. Se joacă 
foarte slab la 9 m, portarii 
nu sînt în formă, iar Ilie — 
complet neinspîrată — și 
Micloș ca și inexistentă, pro
duc fisuri în formație. în li
nele meciuri (cel cu Iugosla
via în întregime, cel cu Un
garia în proporție de două 
treimi), handbalistele noastre 
practică un joc frumos, se 
străduiesc și reușesc să rea
lizeze faze dinamice, de mare 
spectaculozitate. Apoi, însă,

ele cad surprinzător, se com
portă ca niște începătoare. 
Sînt greu de explicat cau
zele...

Iată clasamentul înaintea 
ultimelor două etape :
1. R.D. Germana
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. România
5. Iugoslavia
6. Cehoslovacia

3 3 0 0 45—23 6
3 3 0 0 49—33 6
3 111 31—36 3
3 1 1 1 29—37 3
3 0 0 3 32—44 0
3 0 0 3 25—33 0

Sîmbătă (n.r. astăzi) sînt 
programate următoarele par
tide : Ungaria — Iugoslavia. 
CEHOSLOVACIA — ROMÂ
NIA, R.D. Germană — 
U.R.S.S.

Hans FRANK

(Urmare din pag 1)

TURNEUL DE LA CLUJ

(Urmare din pag. I)
I.C.H.F. — I.E.F.S. 79—78 

(43—41). Prima repriză a fost 
echilibrată, echipele condu- 
cînd pe rînd. Apoi I.C.H.F. 
s-a distanțat (50—43 în min. 
23) și a intrat în ultimele 3 
min. cu un avans de 12 
puncte : 79—67. In această
perioadă, însă, baschetbaliștii 
de la I.C.H.F. au comis gre
șeli inadmisibile ceea ce a 
permis studenților să se apro
pie pînă la un punct. Au con
dus bine I. Petruțiu și V. 
Kadnr.

DINAMO — STEAUA 
74—66 (36—36) — disputat joi 
seara. Steliștii au început 
bine partida punctîncl în spe
cial prin aruncări de la dis-

tanță și semidistanță. Ei au 
condus cu 11—3 (min. 5) și 
25—19 (min. 13), dar nu au 
reușit să obțină la sfîrșitul 
primei reprize nici măcar un 
avans de un punct. în aceste 
20 de minute dinamoviștii au 
fost de nerecunoscut, comițînd 
multe greșeli și ratînd exas
perant mai cu seamă Dia- 
conesou. a cărei menținere 
permanentă in teren nu am 
înțeles-o). In repriza secundă 
mult așteptatul derby s-a 
transformat într-o întrecere 
de greșeli de tehnică și ratări. 
A fost un spectacol de un ni
vel submediocru, nejustificat 
pentru aceste echipe cu multi 
componenți în lotul național. 
Mai mult chiar, unii jucători 
s-au dedat la brutalități și 
gesturi nesportive (Irimie de 
la Steaua l-a faultat grosolan 
pe Diaconescu și apoi tot el a

protestat, motive pentru care 
a fost eliminat. în final și 
Dimancea l-a brutalizat pe 
Diaconescu. dar acesta a răs
puns cu o lovitură de pumn. 
Pentru aceasta Diaconescu a 
fost suspendant pe trei etape). 
Așa s-a încheiat intîlnirea 
Dinamo—Steaua cîștigată pînă 
la urmă de prima formație. 
Succesul s-a datorat unui plus 
de maturitate în momentele 
decisive, aportului adus în a- 
părare de Novac și bunei co
ordonări a jocului, asigurată 
de Albu. Nu este mai puțin 
adevărat că eliminarea lui 
Savu în min. 29 (5 faulturi) 
a scăzut mult din potențialul 
steliștilor. Arbitrii D. Chira- 
leu și G. Dutka au avut o 
misiune extrem de dificilă de 
care putem spune că s-au a- 
chitat mulțumitor în ciuda 
unor greșeli inerente în aceste 
condiții.

SURPRINZĂTOARE VICTORIE 
CLUJEANA

Rezultatul care a surprins cel 
mai mult în ziua a doua a tur
neului, a fost cel înregistrat în 
partida „U” Cluj—Ceahlăul. Fa
vorite erau jucătoarele piel.ren- 
ce, mai ales după victoria lor 
cu o zi înainte asupra Medici- 
nei. Clujencele au ținut însă, 
cu tot dinadinsul, să arate că 
nu sînt totuși inferioare echi
pelor cu care au dat lupta pen
tru evitarea retrogradării. .To
cul a fost la discreția studen
telor, care, după un început 
ceva mai greoi, s-au impus în 
toate compartimentele, cîștigînd 
la 0 1 Este adevărat că echipa 
Ceahlăul a avut cea mai slabă 
evoluție din acest retur, toate 
jucătoarele comportîndu-?e -ub 
nivelul arătat în turneul de la 
București și în prima zi a celui 
de la Constanța. Pornind de la 
preluări — majoritatea defec
tuoase — și ajungînd la blocaj 
— care n-a funcționat cu ace
lași randament ca pină acum — 
și Ia atac — mai. puțin eficace 
ca de obicei — totul a concurat 
la această surprinzătoare înfrîn- 
gere, mai ales dacă o privim 
prin prisma scorului sever. S-au 
remarcat surorile Meseșan. Ana 
Dan și Rodica Scurei. Arbitraj 
bun I. lonescu (Constanța) — 
I. Covaci (București).

Documentele prezentate au 
prilejuit numeroșilor parti
cipanți înscriși la discuții, 
dezbateri eficiente, propuneri 
valoroase.

în încheierea dezbaterilor, 
tov. Emil Ghibu ja făcut o 
amplă analiză a modului 
cum au fost îndeplinite, în 
județul Prahova, sarcinile în 
domeniul educației fizice și a 
sportului.

Conferința a aprobat pla
nul de măsuri pentru anii 
1971—1973. în continuarea 
lucrărilor, a fost desemnat 
Consiliul județean pentru e- 
ducați^ fizică și sport. Din 
biroul consiliului fac parte : 
Theodor Constantinescu (pre
ședinte), Alexandru Bruck
ner și Mircea Cojocaru (vi
cepreședinți), Stelian Dumi
trescu, Gheorghe Dan, Mir
cea Simion, Nicolae Blidaru, 
Nicolae Pantilie, Gheorghe 
Stoian, Ion Smadu, Stela Da- 
nieleanu, Carmen Jipa, Tra
ian Negrescu, Octavian Băl-

teanu și Carol Țiprigan 
(membri).

A fost aprobat răspunsul 
la chemarea lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții ia 
conferință au adoptat tex
tul unei telegrame adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, per
sonal, prin care se exprimă 
profunda recunoștință pentru 
sprijinul permanent acordat 
de partid și de stat mișcării 
sportive, hotărîrea de a se 
depune eforturi și mai mari 
pentru progresul continuu al 
sportului din patria noastră 
socialistă.

NEAMȚ
UI

(Urmare din pag 1)

partid și a făcut recomandări 
valoroase pentru îmbunătă
țirea activității sportive în 
viitor. „Sportul din județul 
Neamț, spunea tov. secretar 
Botîngă, are posibilități să 
obțină noi succese, să se în
scrie mai pregnant pe coor
donatele mișcării sportive 
din țara noastră".

Tov. Ioan Kunst-Ghermă- 
nescu i-a felicitat în numele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport pe 
activiștii și sportivii județu
lui Neamț pentru frumoasele 
succese obținute, în special, 
la sporturi ca atletism, volei, 
oină și handbal. Apoi, repre
zentantul CNEFS-ului a pre
dat Clubului atletic Roman 
o cupă pentru remarcabilele 
succese obținute de atleții 
romașcani.

Conferința a desemnat 
noul consiliu compus din 49 
de membri și biroul său din 
care fac parte următorii : C. 
Rusu (președinte) R. Toma 
(vicepreședinte), I. Balcăza 
(vicepreședinte), Silvia Bigiu, 
Gh. Ciupercă, V. Dimitriu, C. 
Dascălu, Ana Gheorghe, E. 
Grosu, D. Mltroi, C. Savines- 
cu, C. Țapu și M. Tătaru.

A fost apoi aprobat răs
punsul la chemarea la în
trecere lansată de Conferința 
C.J.E.F.S. Galați.

într-un entuziasm general, 
participanții la conferință au 
trimis o telegramă de recu
noștință și angajament Comite
tului Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal.

PE MARGINEA DEZBATERILOR

Satu Mare: „SĂ NU AȘTEPTĂM TOTUL OE LA CENTRU
Un tablou sinoptic, cu- 

prinzînd rezultatele înregis
trate la toate capitalele acti
vității de educație fizică și 
sport (organizatoric, cadre, 
bază materială, sport de 
masă și de performanță) a 
reliefat participanților la 
Conferința C.J.E.F.S. Satu 
Mare numeroasele acumulări 
din ultimii trei ani ale spor
tului de pe aceste meleaguri, 
ducînd la concluzia că aceas
tă perioadă a fost una din
tre cele mai fructuoase.

Faptul, deosebit de îm
bucurător, n-a condus, însă, 
la o atitudine de automulțu- 
mire, participanții la lucrări 
„atacînd", dimpotrivă, cifrele 
și făcînd aprecierea că ele 
puteau fi — și mai ales pot 
fi — mult îmbunătățite.

în ce mod ?
„Oricum, fără a aștepta 

totul de la centru, pentru a 
împinge lucrurile înainte — 
consideră tovarășwl Iosif 
Uglar, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de par
tid Satu Mare. Cunoscîndu-ne 
mai bine decît oricare alții,

ogorul, trebuie să-1 lucrăm 
singuri, continuînd să-1 des
țelenim și să-I cultivăm cît 
mai bine. Pentru asta trebuie, 
însă, să ne conjugăm și să ne 
dinamizăm toate forțele, să 
dezvoltăm inițiativa locală și 
să dăm dovadă de un înalt 
simț de răspundere și de un 
spirit de principială colabo
rare.

Numai așa vom putea ex
tinde baza materială și spa
tiile afectate copiilor, vom 
reuși să completăm echipa
mentul sportiv necesar sec
țiilor și aparatura din săli, 
vom ajunge să rezolvăm dife
rendele privind posesiunea u- 
nor terenuri și construcții și 
să îmbunătățim calitatea 
muncii și, implicit, rezulta
tele".

Făcînd analiza sportului de 
performanță din județul Satu 
Mare și reliefînd rezultatele 
notabile obținute, în activita
tea lor, de unele discipline 
sportive — scrimă, lupte, 
baschet —, tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, a recomandat 
o continuă muncă pentru 
consolidarea acestor ramuri,

fapt ce va conduce la o sta
bilizare a rezultatelor de va
loare și' va determina o pro
filare a județului pe acele 
sporturi ce au tradiție și se 
bucură de audiență printre 
tinerii locurilor.

Legat de acest aspect, d-sa 
a subliniat, în continuare, 
importanța mereu crescîndă 
ce trebuie acordată pepinie
rei proprii și procesului de 
selecție, izvor și, implicit, im
portant filtru al sportului de 
performanță.

Referitor la educația fizică 
și sportul de masă, conferin
ța a relevat, încă o dată, im
portantul rol social al acestei 
activități și a trecut în revis
tă împlinirile și minusurile 
înregistrate în perioada ulti
milor trei ani. S-a apreciat 
că, deși multe la număr, rea
lizările din acest sector nu 
constituie, totuși, decît un 
prim pas pentru asigurarea 
realizărilor prevăzute, un fun
dament solid al edificiului de 
mîine, la a cărui ridicare s-a 
angajat, în unanimitate, Con
ferința.

Nușa DEMIAN

13 martie la Brașov

RALIUL DE DEBUT

AL SEZONULUI

După o lungă hibernare — 
puțin recomandată — A.C.R. 
va relua săptămîna viitoare 
activitatea competițională. în
ceputul îl va face „RALIUL 
BRAȘOVULUI", primul din 
cele 5 raliuri regionale pro
gramate în acest sezon pen
tru care s-a conceput un alt 
mod de întrecere: una singură 
dintre aceste curse este obli
gatorie pentru calificarea con- 
curenților pentru raliul Ro
mâniei în cadrul căruia se 
va decerna titlul de campion 
național. Raliul Brașovului 
va fi organizat la sfîrșitul 
săptămînii viitoare de filia
la locală a A.C.R. și este des
chis tuturor alergătorilor, a- 
vînd — în supliment — și 
o cursă pentru automobiliștii 
începători (fără licență de 
alergători). înscrierile se pri
mesc pînă în ziua de 10 mar
tie la filiala A.C.R. Brașov 
și la filiala A.C.R. București.

PRIMELE CAMPIOANE ALE ANULUI
Secretarul general al F.R.T.A., 

prof. M. Mihăilescu, proaspăt ve
nit din Ciucaș, unde a asistat la 
ultima etapă a campionatelor re
publicane de alpinism pentru e- 
chipe de tineret și feminine, a bi
nevoit să ne facă o succintă pre
zentare a acestui eveniment :

„Actuala ediție a campionatului 
s-a desfășurat in condiții foarte 
dificile. Zăpadă abundentă, vînt 
puterile și rece, ceață, pericol de 
avalanșe. Arbitrii, de exemplu, 
au marcat traseul cu prețul unor 
mari eforturi. Starea vremii s-a 
ameliorat în prima r.i dr con
curs dar s-a înrăutățit «din nou 
a doua zi. Acest fapt a avantajat 
echipele care au mers puternic 
în prima zi.

Participarea a fost mai redusă 
decît ne așteptam. Au lipsit chiar 
echipe care aveau un punctaj 
bun (Sănătatea și Gr. Roșie- 
București, Metalul Hunedoara 
ș.a.) Ar fi putut veni, foarte u- 
șor, mai mu Iți brașoveni. Sub 
aspectul calității, însă, concursul 
s-a situat la un nivel cu totul 
remarcabil. în afara învingători
lor — alpinistele de la I.P.G.G. I 
(în frunte cu Bordea și Titirici) 
și alpiniștii de la A. S. Armata 
Brașov (in frunte cu I. Andrei) — 
adevărate revelații au fost stu
denții de la Universitatea Iași și 
studentele de la Politehnica Ti
mișoara".

CLASAMENTE FINALE : Femi
nin : 1. I.P.G.G. I-București (G. 
Bordea, S. Titirici. S. Herman) ; 
2. I.P.G.G. II (M. Brănescu, E. 
Chrieri, M. Moldovan) ; 3. Poli
tehnica Timișoara (C. Rubl, FI. 
Pirtea. E. Kollar). Tineret : 1.
A. S. Armata Brașov (I. Andrei, 
I. Cristoloveanu. C. Varză) cîști- 
gătoare și a Cupei „Aurel Iri- 
mia“ ; 2. Torpedo Zărnești (Gr. 
Pop, B. Csoma. Șt. Olar) ; 3. Ce
luloza Zărnești (N. Zărnescu, M. 
Gîței, Gh. Rîpea, Gh. Cotimghi).

ÎN CAMPIONATUL FEMININ
CRAIOVENCELE

DIN NOU ÎNVINSE _
Studentele, craiovene, care de 

anul viitor vor activa în di
vizia B, au opus vineri o dîrză 
rezistență voleibalistelor de la 
C.P.B.. în special în prima par
te a intilnirii. Poligrafele au

PROGRAMUL 
DE AZI

De la ora 9 : Peni
cilina — Ceahlăul, „U“ 
Cluj — I.E.F.S.. Uni
versitatea Craiova — 
Universitatea Timișoa
ra ; de la ora 15 : 
C.P.B. — Dinamo, Fa
rul — C.S.M. Sibiu, 
Medicina — Rapid.

evitat însă surpriza, pierzind. 
totuși, la mare luptă primul 
set. După ce și în setul al doi

lea. Universitatea evoluează de 
la egal la egal eu mai experi
mentata sa adversară, C.P.B., 
se prezintă mai aproape de po
sibilitățile ei reale .și se impune 
ușor în următoarele. Remarca
te : I. Dulău, A. lonescu. E. 
Florea (C.P.B.) Au arbitrat bine: 
V. Stoia (Brașov) — M. Nicolau 
(București).

DISPUTA PASIONANTĂ

Unul din meciurile, cele mai 
echilibrate au furnizat echipe
le C.S.M. Sibiu și Universita
tea Timișoara. Evoluînd la un 
nivel superior, sibiencele au 
cîștigat primele două seturi, însă 
studentele timișorene au avut 
o revenire spectaculoasă și au 
egalat situația la seturi. în se
tul decisiv, cel mai disputat, 
Universitatea a condus cu 12— 
8, 14—12. dar a Dierdut in pre
lungiri. S-au remarcat Livia Pa
vel, Maria Duică (C.S.M.). Doi
na Coste (U). D. Rădulescu și 
M. Nicolau, ambii dip Bucu
rești, au condus bine.

Steaua — Politehnica Galați în etapa a XVIII-a
în timp ce la Constanța se 

consumă ultimele partide ale 
campionatului feminin de 
volei, la masculin se vor 
desfășura, sîmbătă și dumini
că, jocurile etapei a XVIII-a 
Cea mai echilibrată dispută 
va avea loc sîmbătă în Capita
lă, în sala Dinamo (de la 
ora 17), Intîlnirea dintre 
STEAUA și POLITEHNICA 
GALAȚI.

In rest, programul cuprinde 
următoarele întîlniri : I.E.F.S.
— Petrolul Ploiești, Dinamo
— Explorări B. Mare, Rapid
— Politehnica Timișoara, 
Universitatea Cluj — Unirea 
Tricolor Brăila, Viitorul 
Bacău — Tractorul Brașov,

Partida restanță Steaua — 
Explorări se va disputa du
minică. băimărenii susținînd 
sîmbătă, meciul cu Dinamo.

fUnde
mergem

SIMBATA

ATLETISM : Sala „23 Au
gust”, de la ora 16.30 : concurs 
deschis tuturor categoriilor de 
juniori dotat cu „Cupa școla
rul".

BOX : Sala Floreasca, de la 
ora 18.30 : reuniune pugilistică 
cu participarea selecționabiii- 
lor.

PATINAJ : Patinoarul artifi
cial „23 August", de la ora 8 : 
finala campionatului republi
can de patinaj artistic (seniori 
și perechi); ora 17 : juniori 
(figuri libere, ultima probă).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
ora 8.30 : campionatele inter
naționale de spadă ale Româ
niei (proba individuală).

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
ora 16 : Universitatea — Medi
cina (m.B.), Steaua — Politeh
nica Galați, Dinamo — Ex
plorări B. Mare (m.A.): Sala 
Constructorul, de la ora 17 . 
Constructorul — A.S.E.. I.T.B., 
Informația — Spartac (f.B).

DUMINICA

ATLETISM : Sala „23 Au
gust", de la ora 9 : concurs 
deschis tuturor categoriilor de 
juniori dotat cu „Cupa școla
rul" : Parcul sportiv „23 Au
gust” (împrejurimile lacului), 
ora 10 : competiție de cros 
„Cupa Mărțișorul”: Circuitul 
din str. Maior Coravu, ora 
9.30 : concurs de marș orga
nizat de clubul Progresul.

BASCHET : Saia Floreasca, 
de la ora 9.30 : Voința Bucu
rești — Politehnica București, 
I.E.F.S. — Voința Brașov, me
ciuri în cadrul diviziei femi
nine A.

FOTBAL : Terenul Metalul 
(Pantelimon), ora 15 : Metalul 
București — Universita-Lea 
Craiova (Cupa României) ; 
Terenul Voința, ora 11 : Voin
ța București — Trotușul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej (divi
zia C) : Terenul Laromet, ora 
11 : Laromet București — Uni
rea Mănăstirea (divizia C): 
Terenul Flacăra roșie (Du- 
deș<i) ora 11 : Flacăra roșie 
București — Victoria Floresti 
(divizia C) : Terenul T.M.B. 
(fost Sportul muncitoresc), ora 
11 : T.M.B. — Gloria Slatina 
(divizia C) ; Terenul Gloria, 
ora 11 : Mașini unelte Bucu
rești — Progresul Corabia (di
vizia C).

LUPTE : reuniuni în cadrul 
campionatului diviziei A, la 
„libere" : Sala Steaua, de la 
ora 10 (Steaua — Rapid Bucu
rești — Progresul Brăila): Saia 
Dinamo, de la ora 10 (Dinamo 
— C.F.R. Timișoara — Lemna
rul Odorheiuî Secuiesc).

patinaj : Patinoarul arti
ficial „23 August", de la ora 
16 : finala campionatului repu
blican de patinaj artistic, fi
guri libere (seniori și perechi).

RUGBY : Teren Steaua
(Ghencea). de la ora 9.30 ; 
Grivița Roșie — Vulcan („Cu
pa de iarnă"): Teren Parcul 
copilului, de la ora 10 : Gri
vița Roșie — Constructorul . 
Teren Steaua, de la ora 11 : 
Steaua — Șc. sp. 2 : Stadionul 
Tineretului (teren 4), de la 
ora 11 : C.S.Ș. — Dinamo : 
Teren Constructorul, de la ora 
11 : Rapid — Progresul (me
ciuri în campionatul de ju
niori).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
ora 8.30 : Campionatele inter
naționale de spadă ale Româ
niei (proba pe echipe pentru, 
cupa „M. Savu").

VOLEI : Sala Progresul, de 
la ora 8 : Voința — Alumina 
Oradea (m.B.). Steaua — Ex
plorări B. Mare (m.A.). Pro
gresul — Politehnica Brașov. 
(m.B.): Sala Giulești, de la 
ora 9 : Rapid — Politehnica 
Timișoara (m.A.). Aurora — 
Universitatea Craiova (m.B.). 
Universitatea — Viitorul (f.B).
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BILANȚ RAP I DIST

©UFA ROMÂNIEI" DESCHIDE SEZONUL

ATACA PREȚIOSUL TROFEU 1
divizia C (Fulgerul Dorohoi, Mi
nerul Comănești, I.M.U. Med
gidia, I.R.A. Cîmpina. Steagul 
roșu Plenița, Unirea Dej, Oltul 
Sf. Gheorghe, Chimia Făgăraș) 
ș.a.m.d.

Ajungînd pînă aici, în „16”- 
imi, prin merite incontestabile, 
echipele enumerate mai sus au 
stîrnit o adevărată efervescen
ță în orașele lor, aducîndn-i, de 
pildă, la Urziceni, Plenița și 
Cîmpina. pe Dumitrache. Dinu, 
Luceseu, Radu Nunweiller, Do- 
mide, Lereter, Răducanu, Lu
pescu și Neagu, figuri de primă 
mărime în fotbalul românesc, 
fotbaliști aflați în stima mare
lui public.

Miine, la debutul lor în aceas
tă întrecere, sarcina diviziona-

r I®

Așadar, în ciuda vicisitudini- 
nilor vremii, mai capricioasă 
parcă decît orjcînd (cu pri
măvară in ianuarie, 
in toată regula de mărțișor), 
miine începe fotbalul.

Vor deschide oficial această 
activitate sportivă de larg inte
res jocurile din cadrul ,,16"-imi- 
lor ..Cupei”, precum și acelea 
ale diviziei C, cu cele opt serii 
ale sale.

Firește, 
fotbal se 
păi, spre 
o adevărată „probă a focului 
prin care s-au strecurat, iată, 
și la actuala ediție (a 33-a din 
istoria competiției) echipe mai 
mici : una din campionatul ju
dețean (Aurora Urziceni), 8 din

și iarnă

atenția iubitorilor de 
îndreaptă, în princi- 
partidele de „Cupă",

pare 
care

relor A (care vor arunca în lup
tă atît atu-ul valoric, cit și pe 
acela al unei mai mari expe
riențe competiționale) nu 
totuși, ușoară.

Misiunea cea mai ingrată 
s-o aibă Politehnica Iași,
evoluează in compania Crișului, 
o fostă echipă de A, cu îndrep
tățite veleități de revenire in 
prima divizie a țării, întrucît, 
după cum se știe, ea se află, 
la sfirșitul turului, pe primul 
loc in seria a II-a a diviziei B. 
Gil Mărdărescu, antrenorul for
mației oaspe, declara în ziarul 
nostru de ieri că speră în ca
lificarea băieților săi, obiectiv 
pe care-1 vizează, nu fără te
mei. și antrenorul Ladislau 
Vlad, a cărui echipă a avut o

bună comportare în turneul re
cent întreprins in Ungaria.

Un joc destul de echilibrat 
pare a fi și 
doara. unde 
pe Steaua, 
bine situată 
cila serie (a 
Formația 
a genului (in ,,cartea de aur" a 
„Cupei” figurează cu cei mai 
mare număr de succese — 10 — 
dintre care două la ultimele e- 
diții), va face; desigur, tot po
sibilul pentru a-și onora „cartea 
de vizită" și pentru a dovedi. în 
același timp, încă din startul 
noului sezon, că s-a pregătit te
meinic în vederea returului.

Meciuri de atracție (prin re
alele potențe ale combatantelor, 
prin echilibrul de forțe ce re
zultă și prin raportare la locul 
de desfășurare), cu deznodă
mânt greu de anticipat, se a- 
nunță și cele programate la Ti
mișoara (Politehnica—Steagul 
roșu Brașov), Sibiu (C.S.M.— 
Progresul), București (Metalul— 
Universitatea Craiova), și Arad 
(C.F.R.—F.C. Argeș). Nu. nu 
este nici o greșeală Ia mijloc ; 
cunoaștem posibilitățile modes
te, la ora actuală, ale ferovia
rilor arădeni, dar sîntem la cu
rent și cu slaba comportare a 
fotbaliștilor piteșteni din ulti
ma vreme. (A se vedea rezul
tatele obținute de F.C. Argeș 
în recentul turneu întreprins 
în R. D. Germană).

în rest ? Nu înseamnă, desi
gur, că și celelalte divizionare 
A, care întilnesc miine adver
sari ceva mai slab cotați, ar fi 
lipsite de griji. Mai ales că, așa 
cum spuneam și la începutul 
avancronicii noastre, „Cupa Ro
mâniei”, cea mai populară în
trecere a fotbalului, este o com
petiție a surprizelor.

G. N.

acela de la Hune- 
Corvinul primește

Echipa locală este 
(locul III) în difi- 
doua) a diviziei B. 

militară, specialistă

17 „PROMOVĂRI" LA TESTUL COOPER//

NICOLAE PETRESCU: „Cred că turneul din Brazilia a contribuit și

MARIN STELIAN

culație, să dăm glas cifrelor i 
17 jucători ai Rapidului și-au 
îndeplinit cu brio norma, 
acoperind distanțe între 3 200 
și 3 500 m ! Un „clasament11 
al testului Cooper, 
în Giulești, ar arăta
1.

pePe un timp friguros și 
pistă acoperită cu un strato

subțire de zăpadă, fotbaliștii 
Rapidului — mai puțin Năs- 
turescu și Codrea, solicitați 
la lotul reprezentativei olim
pice — au procedat zilele tre
cute Ia verificarea testului 
Cooper.

în prezența secretarului ge
neral al federației, Ion Ale- 
xandrescu, și a antrenorului 
federal Nicolae Petrescu, au 
luat startul 24 de jucători, 
sub privirile curioase a vreo 
300 de suporteri...

Lăsînd deoparte orice spe-

întocmit 
astfel : 

Angelescu 3 500 m, 2. 
C'îrstoiu (din echipa de tine
ret-rezerve) 3 450 m. 3. Dinu 
3 300 m, 4—5. Ni(ă și Marin 
Stelian 3 250 m, urmați de un 
întreg pluton 
Dan, Lupescu, 
niitru, Pop...

Neîntîlnind 
fruntașilor pe 
naționalilor Neagu și Rădu- 
canu, ne-am adresat antreno
rului federal Nicolae Petres
cu, pentru lămuriri supli
mentare :

— Deși acuză în continuare 
dureri de gleznă, Neagii a 
hotărît să ia startul și, în 
ciuda faptului că a șchiopă
tat pe ultimele sute de metri, 
a reușit să străbată 2 900 
metri.

— In ceea ce-1 privește 
Răducanu ?

— El a alergat 3 000

m.

cu 3 200 m :
Codreanu, Du-

între numele 
cele ale inter-

de

pe

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
CU ANTRENORII ECHIPELOR DE DIVIZIA A

— Din cupele obișnuite mai întii bei vin și pe urmă... joci!
— La Cupa României e invers: întii joci bine și pe urmă guști din ea!

Desen de Al. CLENCIU

© Cum se vor prezenta terenurile de joc la „Ora H‘‘ ? ® „Se joacă sau nu se jo acă ?“ - dilema de 24 de ore 
a F.R.F. ® Ce „spune" Institutul meteorologic ® Un „da“ smuls numai la potou

La toate s-au gîndit iubitorii 
fotbalului in aceste zile dinain
tea reluării activității competi
ționale, afară de un singur lu
cru, și anume că iarna care r.e 
tratase cu atîta blîndețe în lu
nile ei de vîrf — ianuarie și fe
bruarie — își va arăta colții, a- 
cum în martie, cînd așteptam cu 
toții cerul insorit și dulce al 
primăverii. Nici noi n-am fost 
prea... inspirați, publicînd cu 
cîteva zile in urmȘ un material 
optimist în legătură cu starea 
terenurilor. Bietele terenuri de 
fotbal ! Ce jalnic arată acum, 
acoperite din nou de zăpadă, 
sau mustind sub lapovița din 
ultimele 24 de ore 1 Și, mai 
ales, cum vor arăta duminică, 

. la primul „rendez-vous” oficial 
u jucătorii și cu spectatorii ?
De ieri dimineață, tehnicienii 

Federației române de fotbal 
sînt în... alarmă, scrutînd cerul, 
dînd telefoane în țară, adu- 
nînd date de la Institutul me
teorologic, pentru a vedea dacă, 
în noile condiții create între 
timp va putea fi menținută pri
ma „zi a fotbalului” sau va 
trebui amînată ?

Problema nu e simplă. Per
turbarea calendarului compe- 
tițional ar provoca destule ne
ajunsuri. Și apoi, cine poate ga
ranta că o amînare de cîteva 
zile ar reprezenta cea mai bună 
soluție, că peste o săptămînă 
vremea nu va fi și mai rea 
decît astăzi ? Pe de altă parte,

însă, se pune problema dete
riorării terenurilor (și, drept 
consecință logică, a unor repa
rații foarte costisitoare), și nu
mai puțin a denaturării rezulta
telor și chiar a unor accidentări 
a jucătorilor.

Care e situația, în diferite re
giuni ale țării ? în cimpia Bă
răganului, condițiile de joc sint 
extrem de dificile, în unele 
locuri chiar imposibile, din cau
za zăpezii, a noroiului ce s-a 
format. în Moldova, de aseme
nea, iarna a revenit puternic. La 
Focșani, de pildă, stratul de ză
padă era ieri de 40 centimetri ! 
în schimb, în Ardeal și în Ba
nat a nins foarte puțin, tere
nurile de joc neavînd de su
ferit prea mult. Aceeași situ
ație era și Ia Constanța.

Dar, mai important este cum 
se vor prezenta lucrurile astăzi, 
și în special duminică, la des
chiderea sezonului fotbalistic ? 
Am telefonat, de aceea, la In
stitutul meteorologic, unde tov. 
Tamara Limășeanu ne-a comu
nicat ultimele prognoze. Am a- 
flat astfel, bineînțeles fără 
bucurie, că va continua să nin
gă în toată tara, ninsori mai a- 
bundente căzînd în estul țării 
(în Dobrogea și Moldova). Vre
mea va avea un aspect de iar
nă în toată țara, iar tempera
tura va continua să scadă. A- 
ceastă ultimă informație este, 
într-un fel... încurajatoare, ea

oferindu-ne perspectiva unor, ; 
terenuri înghețate, dificile, dar,; 
oricum, m.ai propice decit cele 
desfundate, pline de noroi, pe 
care, în mod practic, nu mai 
poate fi vorba de un control al 
balonului.

Luni 8 martie, la București, 
Colegiul central al antreno
rilor va organiza o consfătui
re de lucru cu tehnicienii 
formațiilor de divizia A.

Pe agenda ședinței figurea
ză următoarele puncte : ana
liza pregătirilor efectuate în 
perioada de iarnă și unele 
indicații pentru noul sezon, 
mai ales în ceea ce privește 
efectuarea pregătirii fizice 
generale și în perioada com- 
petițională ; concluzii in 
urma rezultatelor obținute la 
testele Astrand și Cooper ;

sarcinile privind pregătirea 
jucătorilor din ioturile repre
zentative.

AZI ÎN

SPORTIV

PARCUL
DINAMO

pregătirilor, echi-
Dinanto

In continuarea 
pa de tineret-rezerve 
București și divizionara B Meta
lul Tîrgoviște vor susține azi un 
joc de verificare. Meciul va avea 
loc în parcul sportiv Dinamo, din 
șos. Ștefan cel Mare, cu începere 
de la ora 14. De la ora ÎS se va 
desfășura partida dintre Dinamo 
Obor și Alimentara T.V.

JURNAL BRAZILIAN (131)

iE
A VEDETEI

Nu este un secret pentru 
nimeni faptul că în Brazilia 
există un adevărat cult pen
tru fotbal. Fotbalul dă ori
cărei discuții o prestanță, iar 
celui care are o contingență 
directă cu el îi 
onoare 
ochii 
mai sus. Nu este o întîmplare 
faptul că destule personali
tăți remarcabile

conferă o 
aparte, situîndu-1 în 

tuturor pe o treaptă

tați remarcabile din viața 
politică, socială și economică 
braziliană au o sporită cotă 
de popularitate grație fotba
lului, pe care-1 sprijină.

Acestor personalități, fot
balul le adaugă un nimb 
admirat de masele largi.

Am văzut și m-am con
vins la fața locului că o si
tuație cu totul privilegiată — 
pe planul larg social — o 
au VEDETELE fotbalului 

. brazilian. Se spune că Pele 
ar fi fost de mai mult de 

. zece ori primit de președin
tele țării. Și nu este vorba 
numai de onoarea care i se 
face lui Pele, care fiind un 
,.rey“ al fotbalului este demn 
de o asemenea audiență. De 
fapt. în rindurile ce urmează 
nu ne propunem să licităm 
raporturile personale ale ve
detelor fotbalului brazilian, ci 
dorim să aruncăm o lumină 
asupra adevăratei imagini 
din teren, acolo unde își 
pune în valoare caratele.

Coborîtă, probabil, din zona 
cinematografului și a scenei, 
imaginea vedetei care trăiește 
în soccerul multor țări (din 
păcate și la noi) asociază 
pretenții și ifose — în viață 
ca și pe teren — unui re
gim de o particularitate pe 
care mulți ii reprobă, dar 
îl „inghit”, pentru că, deh !,

de X, favoritul 
nu trebuie su

pe

este vorba 
tuturor, care 
părat... Greșelile iui — 
teren, ca și în afara lui 
sînt minimalizate, privite ca 
niște capricii, puse pe sea
ma vîrstei (..Are doar 20 sau 
21 de ani. încă nu s-a copt. 
E un copil aproape'1. Cu
noașteți refrenele).

Am avut ocazia să văd ju- 
cînd cîteva clin marile ve
dete ale fotbalului brazilian, 
printre care pe Gerson (F.C. 
Sao Paulo). Rivelino (Corin
thians), Everaldo (Gremio). 
Zanata (Flamengo). Toți 
mi-au făcut o deosebită im
presie, deși nici unul dintre 
ei n-a reușit în respectivele 
meciuri să se evidențieze 
prin ceva cu totul ieșit din 
comun — in sensul pozitiv 
—, vreun gol de zile mari, 
vreo acțiune irezistibilă pe 50 
metri, vreo pasă decisivă din 
acelea pe care le etichetăm 
..de geniu". Nu. în toate me
ciurile văzute, cei mai sus
citați au fost primii „oameni 
de muncă" ai jocului, 
care au alergat și s-au 
tut“ pentru minge cu 
ardoare de parcă luptau 
cîștige un loc în echipa de 
club !!! L-am văzut pe ma
rele Gerson acroșînd în re
petate ocazii, pe post de fun
daș, l-am compătimit pe Ri
velino, secerat de mai multe 
ori de apărătorii lui Fla
mengo ; niciodată, însă, nu 
l-am văzut ripostînd, el gră
bi ndu-se, de fiecare dată, să 
reia jocul, ca și cum nimic 
nu s-ar fi întîmplat. L-am 
admirat, în sfîrșit, pe Eve
raldo, inepuizabil în zeci de 
sprinturi de fundaș-extremă...

Am mai văzut — și aspec
tul mi se pare esențial —

cei 
„bă- 
atîta 
să-și

la îmbunătățirea condiției fizice"
— Am vrea să ne spuneți 

cum vi s-au părut giuleștenii 
in cursul acestui test.

— Trebuie să recunosc că, 
în condițiile dificile în care 
s-a desfășurat testul Cooper, 
rapidiștii au dat dovadă de 
multă seriozitate și voință. 
Cred că ei sînt foarte bine 
pregătiți la capitolul fizic și 
că- turneul din Brazilia, cu 
jocuri grele în compania u- 
nor adversari redutabili, a 

' contribuit în mod substan
țial și la îmbunătățirea con
diției fizice a întregului

Iată, în final, 
tarului general 
Alexandrescu :

- Faptul că 
îndeplinit 

altfel, cei care n-au tre-

lot
opinia secre- 
F.R.F., Ion

17 jucători 
normele —

de 
metri, distanță totuși remar
cabilă în cazul unui portar.

■ și-au
de
cut baremul sînt, cu excepția 
lui Greavu, componenții echi
pei 
convingător 
fizică bună .
tene. Cred
efectuată în
arăta curînd

de tineret — vorbește 
despre condiția 

a echipei giuleș- 
că pregătirea 
Brazilia își va 
roadele.

Ov. I.

PETROLUL DOREȘTE
SA RECUCEREASCĂ TITLUL!

Joi seara au sosit la Ploiești 
fotbaliștii de la Petrolul, care in 
perioada 21 februarie — 4 martie 
au efectuat un turneu în Algeria. 
L-am rugat pe Nicolae Pantilie, 
președintele clubului ploieștean, 
să ne dea cîteva amănunte in 
legătură cu deplasarea efectuată.

— La 21 februarie, echipa noas
tră a făcut drumul București — 
Paris, rămînlnd în capitala Fran
ței 38 de ore, după care și-a con
tinuat călătoria la Alger. Delega
ția a fost alcătuită din 17 Jucă
tori (M. Ionescu, Stelian, Gruber, 
Bădin, Mocanu, N. Ionescu, Un- 
cheașu, Juhasz, Mocanu, Crînga- 
șu, Grozea, Dridea, Dincuță, Ciu
pitul, Petruț, Ciucu, Cotigă) și cei 
doi antrenori, C. Cernăianu și N. 
Marinescu.

— Ce-ați urmărit ți ce aii rea
lizat în acest turneu ?

— Principalul scop a fost fina
lizarea pregătirilor lotului peniru 
returul campionatului, tn Algeria 
am susținut două partide. Prima, 
joi 25 februarie, în localitatea 
Tizi-Iouzu. la 60 km de Alger, cu 
echipa J.S.K., pe care am între-

Cinci minute cu Remus Vlad

cut-o cu 3—0, prin golurile în
scrise de Cotigă, Dincuță și. Gro- 

'zea. Această formație se află pe
- - * ------ ligă,

îna-
Al-

în prima 
săptămină 

naționala

Problema meciurilor de du
minică, prin prisma 
răutâțiri a timpului, 
cutată și în ședința 
a Biroului federal, 
seama de prognozele asupra 
timpului în zilele ce vin și de 
rapoartele primite din țară a- 
supra situației terenurilor.

Ajungîndu-se la concluzia că 
datele problemei nu sint la fel 
in toate regiunile țării, 
liolărît menținerea datei 
disputare a meciurilor din 
drul Cupei României și a ce
lor din prima etapă a diviziei 

cum ea a fost fixată 
inițial, adică pentru miine, du
minică 7 martie. Bineînțeles, 
însă, că, acolo unde nu există 
condiții regulamentare pentru 
desfășurarea jocurilor — de 
pildă. în unele orășele care nu 
dispun de forțele 
tru deszăpezire 
atit de scurt a 
partidele vor fi 
precizăm pentru ce dată: pen
tru miercuri 10 martie.

Deci, fotbalul se prezintă la 
start.!

bruștei în- 
a fost dis- 
de aseară 
ținindu-se

s-a 
de 

ca-

„DOPINGUL MEU S-A NUMIT OLON
Dinspre Trivale, un nume 

urcă cu gravitate treptele 
consacrării. Un băiat de a- 
proape 25 de ani, Remus 
Vlad, remarcat în teren prin 
talent și joc elegant, dar și 
în afara stadionului, prin 
vorbă înțeleaptă, viață echi
librată și modestie definito
rie

amintesc compoziția izbînzii : 
1 la sută talent, plus 99 la 
sută transpirație ?!

C. așa

necesare pen- 
într-un timp 

terenurilor — 
animate. Să

Jack BERARIU

u

— In turul acestui campio
nat, Remus Vlad, te-ai numă
rat printre cei trei argeșeni 
care au jucat în 
15 etape, obținînd 
ziariștilor cea mai 
die a „trio“-ului. 
plicatie anume ?

— Prin forfa împrejurări
lor. noul cuplu de fundași 
centrali ai „Argeșului" (Ol- 
teanu-Vlad) a pornit la drum 
cu responsabilitatea unui 
duet (Barbu-Ilie Stelian) care 
a făcut carieră. A fost aceas
tă conjunctură o obsesie sau 
un stimulent ?

"fl

toate cele 
din partea 
bună 
Ai o

me
et-

țin 
că 

de-

— In fotbal, succesele 
de seriozitate. Consider 
munca e baza, deci totul 
pinde de dăruirea la antre
namente și în joc. Să mai

I

— Eu am debutat lîneă 
Barbu, învățînd de la el atî- 
tea, incit unii zic că-1 copiez 
în joc, ceea ce mă onorează. 
Revenirea lui Olteanu pe pos
tul lui Barbu mi-a dat si
guranța necesară depășirii ob
sesiei prezente Ia început. Dar 
sonoritatea vechiului cuplu a 
reprezentat (și reprezintă) si 
pentru Olteanu, 
mine, un imbold 
tire și în joc.

REMUS VLAD

fotbal nu poa-

și 
în

pentru 
pregă-

y
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de găsirea
Lupes- 
repre- 

mulți se gîndesc

— Se vorbește 
unui „secund" pentru 
cu sau Dinu în lotul 
zentativ. Și 
la... Vlad.

un vis ! Cînd am 
dată cu piciorul

Secvență de antrenament surpi, 
ale fotbalului brazilian —

că în meci vedeta se sub
ordonează total jocului, cău- 
tînd să-și 
toți coechipierii — 
astfel randamentul
— și nu așteaptă să 
vită de către ei, nu 
să culeagă fructele 
celorlați.

Vedeta în fotbalul
este, bineînțeles, jucătorul cu

pună în valoare 
mărind 

tuturor ! 
fie ser- 
așteaptă 

muncii

mai mult 
lași timp,

brazilian

din manie vedete 
și Everaldo.

har, dar, în ace- 
fotbalistul care 

muncește cel mai mult pe 
teren, impunîndu-se conside
rației tuturor, coechipieri, ad
versari. spectatori. Și nu gre
șim afirrnînd că, în genere, 
vedeta fotbalului brazilian se 
prezintă și pe plan social ca 
un om care merită stima tu 
tui’or.

Marius POPESCU

— Ar fi 
dat prima 
în minge, visul meu cel mare 
a fost să joc în divizia A. 
Acum ... Dacă voi fi chemat 
la „națională11, vor vorbi fap
tele. Eu ce pot spune, acum?

— Firește, în
te fi exclus jocul întîmplă- 
rii. Pentru mine. Ozon a fost 
mai mult deeît o șansă. A 
fost un doping. Pentru că a 
contribuit enorm la pregăti
rea mea tehnieo-tactică. dar 
și.... morală. Declarațiile Pe 
care le-a făcut, plasarea mea 
de către dinsu) între primii 5 
fotbaliști ai anului, m-au sti
mulat foarte mult 
totul să numi 
maestrul.

— Referitor la 
destin prevezi F. 
lui iii retur ?

și voi face 
dezamăgesc

echipă. ce
C. Argeș ti

s-a preyă-

— Sincer, crezi in șansă ? 
Sau crezi că dacă O on n-ar 
fi fost și antrenorul secund 
al naționalei s-ar mai fi dis
cutat acum despre un even
tual debut ?

— Felul în care
tit echipa în iarnă, lotul, am
bițiile noastre și ale antre
norului sînt. atu-uri care ne 
fac să sperăm într-o compor
tare și un loc, ambele satis
făcătoare.

Mircea M. IONESCU

MECIURI AMICALE
Alte rezultate înregistrate 

în partide amicale :

METALUL TÎRGOVIȘTE —
STEAUA (iineret-rezerve)

3—3 (0—1)

OLIMPIA ORADEA —
BIHOREANA MARGHITA

3—0 (1—0)

Golurile au fost realizate 
de Vegherdi, Petrică și 
Bacoș.

dePe un teren acoperit 
zăpadă, cele două echipe au 
oferit celor ^00 de <|?e.-tatori 
un joc frumos. Au marcat: 
Pîrvu (min. 56). Dehelcanu 
(min. 73, autogol) și C. Iones- 
cii (min. 89) pentru Metalul, 
Tudor (min. 8) și Sumulanschi 
(min. 48 și 64) pentru Steaua.

meci internațional
LA MARGHITA

M. AVANU — eoresp.

CRIȘUL — BLANURI O-
RADEA (camp. județean) 
14—0 (9—0).

într-un meci internațional 
amical, Bihoreana Marghita 
(din campionatul județean 
Bihor) a întâlnit pe Slavija 
Novo-Orahovo (Iugoslavia), 
de care a dispus cu scorul 
de 1—0 (0—0) prin golul 
marcat de Benyik (min. 54).

A. PAȘCALAU — 
eoresp.

C.S.M. SIBIU —
GAZ METAN MEDIAS

2-0 (1—0)

Un nou joc de verificare 
susținut de formația C.S M 
Sibiu, pe care aceasta l-a cîș- 
tigat cu scorul de 2—0, prin 
golurile marcate de Tarcu, 
(min. 4, din 11 m, și min. 57).

1. ii>N — eoresp.

A.S.M. TECUCI — UNIREA
TRICOLOR BRĂILA 3—0

(2-0)

Întîlnind intr-un meci de 
pregătire pe Unirea Tricolor, 
localnicii au realizat un joc 
bun și au învins cu scorul 
3—0 (2—0) prin punctele în
scrise de Bujor (2) și Blaga

C. ULIȚA eoresp.

locurile 5—6 
iar cu o 
inte întrecuse T
geriei cu 2—0. Cel de al doilea 
meci l-am susținut Ia 27 februarie 
la Mostaganem, la 350 km de Al
ger, cu Esperance, din divizia B, 
în fața căreia jucătorii noștri au 
cîștigat cu 2—1 (au marcat Gro
zea și Mocanu). Marți 2 martie 
urma să întîlnim, la Alger, echi
pa olimpică. Am fost anunțați că 
programul s-a schimbat și că 
vom juca cu selecționata B a Al
geriei, după care, in ultimul mo
ment, ni. s-a spus că defectîndu-se 
instalația de nocturnă nu vom 
mai susține acest al treilea joc 
prevăzut în program. Personal, 
cred că a fost vorba de o defec
țiune de organizare, că s-a acor
dat atenție în exclusivitate întil- 
nirii pe care Algeria a susținut-o 
la Paris, la 3 martie, cu Franța. 
Pregătirea formației noastre a 
fost completată cu șase antrena
mente. efectuate pe o vreme în 
general bună (plus 10—15 grade). 
'Antrenorii apreciază că deplasarea 
în Algeria și-a atins scopul pro
pus.

— Ce ne puteți spune despre 
formațiile algeriene ?

— Echipele pe care le-am întîl- 
nit sînt alcătuite din fotbaliști cu 
o bună tehnică și viteză, dar lip
siți de posibilitățile de finalizare. 
Ii îneîntă doar jongleria. Terenu
rile sînt tari, din pămînt bătătorit, 
dar despre aceasta eram avizați 
dinainte.

— Care este în continuare pro
gramul echipei și care sînt aspi
rațiile pentru returul campionatu
lui ?

— Subliniind faptul că nu avem 
nici o indisponibilitate în lot, pot 
să să vă spun că de vineri dimi
neața. băieții și-au reluat antre
namentele. deși sosiseră în locali
tate joi noaptea. Ei au făcut vineri 
dimineață o ședință de pregătire 
pentru meciul de Cupă de la Sf. 
Gheorghe. Principalul obiectiv al 
Petrolului este consolidarea locu
lui 2. după care — în finalul de 
campionat — ne propunem să 
atacăm titlul. Cu aceeași forță 
vom lupta și pentru calificarea 
în fazele superioare ale Cupei.

Interviu consemnat de
H. NAUM

ARBITRI ROMÂNI

PESTE HOTARE
In urma solicitării de călrc 

U.E.F.A., Federația română de 
fotbal a stabilit două brigăzi care 
vor conduce partide din competi
țiile oficiale europene.

O brigadă, compusă din C. Pe- 
trea — la centru, 1. Ritter și A. 
Pîrvu — la linie, va arbitra par
tida F.C. Koln — Arsenal Londra, 
care se va disputa în ziua de 23 
martie in cadrul „Cupei europene 
a tîrgurilor". A doua zi (24 mar
tie) Ia Belgrad, arbitrii c. Nițescu 
—la centru, V. Pădureanu și O. 
Comșa — la linie, vor conduce 
meciul steaua roșie — Karl Zels 
Jena, din „Cupa campionilor eu
ropeni".

LOTO PRONOSPORT
ASTAZI, ULTIMA ZI t.A CON

CURSUL PRONOSPORT

Tn programul concursului Pro
nosport de miine, apar și parti
dele atractive ale 16-imilor ..Cu
pei României4*, competiție care 
reprezintă inaugurarea sezonului 
fotbalistic.

Vă amintim că astăzi este UL
TIMA ZI pentru completarea și 

. depunerea buletinelor.
e Se aduce la cunoștința par- 

ticipanților la Pronosport, că me
ciul I : Rapid — Universitatea 
Cluj din programul concursului 
Pronosport nr. 11. de duminică 14 
martie 1971. a fost înlocuit cu me
ciul Steaua — Farul.

Pe toți fluturașii de concurs se 
vor face modificările arătate mai 
sus.

Dar. iată cum arată programul 
acestui concurs : I : Steaua — Fa
rul : li : Politehnica Iași — Pe
trolul : III : Sport Club Bacău — 
Dinamo București: IV : C.r R. 
Cluj — Progresul București: V : 
U.T. Arad — Jiul Petroșani ; VI: 
Steagul roșu — F.C. Argeș; Vir : 
Universitatea Craiova C.F.R.
Timișoara; VIII : Bologna — Va
rese : IX : Cagliari — Juventus: 
X : Catania — Foggia; XI . Na
poli _ Lanerossi : XII : R >ma — 
Lazio : XIII ; Torino — Intema- 
zionale.

numerele extrase la tra
gerea SPECIALA LOTO A 

„MĂRȚIȘORULUI" DIN 5 MARTIE

Fond general de premii provi
zoriu : 3.915.899 lei din care 44.399 
lei report la categoria 1

EXTRAGEREA ’ " “
75 7 66 70 89

EXTRAGEREA
77 76 48 83

EXTRAGERFA
52 7 3 27

EXTRAGEREA
65 26 82 2

EXTRAG’-'REA
14 2 45 56.

Plata premî lor la această tra
gere se va fac? astfel : în Capi
tală : îneopîn<i de joi 18 martie' 
pînă la 19 aprilie a.c.: în țară : 
începînd de apr.iv’niqtjV sîmbătă 
20 martie pînă la 19 aprilie 1971 
inclusiv.

I : 22 «4 16 80

a II-a : 21 47 60
a IlI-a : 53 48

a IV-a : 60 87

a V-a : 30 49 16



Corespondență specială pentru SPORTUL

indică ultimele cote

viata lui Cassius Clay

pe Clay?
Pe măsură ce se apropie 

;,meciul secolului", atmosfe
ra de incertitudine ce pla
nează, în materie de pronos
ticuri, continuă să fie ne
schimbată. Foarte interesant 
mi se pare că bursele de pa
riuri încep să-i acorde acum 
lui Joe Frazier prima șansă.

In orașul Las Vegas — un
de sînt cele mai mari și nu
meroase agenții de pariuri 
—. cota medie indică la 14— 
12 victoria lui Frazier. Exis
tă și alte feluri de pariuri, 
legate de durata meciului. 
Dacă întîlnirea va lua sfîr
șit înainte de limită, atunci 
Frazier este indicat învingă
tor cu o cotă de 20 la 6 ! 
Dacă întîlnirea va dura 15 
reprize, victoria la puncte va 
reveni tot campionului mon
dial (cotă 16—10). Prin ur
mare, actualul deținător 
titlului este 
linia.

In jurul unei prezumtive 
infringed a ‘ ‘ 
se fac diferite speculații. Pre
sa americană publică o serie 
de foiletoane romanțate, le
gate de viața particulară a 
lui Cassius Clay. Potrivit a- 
cestor articole, Clay a cunos
cut, nu de mult, o tînără 
creolă cu ochi verzi, pe 
me Viviane, de care s-a 
drăgostit ! Urmările se 
deduce ușor. „Clay s-a 
trenat destul de puțin în 
timul timp" 
mărăciune

TURNEUL DE LA HAMPTON

TENISMENII
ROMANI

IN SFERTURI
DE FINALA

• 0 „aventură" nedorită in

• 14-12 pentru Joe Frazier

Jată-l pe Joe Frazier, încrezător în forța pumnilor săi, fo- 
" ■ • ‘ a cețor doi competitori, efec-

Telefoto :
tografiat la pre-vizita medicală 
tuată joi la New York. A. P.-Agerpres

CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI

PENULTIMUL PAS CĂTRE GRUPA B
cu BELGIA

al
favorit pe toată

lui Cassius Clay,

nu- 
în- 
pot 
an- 
ul-

— spunea cu a- 
antrenorul său,

Angelo Dundee, care de alt
fel a făcut totul pentru a 
pune capăt acestei aventuri 
care poate avea o influență 
decisivă în soarta meciului.

Auzind de această escapa
dă a lui Clay, unul dintre 
organizatorii întîlnirii, Jerry 
Perenchio, l-a prevenit tex
tual pe Clay : „Dacă Ia 8 
martie nu vei fi adevăratul 
Clay, cel așteptat de 
lumea, nu-ți voi 
un cent..."

Ieri, în cadrul 
rințe de presă, 
vorbă cu fostul 
lumii, Joe Louis. L-am 
trebat cum vede întîlnirea 
luni. Bătrînul Joe mi-a spus 
că Frazier este favoritul în
tîlnirii. „Este un boxer pe

gustul meu — declară el. Are 
un pumn formidabil și este 

văd cum
Iui
fi
sa, 
de
Louis
l-aș fi în- 
pentru că 

rămâne

Clay", 
făcut 
ar fi 

valoa- 
a

plăti
toată 

nici

unei 
am stat 
campion

confe- 
de 
al 

în
de

un om serios. Nu 
ar pierde în fața 
Intrebîndu-1 ce-ar 
dacă, pe vremea 
întîlnit un boxer 
rea acestora, Joe 
răspuns : „Pe Clay 
vins cu siguranță,
are bărbia slabă și 
de multe ori descoperit. Pe 
Frazier nu I-aș fi întrecut, 
deoarece întrunește toate ca
litățile !“

La aceste cuvinte, nu pot 
să adaug decît că — prove
nind de la o autoritate ' în 
box cum este Joe Louis — 
ele trebuie privite cu toată 
ponderea ce o poartă.

Dar, 
acum,

cine n-a greșit pînă 
niciodată, un pronos-

PRONOSTICURILE SPECIALIȘTILOR
SINT TOTUȘI ÎMPĂRȚITE

trei ani și jumătate de absențăNEW YORK, 5 (Agerpres). După
în ring, Cassius Clay, care n-a acceptat să lupte în războiul din 
Vietnam, va încerca luni noaptea, pe ringul celebrei arene new- 
yorkeze Madison Square Garden să reintre în posesia titlului 
mondial la categoria grea, deținut actualmente de Joe Frazier. 
Se pare că de la memorabilul meci Dempsey — Tunney, disputat 
la 22 septembrie 1927 la Chicago, nici o altă dispută pentru co
roana mondială a „greilor“ nu a stîrnit un interes atît de mare.

în legătură cu meciul de la 8 martie, alte foste celebrități ale 
ringului au făcut o serie de pronosticuri interesante. De pildă, 
Jack Dempsey (Jost campion al lumii, acum în vîrstă de 75 de 
ani), a declarat că Frazier nu poate pierde acest meci deoarece 
este mult mai puternic decît Clay. Max Schmeling acordă, de 
asemenea, prima șansă lui Frazier, Unii tehnicieni ai boxului ca 
și o serie de manageri renumiți înclină totuși către o victorie a 
lui Clay, apreciat ca un boxer mai tehnic.

0 declarație a antrenorului federal Ion POPA
Tot în legătură cu meciul Clay — Frazier, antrenorul federal 

Ion Popa a făcut următoarea declarație unul corespondent al 
■ agenției „Agerpr’es" : „Clay este un boxer excepțional. L-am vă
zut la Borna in turneul de box de la J.O., cînd pur și simplu 
.a jonglat cu toți adversarii. Acest rapid în riposte, boxează deru
tant pe plecare și șl ic să se impună Ia timpul potrivit. Meciul 
lui cu Frazier nu este însă ușor, deoarece de la Joe Louis în. 
coace nici un boxer nu știe să plaseze croșeul de stingă așa cum 
o face Frazier".

ÎN FATA UNUI IMPORTANT EXAMEN
Avionul care face cursa Bucu

rești — Berlin purta joi, printre 
alți pasageri, șase tineri patina
tori de viteză, dintre care 5 de- 
butanți în echipa națională care 
reprezintă țara noastră la „Con
cursul speranțelor olimpice’', din 
R.D. Germană, dotat de anul a- 
cesta cu trofeul „Cupa Prietenia*4. 
Tinerii patinatori români au trăit 
intens. încă de la decolare, ora 
startului, fapt confirmat și de 
dorința unanimă a sportivilor în
drumați de antrenorii Petre Tiva- 
daru și St. Erdosi de a face 
cunoștință cu pista concursului 
imediat după sosire. Amabili, or
ganizatorii le-au pus la dispoziție 
inelul de gheață situat în comple
xul sportiv al clubului Dinamo 
Berlin. O primă acomodare pe 
care a făcut-o micul nostru lot, 
compus din Sanda Frum, Roxana 
Salade, Eva Foct. Viator Cioiacu. 
Eugen Imecs și Zoltan Sandor. 
A urmat vineri dimineață, un an
trenament comun cu ceilalți par- 
ticipanți. Evoluțiile viitorilor per
formeri din cele 
zente la start au 
fosta campioană 
Haase (R.D.G.),

șapte tari prc- 
fost asistate de 
olimpică Helga 
de antrenorul

NEW YORK, 5 (A- 
gerpres). Turneul in
ternațional de tenis 
pe teren acoperit de la 
Hampton (Virginia) a 
continuat cu partide 
din optimile de finală. 
Ilie Năstase l-a între
cut cu 6—3, 6—2 pe 
Richard Russel (Ja
maica), iar Ion Tiriac, 
in revenire de formă, 

cu 7—6, 
spanio- 

Orantes. 
Alte rezultate : Roch— 
Holecek 6—1, 5—7,
6—4 ; Nodes — Man- 
darino 4—6, 6—4, 6—1.

tn sferturi de finală, 
Năstase va juca cu 
Froehling (SJJ.A.), iar 
Țiriac va fi opus bra
zilianului Koch.

Rezultate din proba 
de dublu : Spear, Tra- 
varas — Buding, Mul
ligan 4—6, 6—2, 6—4 ; 
Battrick, Curtis — 
Crookenden Heald 2—6, 
6—3, 6—3.

eliminat
6—3 pe 

Manuel

EINDHOVEN, 5 (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special).

Deși pare paradoxal, după 
victoria asupra selecționatei 
olandeze la o apreciabilă di
ferența de 8 goluri (10—2), 
totuși adevărul este că în a- 
cest meci reprezentativa ță
rii noastre a fost intens so
licitată și serios zdruncinată 
fizic. Practicînd un joc, care 
doar cu multă îngăduință 
poate fi numit obstructionist, 
hocheiștii olandezi au pus 
multe și dificile probleme 
echipei noastre, care s-a vă
zut în lungi perioade de timp 
în imposibilitatea de a-și face 
jocul obișnuit, cu acțiuni ra
pide, cu combinații subtile 
sau cu șuturi tari de la dis
tanță.

Oscilind între dorința de a 
se impune, și încă la o di
ferență mai... consistentă, 
pentru a avea asigurat și ar
gumentul golaverajului, și în
tre tendința firească de a se 
menaja 
dc a se 
talități 
cheiștii 
un joc de expectativă, aștep-

sau mai bine spus 
feri de seria de bru- 
a adversarilor, 
români au preferat

Aseară, 21-0
tind calmi, fără 
cu aceleași arme, ca forma
ția olandeză să-și consume 
nervii sau ca arbitrii Pian- 
fetti (Franța) și De Paepe 
(Belgia) să intervină. După o 
primă repriză de acest gen, 
îa începutul celei de a doua 
părți a întîlnirii, jucătorul 
olandez de origine canadiană 
Simons (cunoscut amatorilor 
de hochei din țara noastră, 
de anul trecut, de la Galați, 
unde în 5 meciuri a fost de 
două 
joc !) 
minat 
lități, 
landez, Van Veghel, s-a vă
zut și el trimis pe banca pe- 
nalizaților. De-abia atunci, 
selecționata română a înscris 
două goluri consecutiv (autor 
Huțanu), detașîndu-se mai 
clar. în continuare, jucătorii 
români s-au impus net, a- 
vînd în cea de a IlI-a re
priză o perioadă de 7 mi
nute, cînd au ținut în per
manență pucul, încîntînd pu
blicul prin driblingurile, fen
tele și combinațiile realizate. 
Ei au preferat să nu mai 
insiste în atac, mulțumin- 
du-se cu avantajul luat, pen-

să riposteze

ori scos definitiv din 
a fost, în sfîrșit, eli- 
pentru repetate bruta- 
iar un alt hocheișt o-

ho-

FLORETISTELE VICTORIOASE LA TORINO

STEAUA ÎN
Ultima

TORINO, 5 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Campioana României- la flo
retă - fete, echipa Steaua, a 
debutat bine in ediția 1971 a 
Cupei Europei. Aflată in grupa 
a IV-a, împreună cu campioa
na Elveției (S.C. Geneve) și cu 
campioana Italiei (S.C. Toripo), 
floretistele noastre au termi
nat de fiecare dată învingă
toare. Mai întii ele au realizat 
un succes categoric in fața flo- 
retistelor din Geneva cu 18—0 
(Szabo, Drimbă. Stahl și Pascu 
au contribuit cu cite 4 
rii). A fost un fel de 
zire, foarte necesară de 
deoarece in Pallazzo 
Sport temperatura s-a menținut

victo- 
încăl- 
altfcl 
dello

păstra integritatea 
mai ales că, în

FINALA „CUPEI EUROPEI"!

tru a-și 
corporală, 
prima repriză, Boldescu, Hu- 
țanu, P. Sgîncă și Fodorea 
fuseseră accidentați. Primii 
trei au dat de lucru d-rului 
Ignat, care a fost obligat să 
solicite concursul colegilor o- 
landezi pentru închiderea 
plăgilor făcute din lovituri 
de crosă. Din fericire, toți 
vor fi apți de joc pentru în
tîlnirea decisivă cu Anglia.

Și pentru că a venit vor
ba de clasament, trebuie să 
precizăm că acum, înaintea 
partidelor din etapa a Vl-a 
— penultima —, selecționata 
română are 9 puncte (golave
raj 38—9), fiind urmată de :
2. Franța 8 puncte (35—17),
3. Ungaria 7 puncte (52—24),
4. Anglia 6 puncte (40—23),
5. Danemarca 4 p. (32—19),
6. Olanda 4 p. (27—25), 7. 
Bulgaria 2 p., 8. Belgia 0 p.

Iată în încheiere rezultatele 
etapei a V-a, în care — după 
cum se știe — România a 
învins Olanda cu 10—2 (4—2, 
5—0, 1—0) : Franța — An
glia 6—4 (0—1, 4—3, 2—0). 
După două reprize echilibra
te, jucătorii francezi, supe
riori pe plan fizic, au obți
nut o victorie la limită, dar 
meritată ; Ungaria — Belgia 
31—1 (9—1, 9—0, 13—0). Sco
rul record nu trebuie să 
mire, deoarece echipa Bel
giei este compusa din 9 ju
cători și aceștia juniori ! ; 
Danemarca — Bulgaria 5—4 
(0—2, 3—1, 2—1).

adversară DINAMO MOSCOVA
destul de scăzută sub influența 
vremii neașteptat de rece aici.

A urmat meciul cu S.C. To
rino, ciștigat de Steaua cu 
11—5 (3—1, 6—2. 8—4 la manșe). 
Floretistele noastre au tras 
din nou bine obținînd o vic
torie mai netă decît arată sco
rul. De remarcat buna dispozi
ție a Olgăi Szabo și a Ilenei 
Drimbă. De asemenea, Suzana 
Ardeleanu a tras foarte curajos. 
Stahl a avut, în schimb citeva 
momente mai dificile dar le-a 
depășit și a reușit in final, 
sâ obțină o victorie mult a- 
plaudată la Masciotta. Au con
tribuit la realizarea scorului : 
Szabo, Drimbă, Ardeleanu cite 

, Stahl 2 v, iar de la S.C.

Ochiena

La închiderea ediției

Mario
York, 5

WIDMER
martie

IURI TARMAK
consideră

Torino: Masciotta și 
cite 2 v, Vaschetto 1 v.

Astfel, Steaua s-a calificat 
in sferturile de finală. Mai 
mult, realizînd în grupă vic
torii categorice ea a fost cap 
de serie. In această postura. 
Steaua a tras în meciul urmă
tor cu 
(Wiener 
stre nu 
primele 
zistență 
la scorul de 
necesară și epuizarea celorlalte 
asalturi. Au punctat: Drimbă 
și Stahl cite 3 v, Pascu 2 v și 
Szabo 1 v.

Ajunsă în semifinale, echipa 
Steaua a avut ca adversară pe 
campioana Franței (U.S.A.C. 
Paris). în timp ce cealaltă semi- 
iinaiă a opus campioanele 
U.R.S.S. (Dinamo Moscova) și 
Ungariei (Ujpest Budapesta).

în semifinale, campioa
nele țării noastre au repetat 
rezultatul
U.S.A.C.
scor la care întîlnirea n-a mai 
continuat. Au contribuit la a- 
cest nou succes: Drimbă. Stahl 
cu cite 3 v, Pascu 2 v și Szabo 
1. Gapais a ciștigat unicul a- 
salt al adversarelor. In finală, 
Steaua va trage cu Dinamo 
Moscova care a întrecut Ujpest 
Budapesta cu 9—6.

campioana Austriei 
F.K.). Floretistele noa- 
au întimpinat decit la 
asalturi o oarecare re- 
și, apoi, au ajuns ușor 

9—1, nemaifiind

dispunind și de 
Paris tot cu 9—1.

Tiberiu STAMA

După cum era de așteptat, 
jocul cu Belgia a fost o sim
plă formalitate pentru echipa 
României. Partida nu a ridi
cat nici măcar problemele u- 
nui antrenament mai tare. 
Stăpînind total jocul, în fafa 
unui lot alcătuit doar din nouă 
hocheiști, și aceia juniori, se
lecționata noastră a înregistrat
scorul de 21—0 (7—0, 7—0,
7—0).

Au marcat : Huțonu (5),
Bașa, Tureanu, Kalamar, FI.
Sgîncă, Varga, Gheorghiu,
Pană (cite două), Fodorea,

de odihnă.este zi
la Geleen echipa 

susține ultima por-

Iordan.
Astăzi

Duminică
României
tidă a turneului împotriva for
mației Angliei.

lată și celelalte rezultate/ 
după consumarea a două re
prize :
2-1,
4—0,
3—3.

Ungaria — Olanda 
Franfa — Danemarca 
Anglia — Bulgaria

Romeo VILARA

In turneul de la Magdeburg
«

ECHIPA DE FLORETA BĂIEȚI
A ROMÂNIEI PE LOCUL IV
MAGDEBURG, 5 (prin te

lefon). — Calificați, după re
zultatele anterioare, în gcupa 
pentru locurile 4—6, flore

federal Ladislau Brechel (Ungaria) 
și de alți cunoscut! specialiști. 
Toată lumea așteaptă cu mult 
interes acest eveniment sportiv în
cărcat de promisiuni, întrucît 
multe dintre „speranțele" pentru 
,1.0. 1976 ale U.R.S.S.. Cehoslova
ciei, Ungariei. R.P.D. Coreene, 
Poloniei, României și R.D. Ger
mane se află în fața primului lor 
examen internațional. Pentru a se 
da un plus de atractivitate între
cerilor. organizatorii — prin arbi
trul principal al competiției, Man
fred Storlei (R.D.G.) — au propus 
să se alcătuiască trei grupe valo
rice pentru tragerile la sorți, in 
scopul echilibrării perechilor con
curente. Tn foile de concurs figu
rează 30 de fete Și 24 de băieți 
pînă la vîrsta de 18 ani. Pe pro
gram : probe feminine de 500 rn. 
1 000 m. 1 500 m. 3 000 m și mas
culine. de 500 m. 1 000 m. 1 500 m. 
5 000 m. Startul inaugural — sîm
bătă ora 15.

Berlinul este acoperit,
strat subțire de zăpadă, iar mercu
rul termometrelor arată în jur 
de minus 10 grade. Vreme tocmai 
bună pentru o întrecere pe ghea
ță.

Proba de înălțime a ulti
mului concurs internațional 
de la Moscova a fost cîș- 
tigată de Iuri Tarmak cu o 
performanță de 2,21 m. La 
24 ani, Tarmak este una din 
marile revelații ale sezonu
lui de sală in U.R.S.S. El fo
losește săritura ventrală și

— 2,21 m!
specialiștii îl 
unul dintre primii candidați 
la titlul european ce va fi 
atribuit în martie la Sofia. 
Evoluția rezultatelor 
ultimii ani: 1966 — 
1967 — 2,12 m, 1968 
m, 1969 — 2,14 m și 
2,17 m.

De la trimisul nostru special, THEO AAACARSCHI

de un

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA
© Se vor introduce aparate pentru numărarea spec

tatorilor

(Urmare din pag 1)
viitoare. S-a stabilit, între al
tele :

1. După fiecare meci, con
ducătorii de cluburi și aso
ciații vor trimite un raport 
federației. în care se va pre
ciza numărul spectatorilor 
prezenți la joc, precum și 
totalul încasărilor. în aceleași 
rapoarte, ei își vor exprima 
părerile lor față de arbitraj 
și țață de alte aspecte ale 
jocului.

2. Experimental, vor fi fo
losite, în timpul meciurilor, 
mai multe mingi, cu intenția 
de a se reduce timpul pier
dut cu readucerea în teren 
a mingilor ieșite din joc. (Di
namo s-a oferit’ să facă a- 
cest experiment, care are toa
te perspectivele să fie ge
neralizat).

3. S-a cerut I.E.A.B.S.-ului 
ca, pînă la vară, să introducă 
pe terenurile principale din 
București aparate pentru nu
mărarea spectatorilor, (Acți
unea va fi extmsă apoi și în 
provincie).

4. Toți jucătorii care au 
comis acte de indisciplină în 
partidele susținute in străină
tate (și începutul se va tace 
cu cei care s-au făcut vino-

vați de abateri în turneele 
din această iarnă), vor fi 
chemați în fața Comisiei cen
trale de competiții și disci
plină, urmînd să fie sancți
onați, în funcție de gravita
tea abaterilor comise.

5. S-a acordat drept de joc 
fotbaliștilor Boc și Mureșan.

6. S-a acceptat propunerea 
Colegiului divizionar ca sfer
turile de finală și semifina
lele Cupei României să se 
dispute sistem tur-retur, fi- 
xîndu-se și datele respecti
ve : meciurile din cadrul sfer
turilor. de finală se vor juca 
la 28 aprilie și 2 iunie, 
semifinalele vor avea loc 
16 iunie și 23 iunie.

7. Jucătorii echipelor 
tineret-rezerve care nu au 
voluat în primele echipe 
dreptul să se transfere 
orice formație divizionară
B sau C în tot timpul anu
lui, cu excepția ultimelor 6 
etape.

8. Federația va face de
mersurile necesare pentru ca 
jocul cu echipa Franței, pro
pus de către forul francez, 
să se dispute Ia începutul lu
nii aprilie, să aibă loc 
sfîrșitul acelei luni.

Biroul Fed ral a apreciat 
iikU<-nfu’e ce au fost date

iar
la

de 
e- 
au 
la 
A.

la

sale în 
2,10 m,
— 2,09
1970 —

IANIS CEAURS (U.R.S.S.) CAMPION MONDIAL
LA BIATLON (tineret)

(prin te-HAEMEELINNA, 5 
leton). Astăzi au început în lo
calitate campioantele mondiale 
dc biatlon, cu proba individuală 
de 15 km rezervată tineretului. 
Peste 30 de concurenți au luat 
startul la ora 12, pe un ger de 
minus 13 grade, ceea ce pen
tru Finlanda, in această lună.

F.R. FOTBAL
privind intensificarea pregă
tirii fizice a fotbaliștilor au 
fost respectate, precizindu-se 
că luni 8 martie, cu prilejul 
consfătuirii antrenorilor, se 
va face o analiză a rezulta
telor testelor efectuate îna
intea reluării activității com- 
petiționale.

Referitor la lotul olimpic, 
au fost anunțate cele două 
meciuri de verificare pe care 
urmează să le susțină în 
compania echipelor Spartak 
Pleven și Eintracht Braun
schweig, în zilele de 31 mar
tie și, respectiv, 6 aprilie, la 
Galați.

Anunțînd că Biroul federal 
a respins memoriile privind 
reducerea suspendărilor u- 
rior jucători și ale unor te
renuri, președintele Federa
ției române de fotbal a ți
nut să precizeze ca forul 
conducător al fotbalului nos
tru este holărît să manifeste 
și în viitor cea mai mare e- 
xigență. pe toate planurile, 
pentru a asigura activității 
competitionale cele mai bu
ne condițiuni dc desfășurare.

In finalul conferinței de 
presă, s-a arătat că partidele 
de duminică (din Cupa Ro
mâniei și de divizia C) 
vor disputa 
țile în care 
ferice și de 
punzătoare.

înseamnă o vreme blinda. în
trecerea a fost deosebit de strin- 
sâ și s-a soldat cu victoria 
■schiorului sovietic Ianis Ceaurs, 
care — deși a avut un minut 
penalizare — l-a întrecut pe po
lonezul Zieba și pe suedezul 
Statin, care au tras fără gre
șeală. Schiorii noștri au alergat 
foarte bine, realizînd al 5-lea 
și al 6-lea timp la fond (Papuc 
57:24.8 și Voicu 57:30,9), clar au 
tras mai slab decit ne așteptam, 
acumulînd între 4 și 8 minute 
penalizare. Datorită acestor mi
nute pierdute ei ocupă în cla
samentul final locurile 12 — Voi
cu lh 02:30.9 (5 min. pen.), 14— 
Dihoi lh 03:30,8 (4 min. pen.) 
și 17 — Papuc lh 05:24,8 (8 min. 
pen.). N. Vestea nu a participat 
la cursa individuală fiind păs
trat pentru întrecerea ștafete
lor de duminică. Iată acum pe 
primii clasați în cursa de 15 km 
tineret : 1. IANIS CEAJ.US
(U.R.S.S.) 56:41.2 (1 min. pen.). 
2. Ludwig Zieba (Polonia) 
56:48.4 (0 pen.), 3. Bengt Statin 
(Suedia) 57:32,4 (0 pen.).

Simbătă se dispută la Ilae- 
meelienn cursa individuală pe 
20 km a seniorilor, la care 
vor lua parte 4 schiori români : 
Mîrzea. Țcposu, Vilmoș și Fon
tana.

PANICĂ PE STADIONUL

DIN SALVADOR (Brazilia)
4 morb și 1482 răniți

5 (Agerpres). — 
de explozia acel 

reflectoare care 
Mangabeira 

capitala 
a pro- 
printre 
care a

ASTĂZI, START ÎN CAMPIONATELE
BALCANICE DE SCHI

MAVROVO, 5 (prin telefon).

După o călătorie de peste 30 
de ore cu trenul și autocarul, 
delegația schiorilor români care 
participă la campionatele bal
canice de schi a ajuns la cen
trul de schi Mavrovo, situat la 
103 km de orașul Skoplje, ca
pitala Republicii Socialiste Fe
derative Macedonia. Sportivii 
români au fost cazați la Hote
lul Mavrovo. După o scurtă 
odihnă, s-a plecat in recunoaș
terea pîrtiilor. Fondișlii au fă
cut un ușor antrenament pe 
pirtiile din jurul lacului Ohrida, 
pe care vor avea loc întrece
rile, iar coboiitorii s-au depla
sat cu autocarul spre pîrtiile 
de pe muntele Bis.tra. aflat la 
8 km de Mavrovo. (Centrul de 
schi Mavrovo este situat la o 
altitudine de 1 200 m, startul 
pîrtiilor pentru probele alpine 
— deservite de un teleferic cu 
scaune și in continuare de un 
schi-lift — a£lîndu-se Ia 1800 
m altitudine.

La cea de a IV-a ediție a 
Campionatelor balcanice parti
cipă spori ivi din Bulgaria. Ro
mânia. Turcia și. bineînțeles. 
Iugoslavia. Cu excepția Turciei.

prezentă numai cu echipe de 
bărbați, celelalte țări au echipe 
la toate probele. După cum 
puteți observa, lipsește echipa 
Greciei din partea căreia or
ganizatorii au primit o tele
gramă in care se spune : „Din 
cauza dificultăților financiare 
echipa reprezentativă a Greciei 
este în imposibilitate de a par
ticipa la jocurile balcanice și 
profită de această ocazie pentru 
a ura succes echipelor care se 
vor întrece".

Schiorii noștri, printre care și 
campionul balcanic al slalomu
lui special Dan Cristea (cîști- 
gătorul acestei probe la toate 
edițiile disputate pină acum). 
Gheorghe Vulpe, Dorin Mun- 
teanu și Alexandru Bogdan aș
teaptă cu încredere începerea 
întrecerilor. In cadrul delega
ției este o atmosferă bună, iar 
antrenorii, după efectuarea re
cunoașterilor. s-au arătat. mul
țumiți cu starea pîrtiilor și ca
racteristicile lor, ele încadrîn- 
du-se în reglementările F.I.S. 
Vineri după-amiază. Ia ora 13 
a avut loc festivitatea de des
chidere. iar sîmbătă se va da 
startul atit in probele de fond 
individuale cit și in proba de 
slalom special.

tiștii din reprezentativa ță-*^ 
rii noastre au reușit, să ter
mine învingători în ambele 
meciuri susținute. Mai întii, 
ei au obținut, cu prețul unui 
frumos efort colectiv, o vic
torie asupra 
cu 9—7. Au 
3v ; Hetz 2v 
Heim 2v.

în următoarea întîlnire,
floretiștii români au fost
opuși primei reprezentative a 
R. D. Germane. După o lup
tă extrem de strînsă sportivii 
noștri au terminat cîștigători 
la tușe scorul fiind 8—8. Au 
contribuit la acest succes : 
Ursovici 3v ; Heim și Hetz 
cite 2v ; Dinu lv. Clasamen
tul final : 
U.R.S.S. ; 3. 
MANIA ; 5. 
I; 6. Cuba.

echipei cubaneze 
punctat : Dinu 
; Ursovici 2v ;

1. Polonia ; 2
Ungaria ; 4. RO
II. D. Germană

★
In cursul 

s-a disputat 
lă la. floretă 
prezentantele 
putut depăși 
lelor. în primul tur au fost 
eliminate surorile 
Au
3v. 
în 
se

zilei
proba
fete în care re- 
noastre nu au 

stadiul semifina-

de vineri 
individua-

Halchin. 
mers mai departe Pricop 
Draga 3v, și Bartoș 3v. 

turul
din

scoa-
Și

doi au fost 
cursă Draga

sei (ambele Ungaria).

Bartoș, rămînînd în în-
trecere doar Elena Pri-
cop care!, în semifinale, nu a
realizat decît o victorie. Cla-
sament final : 1. Konstako-
va ; 2. Alexeeva ; 3. Buroci-
kina ; 4. Kneazieva (toate
U.R.S.S.) ; 5. Maroș ; 6. Hec-

k

MECI „DE REZERVĂ" 
SMISLOV—PORTISCH

martie, 
meciul 
marii 
La jos 

sâ

A fost fixat pentru 21 
la Portoroz (Iugoslavia), 
de șase partide între 
maeștri Vasili Smîslov și 
Portisch. întîlnirea trebuie 
desemneze o rezervă pentru 
apropiatele meciuri ale cand’da- 
ților la titlul mondial de șah. 
în caz de neprezentare a 
unuia dintre cei calificați 
acum.

vro- 
pînă

JACQUELINE ROUVIER 
CIȘTIGĂ COBORIREA

Tn cadrul campionatelor de 
schi ale Franței, care se desfă
șoară la Plagne, proba de co- 
borîre (2 100 m) a revenit schi
oare) franceze (Jacqueline Rou- 
vier in 1:34.81. Ea a fost urmată 
de compatrioatele sale Isabelle 
Mir — 1:55.46 și Michele Jacot
- 1 :35.98. Americanca Marilyn 
Cochran s-a clasat a patra, eu 
timpul de 1:36,91.

START ÎN GRUPA B
A C.M. DE HOCHEI

Teri au început jocurile grupei 
B a campionatului mondial de 
hochei pe gheață, ale cărei în
treceri se desfășoară în Elveția. 
In primul meci, la Berna, echipa 
Norvegiei ” ------
Iugoslaviei 
(2-0. 2-1,

Elveția.

a dispus de cea a 
cu scorul de 6—3 
2—2).

SUEDEZII ÎNVINGĂTORI

se 
în toate localită- 
condițiile clima- 
teren sînt cores-

BRASILIA,
■ ’anica 
dentalâ a 
iluminau 
di n orașul 
«latului brazilian 
vocat o 
spectatori. In 
urmat și-au găsit 
persoane, printre 
copii în virstă de 6 și respectiv 
12 ani. Alte 1482 persoane au 
fost rănite. conform datelor 
anunțate oficial. Accidentul s-a 
petrecut în timp ce pe stadion 
avea loc un meci de fotbal între 
două echipe locale.

creată
două 
stadionul 1 

Salvador.
Bahia.

panică uriașă 
busculada 

moartea 4 
care și doi

SIMMENTHAL MILANO IN
i

■Simmenthal Milano este, prima 
echipă calificată în finala „Cu
pei cupelor’. După ce a ciștigat 
prima partidă, la Neapole, 
86—78, formația milaneză a 
vins ș! in meciul retur pe 
des Partenope cu scorul 
81—77 (43—39).

In cea de a doua semifinaJă, 
Spartak Leningrad și Juventud 
Badalona au susținut prima lor 
întîlnire la Leningrad. Basclîet- 
baliștii sovietici au dominat ca
tegoric, obținînd victoria ia sco
rul de 82—52 (50—28).

FINALA „CUPEI CUPELOR"

cu 
în- 
Fi-
de

ta Sofia. în semifinalele C.C.E. 
la baschet feminin. Daugava 
Riga a învins echipa locală Aka- 
demik cu 68—60 (37—32).

Disputat la Gâevie. aj doilea meci 
dintre selecționatele de hocliei pe 
gheață ale URSS șl Suediei s-a 
terminat cu scorul de 4—2 (1—1, 
2—0, 1—1) tn favoarea jucătorilor 
suedezi.

E. GHELLER CONDUCE IN „MEMORIALUL 
CAPABLANCA"

După 9 i 
Iul turneu 
..Kem ori aiul 
se dispută la 
marele

runde, tn tradlțlona- 
international de șah 

I Capablanca", care 
Havana, conduce 

maestru sovietic Efim

Gheller cu C puncte. Maestrul 
român Octav Troianescu, care a 
ciștigat în runda a 9-a la ma
rele maestru olandez J. Donner, 
ocupă locul șapte, cu 4 puncte.
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