
„NE ANGAJĂM S4 CONTRIBUIM 
LA FORMAREA UNOR GENERA ȚII

DE TINERI VIGUROȘI,

PROLETA RI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ !

DEVOTA Ț! PA TRIEI NOASTRE"
TELEGRAME ADRESATE C C. AL P.C.R,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Desfășurarea conferințelor Consiliilor județene pentru educație fizică și sport 
prilejuiește, pretutindeni, în continuare, exprimarea gîndurilor de prețuire și recu
noștință pe care sportivii, activiștii sportivi, toate cadrele mișcării noastre sportive 
le adresează C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija 
permanentă și condițiile create răspîndirii largi a sportului de masă și afirmării 
pe plan internațional a sportului de performanță din România.

Ieri, la toate cele șapte conferințe 
C.J.E.F.S., care au avut loc în județele 
Constanța, Argeș, Dîmbovița, Botoșani, 
Gorj, Teleorman și Vîlcea, participanții 
la lucrări au adoptat cu entuziasm tex
tul unor telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovcrășului NICOLAE CEAUȘESCU.

„în județul nostru — se spune în tele
grama adoptată la Conferința C.J.E.F.S. 
Teleorman —, în trecut lipsit de posibili
tățile cele mai elementare, s-au creat, în 
acești ani, condiții minunate pentru prac
ticarea și dezvoltarea necontenită a spor
tului. Ne angajăm să răspundem acestor 
condiții, sporindu-ne eforturile pentru a ob
ține, în viitor, rezultate tot mai bune".

La Argeș, participanții la conferința 
C.J.E.F.S. au primit cu deosebit entuziasm 
angajamentul cuprins în textul telegra
mei : ....„Sintem ferm hotărîți să închinăm 
capacitatea, elanul și întreaga noastră 
cutezanță operei de înfăptuire a obiecti
velor Congresului al X-lea al P.C.R., iar 
prin activitatea tuturor cadrelor voluntare 
și salariate din mișcarea sportivă a jude
țului Argeș să contribuim la formarea unor 
generații de tineri viguroși și devotați pa
triei noastre, la ridicarea pe trepte mai 
înalte a sportului de performanță".

Aceleași gînduri de prețuire, aceleași an
gajamente pline de responsabilitate se 
desprind și din textele telegramelor adop
tate în Conferințele C.J.E.F.S. Botoșani, 
Dîmbovița, Gorj, ca și la celelalte dez
bateri sportive județene.

„Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în telegrama adop
tată în conferința C.J.E.F.S. Botoșani — 
că vom acționa în spiritul înaltelor exi
gențe pe care partidul, dv. personal, 
le-ați fixat în toate domeniile de activi
tate’ Vom depune întreaga noastră pa-

siune și hotărîre pentru a dezvolta tot 
mai mult mișcarea sportivă din județul 
nostru, ridieînd-o la nivelul condițiilor 
create".

într-o altă telegramă, adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
Conferința C.J.E.F.S. Vîlcea, se spune prin
tre altele : „Sportivii județului Vîlcea, toți 
tinerii și toate tinerele din județ, aducem 
prinosul dragostei și recunoștinței noastre 
fierbinți Partidului Comunist Român pen
tru condițiile create sportivilor țării noas
tre și ne angajăm cu fermitate să mun
cim cu 
continua

abnegație pentru a contribui la 
dezvoltare a mișcării sportive

strălucita 
Europei,

★

repurtată 
floretistelor 
Comitetului
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DUPĂ O FINALĂ DRAMATICĂ CLI DINAMO MOSCOVA: 9 — 7!

FLORETISTELE CLUBULUI STEAUA AU CUCERIT „CUPA EUROPEIu

victorie 
delegația 

Steaua a adresat 
al Partidului Comunist Român și

TORINO, 6 (prin telefon). —- 
Vineri, aici, aproape de miezul 
■nopții (la București era ora 
1 fără 5 minute) a fost cu
noscută cîștigătoarea actualei 
ediții a „Cupei Europei" ia 
floretă fete. Spre satisfacția 
noastră, echipa Steaua a re
editat succesul din anul 1968. 
dispunind după o confruntare 
de un rar dramatism, care a 
durat mai mult de două ore, 
de redutabila echipă Dinamo 
Moscova, cu scorul de 9—7.

Rezultatul campioanei Ro
mâniei constituie un succes de 
mare prestigiu dacă avem în 
vedere că echipa adversarelor 
a inclus trei din componen-

O excelentă performanță comentată de

trimisul nostru special la Torino, TIBERIU STAMA

tele 
care 
în 1970 (Gorohova, Zabelina, 
Cirkova), două dintre ele a- 
vind în palmaresul lor și ti
tlul de campioane mondiale 
la proba individuală: Zabe
lina în 1967, iar Gorohova în 
1965 si 1970

Merită, desigur, să 
filmul meciului care, 
preciază specialiștii 
sală, a fost cea mai

reprezentativei 
a cucerit titlul

U.R.S.S. 
mondial

reconstituim 
așa cum a- 
prezenți în 
disputați fi-

torie la Zabelina (4—2). In ulti
mul asalt al acestei manșe, Stahl 
a reacționat prea lent la atacu
rile scurte ale Gorohovei, pier- 
zind cu 1—4. Manșa a doua s-a 
încheiat la o egalitate deplină. 
Asalturi : 4—4. Tușe î 21—21.

In cea de a treia manșă, Szabo 
a tras cu Ivanova pe care a 
condus-o cu 3—0 dar. prea sigură 
de victorie, ea și-a îngăduit un 
prematur respiro și — incredibil 
— a pierdut asaltul (3—4). Dina
mo Moscova conducea acum cu

4 iar, curind, și-a mărit avan-

După 
Cupa 
clubului 
Central.............
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, următoarea telegramă :

„Profund recunoscătoare pentru condi
țiile din ce în ce mai bune ce le sînt 
create pentru desăvîrșirep măiestriei spor
tive, floretistele clubului Steaua București 
dedică succesul obținut în Cupa Euro
pei, Partidului Comunist Român cu pri
lejul apropiatei aniversări a unui semi
centenar de glorioasă existență. Ele se 
angajează ca și pe viitor să-și unească 
eforturile pentru a obține noi și noi iz- 
bînzi, contribuind astfel la sporirea presti
giului de care se bucură culorile clubului 
Steaua și mișcarea sportivă din România 
Socialista".

Col. MAXIMILIAN PÂNDELE 
președintele clubului Steaua 

Torino, 6 martie

gaJiud pentru a patra oară sco
rul dim re cele două finaliste : 
7—7.

Penultimul asalt le-a pus fată 
Iu față pe Stahl și Cirkova. Deși 
se afla în fața unei adversare 
neînvinsă pină atunci și in ciuda 
unei oboseli vizibile, floretista 
noastră și-a mobilizat ultimele 
resurse, obținind victoria cu 4—3. 
Steaua conducea acum cu 8—7, 
și cum Drîmbă, cu o excepționa
lă ambiție, a reușit s-o întreacă 
pe Zabelina cu 4—3, scorul final 
a devenit 9—7 
Steaua București.

6 ROMANCE 
TROFEULUI

TORINO, 6 (prin telefon). — 
La încheierea ediției putem da 
încă o veste bună despre flo
retistele noastre. In trofeul Mar
tini. 6 din cele 7 românce pre
zente la start s-au calificat în 
optimile de finală : 
Drîmbă, Vlcol, Stahl, 
Ardeleanu. A ieșit din 
în turul UT, Rodica Văduva.

pentru clubul

TN 8-IMILE 
MARTINI

Szabo, 
Pascu, 
cursa,

I
I
I
I
I

și dragostea dintot- I 
j’na pe care le pur- |

de viață. I 
>i sentimente |

SZABODRÎMBĂ
a

Fe
să r-

PASCU

I SPORTIVELE 
■NOASTRE 
’dragi

In gala vedetelor boxului
V

CAMPIONII NOȘTRI ÎNCEP SĂ PROMITĂ
La concurență cu Angela 

Similea, gala vedetelor pu- 
gilistice de la sala Floreas- 
ca a atras în tribune peste 
2000 de pasionați ai boxului 
care nu au rămas deloc de
zamăgiți. Lui Aurel Mihai 
i-a fost suficientă o singură 
repriză (secunda) pentru a-și 
valorifica superioritatea asu
pra lui V. Drăgan, cîștigînd 
la puncte. Vasile Ivan aproa
pe și-a ridiculizat adversarul 
(V. Rădulescu) oprit de ar
bitru în repr. III. Ținînd ex
celent locul lui A. Dumitres
cu, Francisc Molnar b.p. (de
tașat) pe I. Lungu. în luptă 
pentru un loc în lot, Pavel 
Nedelcea a pus în joc toată 
vitalitatea și forța sa, învin- 
gînd la puncte un N. Gîju 
care s-a apărat onorabil. Pri
ma surpriză a serii a furni- 
zat-o Gheorghe Pușcaș, pre
ferat de judecători, care i-au 
acordat decizia la puncte în 
meciul cu A. Iliescu, în ciu
da stilului său adesea inco
rect. Suportînd greu diferen
ța de categorie, tînărul 
Gheorghe Ciochină s-a impus 
totuși timp de două reprize 
în fața lui C. Hoduț, a cărui 
revenire din ultimele trei mi
nute a fost tardivă. Schim
buri de pumni de o duritate 
excesivă au caracterizat în- 
tîlnirea, atît de așteptată, în 
care Calistrat Cuțov trebuia 
să se revanșeze în fața pu
blicului bucureștean. El a 
făcut-o doar în parte, cîști
gînd la puncte meciul cu 
Gh. Bădoi, dar primind încă

prea mulți pumni. în ciuda 
recomandărilor antrenorului 
său, Victor Zilberman nu a 
manifestat acea detașare pe 
care o bănuiam în fața unui 
adversar (C. Stan) care l-a 
pus uneori în dificultate, fără 
a-i periclita însă victoria la

stîncă din-
Stump n-a

puncte. Aceeași 
totdeauna, Horst 
trebuit să facă eforturi prea 
mari pentru a-1 învinge la 
puncte pe I. Petrea. Lui 
Alee Năstac nu i-au trebuit 
nici trei minute pentru a re
aliza printr-un excelent cro-

de stingă, Caii strat Cuțov (dreapta) îl obligacroșeu
pe Gheorghe Bădoi să bată în retragere.

șea de stingă un k.o. clasic, 
căruia i-a căzut victimă I. 
Olteanu. în ultimul meci al 
serii, campionul european 
Ion Alexe și-a impus auto
ritatea, cîștigînd la puncte, 
nu însă înainte de a suporta 
un surprinzător k.d. din par
tea lui A. Prohor.

Victor BANCIUlESCU

compe- 
au |n- 

____ ... „Cupei 
printr-o neașteptata Ui- — ■ • - e-

nuli din istoria aceste) 
tlții. Floretistele noastre 
ceput ultimul episod al 
Europei' .1.’ _
fringere. Ileana Drîmbă, care 
voiuase magistral in toate asal
turile anterioare, a pierdut cu 
0—4 în fața trăgătoarei Cirkova. 
In asaltul următor, Olga Szabo 
ne-a demostrat, din nou, marile 
ei calități — în special o paradă- 
ripostă fulgerătoare — tntrectnd-o 
destul de ușor pe Zabelina cu 
«—2. Ecaterina Ieneic-Stahl a de
butat in acest meci cu o victorie 
la Ivanova (4—1), Iar Ana Erie- 
Pascu a repurtat un succes ca
tegoric la Gorohova (4—0). Așa
dar, la capătul primei manșe, 
Steaua conducea cu 3—1.

In manșa următoare, floretistele 
de la Dinamo Moscova au reali
zat o suită de victorii prin care 
au egalat scorul : 3—3 (Cirkova — 
Szabo 4—3, Ivanova — Drîmbă 
4-1).

Inepuizabila Ana Pascu asigu
ră, din nou, conducerea echipei 
Steaua, printr-o concludentă vie-

la «—4. căci Ana Pascu 
pierdut la Cirkova (1—4).

Au urmat două întîlnîri extrem 
de dificile pentru floretistele 
clubului Steaua: Drîmbă—Goro
hova și Stahl—Zabelina. Drîmbă 
a ținut să se revanșeze după în- 
ceputuK său slab și a realizat la 
Gorohova un neașteptat 4—0. In 
continuare, Stahl a cîștigat și ca 
cu 4—3, după o îndelungată bătă
lie a nervilor, cu nenumărate re
mize. Din nou scor egal : 6—6. 
Steaua mai păstra avantajul unei 
singure tușe.

Ultima manșă s-a desfășurat 
la o mare tensiune. Pascu a tras 
cu Ivanova, pierziud, surprinză
tor, cu 3—4 după ce condusese 
cu 3—1. A urmat asaltul Szabo — 
Gorohova. în care floretista noas
tră a făcut să se uite greșelile 
tactice din asalturile anterioare. 
Menținindu-se tot timpul în atac 
și preparîndu-și cu multă lucidi
tate acțiunile, ea a învins-o pe 
campioana mondială cu 4—3. e-

I
I
I
I
I

line e „Ziua 
meii". Pentru 
bâtoarea înscrisă 

în inimi, nu doar pe 
file de calendar, pre
gătim flori proaspete, 
ca un adaos la prețui
rea ; 
deauna pe 
tăm tovarășelor noastre 
de muncă, <’ 

Gînduri și — ... 
curate zăbovesc, firesc, 
în căldura < ’
dar — generoase 
revarsă în întreg uni
versul feminin, 
omagiu sincer, 

De aceea, 
păstrăm o gingașă fioa1 
re și multe cuvinte c1' 
admirație pentru a ie 
oferi, ca ț‘ '* ~U! —: 
și sportivelor ---------
dragi, acelor admira- 
bile fele care, prin per- I 
formanțe de răsunet, au | 
onorat misiunea de a .

căminului, I 
ase — se |

ca un I 
profund. | 
desigur,
“ fioa- I 

de I
și în alți ani, I 
velor noastre |

In turneul de baschet de la Cluj
I

POLITEHNICA BUCUREȘTI RAPID 65 64 (35 28)

AZI, „
PROGRAMUL
JOCURILOR

-1
■ ,'<y

CLUJ, 6 (prin telefon de ia 
trimisul nostru). în sala sportu
rilor din localitate au continuat 
meciurile turneului secund al ul
timului tur din divizia naționa
lă de baschet. încheiate cu ur
mătoarele rezultate :

STEAUA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 56—54 
(disputat vineri seara). Cu lo- 
ne/cu revenit în prima forma
ție, timișorenii și-au impus la 
început jocul lor pozițional și 
au condus pînă în finalul pri
mei reprize. în cea de a doua. 
Steaua a dominat panourile și 
a luat avans, „U“ a revenit 
(schimbarea lui Viciu — în 
eclipsă de formă — cu Caloș 
se dovedise utilă și nu înțele
gem de ce s-a revenit apoi la 
formula inițială), dar în ulti
mele minute bucureștenii mai 
aveau un avantaj fragil. Aces
ta putea fi recuperat de stu- 
denți, dar Viciu și Czmor au 
ratat din poziții clare. Astfel,

16“-IMILE CUPEI ROMÂNIEI

Steaua a reușit să 
termine învingă
toare, după un 
meci sub orice 
critică, deprimant, 
cele 110 puncte 
realizate de jucă
torii ambelor for
mații fiind o do
vadă concludentă 
asupra calității 
„spectacolului” ur
mărit. Au condus 
bine C. Negules- 
cu și N. Iliescu 
(Buc.).

UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 
— FARUL -----
STANȚA 
(37-31). La 
de 59-43 
31). pentru 
versitatea se pă
rea că soarta par
tidei este pecet
luită. tn mod cu 
totul surprinzător 
(și chiar suspect), 
studenții au oprit

CON-
63-69 

scorul 
(min. 
Uni-

D. STANCULESCU

® Ora de începere 
a partidelor: 15,00

© Aurora Urziceni — 
Dinamo București, Ful
gerul Dorohoi — C.F.R. 
Timișoara, Minerul Co- 
mănesti — Sport Club 
Bacău, I.MU. Medgi
dia — Farul Constanța, 
I.R.A. ___
pid București, Steagul 
roșu 1,1--1- 11 T
Arad, 
Universitatea Cluj, 
tul Sf. Gheorghe 
Petrolul Ploiești, Chimia 
Făgăraș — C.F.R. Cluj, 
Metalul București — 
Universitatea Craiova, 
Politehnica Timișoara — 
Steagul roșu Brasov, 
C.F.R. Arad - F.C. Ar
geș, Corvinul Hunedoa
ra — Steaua București, 
C.S.M. Sibiu — Progre
sul București, Crișul Ora
dea — Politehnica lași.

© Partida Progresul 
Brăila — Jiul se va 
disputa miercuri 10 mar
tie.

Cîmpina Ra-

Pleniță — UT.
Unirea Dej —

- ’ Ol-

Ora fotbalului a sosit I
Meciurile de cupă se vor 

juca. Azi, „16“-imile. Doar 
acolo unde condițiile atmo
sferice ca și starea terenului 
nu vor permite, partidele 
respective (ca și cele de di
vizia C) se vor amina pentru 
miercuri 10 martie.

După informațiile noastre 
(cu excepția Jiului, aflată 
în turneu în R.D. Germană), 
celelalte echipe vizitatoare se 
află în orașele gazdă ale „lăț
imilor. In ciuda vremii nefa
vorabile, meciurile sînt aș
teptate cu deosebit interes, 
mai ales acolo unde se anun
ță partide echilibrate, 
care unele divizionare A

Steagul roșu, Progresul, U- 
niversitatea Craiova, F.C. 
Argeș, Politehnica Iași, Stea
ua, (deținătoarea cupei) — 
vor prim replica unor forma
ții de diviza B care, prin 
prisma locurilor din clasa
ment și a valorii jucătorilor

UN NUME NOU ÎN LOTUL

în

ECHIPELE DE DIVIZIA C
ÎȘI REIAU ÎNTRECEREA

loc jocurif

Astăzi, acolo unde terenu
rile și starea timpului per
mit, vor avea 
primei etape a returului di
viziei naționale C.

Reamintim că toate parti
dele din cele 8 serii ale corn 
petiției vor începe la ora 11 
— conform hotărîrii Comisi
ei de competiții și disciplină 
a F.R.F.

dispun, aspiră la ca- 
Dar, Cupa a adus 

„cei mari“ și forma- 
puțin cunoscute, ce 

ofere... 
vedem 
dorim, 

succes !

de care 
lificare. 
printre 
ții mai 
vor încerca să ne
marile surprize. Să 
cine va reuși. Noi 
tuturor echipelor,

NAȚIONALA: N. IONESCU

(Continuare in 
pag. a 4-a)

Ieri s-a dat publicității noua 
componență a loturilor națio
nale de fotbal. A. olimpic, de 
tineret. în fața cărora stau în 
acest sezon obiective dintre cele 
mai importante.

Desigur, cititorii au remarcat 
în componența lotului A un nu
me nou : N. lonescu. Cine este

.-eroul'’ acestei spectaculoase 
promovări ? Jucătorul in cauză 
nu e altul decît tînărul fundaș 
stingă al echipei Petrolul Plo
iești. Nae lonescu, cindva inter
național de juniori și tineret. La 
22 de ani (îi va împlini la 12 iu
nie). ploieșteanul promovează 
in primul lot al țării.

îi urăm succes.

Ronay („V" Cluj) încearcă un „capac" 
la o acțiune inițiată de Cîmpeanu (Uni
versitatea Timișoara) în partida cîști- 

gată de clujeni
Foto: CALIN GREȚU-Cluj

reprezenta sportul ro- I 
mânesc pe toate meri- I 
dianele lumii.

Așa cum s-a înfîm- I 
I plat, atît de curînd, la I 
I Torino, cînd floretistele 

de la Steaua au cîști- I 
gat invidiatul trofeu | 
continental. Așa cum 
s-a întîmplat, mai de I 
mult, în diferite spor- ■ 
turi. în acele clipe de 
mare emoție și bucurie I 
cînd, ia competiții — | 
supreme. Jocuri O!im- 
pice, campionate mon- I 
diaie sau europene, Io- I 
landa Balaș, Lia Mano- 
liu, Viorica Viscopolea- 
nu, Cornelia Petrușcă, 
lleaha Drîmbă, Olga 
Orban-Szabo, Mihaela 
Peneș și atîtea alte fete 
în treningurile albastre 
pe cate scria „Româ
nia", urcau treapta cea 
mai înaltă a podiumu
lui.

Ne mîndrim cu spor
tivele noastre dragi, ale 
căror nume — tot mai 
numeroase — sînt scri
se la loc de frunte în 
istoria sportului mon
dial ; cu ele, dar și cu 
toate fetele pe care le 
întilnim, fie la izvoarele 
de sănătate, fie la cele 
ale afirmării interna
ționale, pe toate sta
dioanele și în sălile de 
sport de pe întreg cu
prinsul țârii.

Ne mîndrim cu 
loarea 
plină ...  __....... ...
ale sportului feminin ■ 
din România Socialistă. I

De „Ziua Femeii” — • 
un modest omagiu și ■ 
toată căldura aplauze- ! 
lor, sportivelor noastre ■ 
dragi.

I
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I
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I
I

va-
și extensiunea 

de semnificații 
■--*- i- ’ feminin

I

in penultima zi a turneului feminin de volei

MEDICINA-RAPID, UN MECI DE MARE RESPIRAȚIE
CONSTANȚA, 6 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
— în cadrul turneului femi
nin din sala Sporturilor, Pe
nicilina își continuă, sigur, 
drumul către titlu. în parti
da cu Ceahlăul, ieșenceleau 
făcut din nou un joc bun, 
nelăsîndu-le adversarelor nici 
o speranță. Acestea au lup-

tat mult, însă n-au izbutit să 
le pună in dificultate pe cam
pioane. S-au remarcat : Itu, 
Căuneî, Chirițescu (Penicili
na) Arbitrajul prestat de 
Nicolau și D. Răduleseu 
fost

Și 
bun.

M.
a

SURPRIZA 
NU S-A PRODUS

au

Patinatorii și-au desemnat primii campioni
Studentele de la I.E.F.S. 

primit o replică neașteptat de 
bună din partea colegelor lor 
de la „U“ Cluj. începutul

partidei a fost pasionant, mai 
ales prin evoluția scorului, în 
care nimeni nu mai credea : 
bucureștencele au condus cu 
14—5, dar adversarele lor —- 
mai hotărîte ca oricînd, s-au 
apărat organizat și au atacat 
decisiv, acumulînd 11 punc
te consecutiv, cîștigînd astfel 
primul set. O nouă surpri
ză ? Nu. I.E.F.S. a abordat

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a 4-«J
o

Ieri, la patinoarul acoperit .,23 
August", au fost decernate trei 
titluri de campioni naționali la 
patinaj artistic, m categoriile de 
juniori. Al patrulea (juniori 
mici) rămine vacant, din lipsa 
acelui minimum de trei concu- 
rențl, cit pretinde regulamentul. 
Un vot de blam pe care și-l dau 
singuri antrenorii secțiilor noas
tre de performanță...

Dar iată rezultatele finale, după 
evoluții la figuri libere adesea 
promițătoare : JUNIORI II Băieți : 
1. C. Ionițft (Șc, sp. 2) 351,4 p.

Fete : 1. Silvana Suciu (Cons
tructorul) 424,3 p : 2. Cornelia 
Picu (Șc. sp. 2) 415,3 p : 3. Ga
briela Ion (Șc. sp. 2) 388,3 (5 : 
4. Emilia Țibula (Dinamo) 
333,7 p ; 5. Alexandrina David 
(Dinamo Brașov) 346,9 p ; 6. Mo
nica Chiorpec (Dinamo) 305.2 p. 
JUNIORI I Băieți : 1. ' — "
(Constr.) 676,6 p ; 2.
(Constr.) 662,1 p ; 3. 
mir (Constr.) 562,7 
1. Adriana Preda 
7—705.6 p ; 2. Gabriela
(ASCPMB) 8-706,7 p ; 3. 1 
Goleanu (Dlnamo) 612,2 p.

L. 
D. 
P. 
P.

Cozia
Panait 
Drago-
Fete : 

(Constr.)
Votca 
Mtrela

Astă-seara vom cunoaște și 
pe campionii la seniori. După 
proba obligatorie conduc Gheor
ghe Fazekas la băieți, foaite 
sigur ca totdeauna pe filigranul 
desenelor pe gheață, iar la fete 
fosta campioană Elena Moiș s-a 
apropiat simțitor de recucerirea 
titlului, avind 12,6 p înaintea 
Doinei Mitricică, a doua cla
sată. La perechi, numai două 
prezențe, tn frunte fiind Letiția 
Păcuraru șl Dan Săveanu.

Rd. V.

( STEAUA - POLITEHNIC A GALATI (m) 3-0 (7, 13,11)
întilnirea nu a oferit specta

colul scontat întrucît oaspeții 
nu au evoluat Ia nivelul aștep
tat. Partida a fost în general 
lentă, cu excepția setului l cînd, 
de la 8-3 și 14-9 pentru Steaua, 
gălățenii s-au apropiat la 14-13. 
De menționat că Steaua a forțat 
numai atunci cînd a fost necesar.

Politehnica a condus 
I și III cu 6-2 si

Dovadă că 
în seturile 
respectiv 6-3, dar de fiecare dată 
campionii au egalat, s-au dis
tanțat și au cîștigat. Jucători 
remarciți : Rauh de la învingă
tori și Udișteanu de la gălățeni. 
Dinamo — Explorări Baia Mare 
3-0 (4, 3. 2).

N. M,



sportul

Cifre noi
și vechi

SPORTUL-COMPONENTĂ DE BAZĂ
A ACTIVITĂȚII UNIVERSITARE

declara prof. univ. doctor docent Ștefan PASCU, membru corespondent 
al Academiei R.S.R., rectorul Universității Babeș-Bolyai

Competenta intervenție a rec
torului universității clujene, PrOt- 
univ. doctor docent ștefan Pas- 
cu, în cadrul ședinței de analiză 
a clubului „U“, concluziile Per
tinente Șl recomandările făcute 
de domnia-sa privind viitorul 
sportului și educației fizice In 
perimetrul universitar pe care-1 
conduce — expresie a interesului 
manifestat față de această preo
cupare a tineretului 
ne-au determinat să-i 
un interviu.

— Desemnarea

studios — 
solicităm

auxiliar al educației șt că prac
ticarea acestei activități a căpă
tat la noi proporții de masă. Dar, 
după un debut lăudabil, Clujul 
a cunoscut o perioadă de reflux 
ale cărui „unde* se propagi, re
gretabil, și astăzi. Domină, incă, 
formalismul șt stăplnește... teoria.

— In ședința de analiză a 
clubului „U“. ați atenționat a- 
supra obligațiilor ce revin unui

de adevărate promoții de 
sportivi care de abia au atins 
maturitatea sportivă. Vehicu
larea aceasta de cadre deter
mină. implicit, seisme în via
ța secțiilor sau chiar a clu
bului. S-ar putea preîntîm- 
plna sau măcar ameliora ?

______________ rectorilor 
institutelor de tnvățâmlnt su
perior drept președinți de o- 
noare ai cluburilor sportive 
studențești presupune angre
narea acestor personalități in 
problemele, de loc simple, ale 
sportului și educației fizice. 
Mențiunea „de onoare" oferă, 
însă. și posibilitatea unei 
angajări formale. Care vă 
este poziția 1

— Atlta timp cit clubul sportiv 
poartă emblema universității sau 
institutului X, rectorului aces
tuia nu-i poate fi indiferent daca 
lucrurile merg bine sau prost. 
De altfel, sportul — privit In 
accepțiunea Iul generală : de 
performanță șl de masă — fiind 
und dintre componentele vieții 
universitare, realizează, alături de 
activitatea științifică șl cea di
dactică, profilul unei universi
tăți, Ii definește, implicit, per
sonalitatea. El are. deci, ca ori
care altă activitate, un rol bine 
stabilit și o importanță a sa 
pe care. în special noi, rectorii, 
avem obligația să le apărăm.

— Alăturlndu-1 celorlalte 
douâ activități fundamentale 
ale unul Institut de învăță- 
mint superior, ați ridicat mult 
rangul sportului studențesc și 
l-ați dimensionat infinit im
portanța. Care sînt conside
rentele care v-au condus aici? 

_ Universitatea este un loc 
unde tinerii tșl împlinesc nu nu
mai instruirea profesională, cl și 
educația. Este, deci, o instituție 
unde se conturează personalități 
sl se întregesc caractere. Instru
mentele utilizate în această mun
că de șlefuire sînt multiple, prin
tre ele sportul ocupînd. insă, un 
loc eu totul aparte. Care-i stnt 
virtuțile f Mal întii, realismul 
său ; sportul fiind verificabil prin 
cifre, el dă tinerilor măsura e- 
xactd a capacității lor. relevln- 
du-le limitele șl dezvoltlndu-le, 
■totodată, dorința de progres și 
de autodepășire ; apoi. volupta
tea lui : consumind energii, spor
tul abstrage tineretul de la ac
țiuni sancționate de societate, 
de la anumite acțiuni nocive ; u- 
tilitatea dovedită — el fiind un 
ideal ctzetator de forme șl un 
echilibrat compensator al uzu
rii psihice — și atltea șl atitea 
altele.

— Coborînd la particular : 
sînteți mulțumit de cît s-a 
realizat — sub toate aceste 
aspecte — în universitatea clu
jeană ?

— Ne facem un titlu de glorie 
din a spune că universitatea noas
tră a fost promotoarea ideii că 
sportul este cel mai important

9 Virtuțile multiple ale
sportului fac din acesta
un excelent instrument
de educație • Clubul

și creator © Recompensa

reprezinte o stipendie
universitară

club sportiv universitar pri
vit ca unitate organizatorică. 
Care dintre aspecte voiațl să 
lasă mal în față ?

— Un club trebuie să fie un 
nucleu veșnic creator ce ela
borează permanent metode, ofe
ră Idei și veghează la — 
Uzarea acestora. O 
ce-și cunoaște oamenii

materia- 
Instltuție 

__ _____ T„ _______ șl știe
să-l sancționeze șl sd-l ajute ; o 
familie ce nu-și vltregește pe 
nici unul dintre fii (n.r. a se citi 
o disciplină sportivă), o minte 

capabilă să facă prognoze și să 
cunoască viitorul U. Altfel, 
bul... pierde competiția.

— Nu o dată ați fost, 
gur, apelat pentru unul 
altul dintre studenții

clu-

desi- 
sau 

____ _____ ___ spor
tivi al universității. Acceptați 
intervenția sau o sancționați ?

— Ca pedagog, îmi dau foarte 
bine seama că timpul nu poate 
permite unul tînăr — in afara 
cazurilor excepționale — să face 
performanță șl, in același “ 
să-mi răspundă de 10. 
deci, ca — fără a eluda 
și fără a-mt abandona 
țlile față de el — trebuie, intr-o 
formă sau alta, să-l ajut. Ajutat, 
Insă, de așa natură (meditații, 
pregătire suplimentară, sesiuni 
prelungite) ca el să nu acumuleze 
goluri de care, mal tirziu. ne-ar 
face, cu siguranță, responsabili.

— Prin natura lor — le
gată de ciclul de invățâmînt — 
cluburile universitare au o 
situație ingrată, ele trebuind 
să se dispenseze, an de an,

timp, 
înțeleg, 

legile 
preten-

in aceeași zi: 27 martie
Anglia sportivă se pregătește 

sâ sărbătorească cei 100 de 
ani care au trecut de la „naș
terea” rugby-ului. Iată ultimele 
vești legate de acest eveniment 
sportiv :

• La 27 martie, la Murrafy- 
eld. se va disputa un meci între 
reprezentativele Angliei și Sco
ției. Această dată coincide cu 
aceea cind. în urmă cu 100 de 
ani, s-a disputat primul meci 
internațional de rugby, tot între

Anglia și Scoția... De notat că . 
echipele aveau cite... 20 de ju
cători (dintre care 13 înaintași).

• în acest an va apare o „Is
torie ilustrată a rugbyului”. un 
volum de aproape 300 de pagini 
care va marca, prin texte și 
fotografii, cele mai importante 
momente din viața acestui sport.

• Bineînțeles că nu vor lipsi 
nici „suvenirurile centenarului” 
cravate, eșarfe. butoni de
manșetă, prosoape, brelocuri, 

lame de ras etc. Nu va lipsi 
nici... cana centenară, cu o ca
pacitate de 0,56 litru, din care 
bărbații vor bea bere, in cinstea 
celor 100 de ani de rugby.

Vasile PENESCU

— Este nevoie de un spirit de 
prevedere, de o prognoză făcută 
cu mult timp înainte de reparti
ție, mal ales cind la 
un sportiv conșiderat 
săbii clubului, iată de ce 
acuzat clubul „U" de lipsă 
previziune, scădere datorită 
reia i-am pierdut recent pe 
prea, Codrea, Rotii, Negovan 
etc. în plus, atenția față de vii
torul performerilor noștri este și 
o problemă de etică socială, noi 
neavind dreptul să abandonăm 
niște oameni care ne-au servit, 
șl încă bine.

Interviu realizat de 
Nușa DEMIAN

mijloc este 
indispen- 

am 
de 

că- 
o-

în sfirșit, atletul dina- 
movist Alexandru Gagea 
a reușit să depășească 
granița celor 18 metri, la 
aruncarea greutății. A- 
vem acum un 18,03, incă 
departe de performanțele 
internaționale, dar mar- 
cînd, in orice caz. un 
pas înainte.

Folosim prilejul pentru 
a arăta că primul re
cord al României, la a- 
runcarea greutății, a fost 
stabilit în urmă cu 50 de 
ani. Atunci, la Cluj, in 
cadrul campionatelor na
ționale, Teofil Moraru a- 
runca greutatea la. .. 
12,45 metri !

Dar concursul „Cupa 
de cristal" ne-a mai pri
lejuit o bucurie. Ne re
ferim la rezultatul Anei 
Sălăgean, care se apropie 
de 17 metri (16,86). Și în 
acest caz, socotim intere
sant să ne întoarcem cu 
ani în urmă, mai precis 
în anul 1926, cînd tot o 
brașoveancă. lisa Haus- 
leitner, stabilea primul 
record oficial al țării, a- 
runcind greutatea la... 
7,80 m.

S-a parcurs un drum 
lung, așadar. Să nu ui
tăm, totuși, că recordul 
masculin la această pro
bă. deținut de Randy 

Matson (S.U.A.) este de 
21.78 m, iar cel feminin, 
realizat de sovietica Ci- 
jova este de 20,43 m.

prof. Comit MORTUN

In ultima sesiune de la A- 
tena, F.I.F.A. ne recomandă 
să ne ocupăm de iotbalul fe
minin. Să ne ocupăm '... Este 
minutul 18 de joc și Maria 
Mihailovici, fulgerînd pe sub 
genele-i lungi portarul, în
scrie imparabil. Acum, min
gea se află 
Doina (blondă,

la mijlocașa 
suplă, profil

— Frumos gol! exclam.
— intr-adevăr, o victorie 

frumoasă ! completează antre- 
noarea Forestci, Doina Gheb 
O victorie a fotbalului fe
minin, în general, care a în
ceput să cîștige teren. Recu
noașteți ?

— Recunoaște și forul 
ternațional! întrebarea

...și ziceți

Desen
de Nell COBAR

de madonă) care, după 
joacă grațios balonul pe bo
tină, trimite lung pe extre
mă la Caty. Aceasta preia 
din voie balonul și tot din 
„vole“ zîmbește arbitrului... 
care se trezește fluierind, ro
șind de ciudă și de plăcere ! 
2—0 pentru Foresta Arad.

MUZICA ESTE MUI I MAI DURA DECI I BDXIIl"n
• Frazier a devenit campion olimpic numai printr-o șansă
• 5 copii, 6 mașini și o formație de rock numită... „Knock-outs"

Fazier, la 8 martie, compozitor ?
Frazier a descoperit boxul 

oarecum tîrziu, la 18 ani. 
Pînă atunci, penultimul din 
cei 13 copii ai familiei Fra
zier, instalată într-o fermă 
închiriată unde creștea porci 
și cultiva trufandale, Joe în
vățase să conducă un tractor

© Va deveni
Nu cred că există Ia ora 

actuală în lumea sportivă o 
întrebare mai tentantă decît ) 
Joe Frazier sau Cassius Clay? 
Mulți nu-l pot vedea pe Clay 
învins, însă nu mic este și 
numărul celor care se tem 
de „necunoscutul" mai tînăr

bancă, pe numele celor 
copii ai săi. Băiatul care a 
învățat să cînte într-o bise
rică, fără să facă parte din 
cor, se dovedește foarte am
bițios în acest domeniu, stu
diază enorm muzica, pentru 
că intenționează să scrie el 
însuși cîntece „rock-uri lente, 
simple ca viața, pe înțelesul 
întregii lumi". Dar final
mente muzica îl amuză mai 
puțin, decît mașinile. __
„muzica este o meserie pen
tru mine, acum. Și este mult 
mai dură decît boxul. în ring 
trebuie Să 
singur tip. 
zică...“.

Nu știu 
8 martie, 
Muhamad 
Clay, Joe 
spune că boxul e mai puțin 
dur decît muzica. Sau poate 
că atunci se va apuca să scrie 
primul său cîntec pentru for
mația „Knock-outs“...

Mircea M. IONESCU
(după un material din revista

„Mirroir")

in
se

ca 
o să apar dumi
nică în „Sportul"^ 
la „Vedeta săptă- 
mîniV ?

pune dacă acest nou sport 
va cuceri marile stadioane.

— Maracana va fi teren de 
antrenament Ia Viitoarele 
cupe mondiale ale fotbalului 
feminin.

— Adevărat ?...
— Vă spun eu, care am 

văzut la lucru mulți, fotba
liști buni, multe partide reu
șite.

— Precizați: în calitate de 
arbitru de fotbal — prima 
din țara noastră — catego
ria I.

— Aflați că, la timpul res
pectiv, era un fel de... „Ma
racana". Ceva extravagant, o 
toană, mă rog... o „Indulgen
ță" din cele papale primită 
din partea dv, a bărbaților 
Dar nu de aceasta vreau să 
vorbesc, ci de faptul că

spectacolele echipelor mascu-* 
line...

— Îmi permiteți să conti
nui eu ?: nu se compară cu 
jocul, cu superbele recitaluri 
ale fotbalului feminin!.

— Zîmbiți, dar așa este. 
Mai bine spus, așa . va. fi. 
Fetele sînt mai abile, intuiesc 
tehnica adevărată a acestui 
joc, simt pulsul tribunelor. A- 
poi, au o ambiție, o încă- 
pățînare ■ feroce.

— Nu mă îndoiesc... Să re
venim la Foresta Arad.

— Da. Rețineți : 2—0 cu 
Mediaș, 3—1 cu ploieștencele, 
la ele acasă... în rezumat j 
nouă jocuri cîștigate (intre 
care și unul internațional), 
două meciuri egale și două 
pierdute. _ >

— Cred. Cu așa linie de..', 
atac I Apropo : presupunînd 
că fotbalul feminin va cuceri 
stadioanele, vor , veni mai 
multe spectatoare în tri
bune ?

— Bineînțeles. în primul 
rînd, membrele susținătoare, 
colegele jucătoarelor, .miile de 
femei care abia așteaptă să 
se răzbune pe trecutele 
după-amieze duminicale cînd 
stăteau acasă așteptînd reîn
toarcerea „microbului" deda 
stadion. ■io* i

— După părerea, dv, echi
pele vor avea la conducere 
antrenori sau anttenoare ?

— Antrenoare. De ce ? do
vedesc uri spirit mai- practic, 
sînt mai .apropiate, de fqte, 
vor să se afirme și în acest 
domeniu.

— O ultimă întrebare: cum. 
vedeți selecția ?

— Talentul va . trebui isă 
primeze. Apoi,, frumusețea !...

— Vom urmări, deci, team- 
uri de zeițe brune, blonde...

— Adică, de aur, precum 
cea a cupei „Jules Rimfet" 
care a cucerit cinci continen
te. Și a fost doar una ! ,

Pe Lucian nu-l sperie apa

Căci

V. TOFAN

te descurci cu un 
In timp ce în mu-

dacă în seara de 
după meciul cu 

Aii, alias Cassius 
Frazier va mai

Pentru nimeni nu mai consti
tuie un secret faptul că apa a 
devenit un mediu familiar pen
tru copiii care au trecut pragul 
primelor 12 luni. în mai mul
te țări de pe glob, s-au fă
cut o serie de interesante ex
perimente prin care s-a do
vedit că noul născut învață 
mai repede tainele plutitului 
în apă, decît cele ale mersu
lui pe două picioare.

Păstrlnd desigur proporțiile 
sintem în măsură să vă facem 
cunoscută o reușită oarecum 
asemănătoare și la noi în țară. 
La Ploiești, antrenorul Ovidiu 
Ionescu s-a specializat în in

struirea copiilor de vîrstă pre
școlară. Una din ultimele sale 
performanțe — în premieră pe 
țară — este legată de numele 
micuțului Lucian Manole (1,15 
m — 22 kg) în vîrstă de 3 ani, 
care după numai 30 de lecții a 
reușit să parcurgă o lungime a 
bazinului (50 m) în procedeul 
craul. Spre marea bucurie a pă
rintelui său, inginerul Alexan
dru Manole de la I.T.A. Ploieștii 
care se mîndrește de pe . acum 
cu viitorul performer al fami
liei.

Si cînd te gîndești că ’mai 
există atiția oameni maturi .care 
nu cunosc plăcerile acestui mi
nunat sport și se tem realmente 
de apă.,.

JURNAL BRAZILIAN (IV)
i

IN VIZITA LA CLUBUL CORINTHIANS
cu 2 ani. Pentru că acesta 
este adevărul : Joe Frazier, 
campionul lumii „en titre", 
neînvins în cariera sa pro
fesionistă, este prea puțin cu
noscut în comparație cu Cas
sius Clay.

început activitatea 
practicînd handbal.

mare înotător

Germane este re-

BO-
co-

natul viitor. Și nici atunci, de la 
Început, cl pe la mijlocul turu
lui. în octombrie. In afara unei 
minuni. Dar, „minuni în vremea 
noastră", numai... Crișul le mai 
poate face, consimțind, între timp, 
să le dea dezlegarea.

In foarte scurt timp, vor ști 
acest lucru și restul de 10%.

GEORGE VLADOIU, PLOIEȘTI. 
„Cu toată simpatia pe care o port. 
Rapidului, nu pot accepta rezul
tatele slabg pe care le-a obținut 
in Brazilia și m-am gîndlt să mă 
răzbun, printr-o epigramă", jțm 
citit-o. Dv. vă răzbunați pe ci
titori, șl nu pe Rapid. Or, aceștia 
n-au nici cel mai mic amestec 
în rezultatele nesatisfăcătoare ob
ținute de giuleștenl în recentul 
lor turneu 1

DAN VIȚELAR, 
și Popovici n-au 
rea necesară din 
Crișul. Ca atare,

Secretele" unui
Dacă-1 vezi pe Roland Mat

thes, crezi că ai de-a face 
cu un baschetbalist sau un 
voleibalist, dar nicidecum cu 
un înotător. Statura sa im
pozantă nu-l recomandă în 
mod obișnuit pentru natație : 
1,95 m înălțime, 80 kg. Și 
totuși, acest strălucit sportiv 
al R. D. ~ 
cordman mondial la natație.

El a ’ 
sportivă 
De 11 ani a învățat să înoa
te, și iată-1 acum în vîrful 
piramidei. Să fi contribuit 
oare înălțimea sa la cuceri
rea marilor performanțe ? 
Poate că da I însuși stilul

de înot (spate) practicat de 
Matthes se deosebește de a- 
cela folosit de alți mari îno
tători, ca Hali sau Spitz. 
Brațele sale „vîsiesc" alene, 
am putea spune cu încetini
torul, dar au o forță apre
ciabilă, iar picioarele se miș
că ca un motor de ambarca
țiune, cu o ritmicitate de 
ceasornic. Acesta este poate 
unul din secretele marilor 
sale succese, la care se mai 
adaugă altul, cunoscut acum 

o 
orice 

Matthes este o 
care se spune că 
prînz și cina în...

de altfel în toată lumea : 
pregătire care întrece 
imaginație.
mul despre 
ia masa de 
bazin.

la 7 ani, iar la 8 ani o ma
șină, moștenind de la tatăl 
său marea pasiune pentru 
mecanică. Iar la 18 ani, so
sind la un gimnaziu, a fost 
„văzut" de actualul său ma
nager. „Era un băiat greoi, 
ca un cățel cu labe groase —- 
povestește Yancey Durhan — 
și tot ceea ce am reținut ta 
el era că avea forță. Nu l-am 
tratat cu prea multă atenție, 
căci mai veniseră de-a lun
gul anilor destui tineri ca el, 
și se descurajaseră. Lui Joe 
însă, îi plăcea să muncească 
■foarte mult. Se scula la 3 sau 
4 dimineața, pentru a alerga 
de unul singur, iar după a- 
eeea venea la sală". Tînărul 
Frazier avea voință și mana
gerul său, înțelegînd acest lu
cru, a început să-i șlefuiască 
stilul pentru a-1 adapta la 
fizicul său : brațe scurte, pi
cioare de asemenea scurte, 
dac foarte musculoase.

Marea pasiune a lui Frazier 
este însă muzica. Are o or
chestră de rock intitulată 
„Knock-outs" (rețineți denu
mirea !), cu care a cîștigat în 
1970 aproape 40 000 de do
lari, pe care i-a depus la

I. QHINESCU, COMUNA 
TEN1. Dintre „reprizele" de 
mentaril pe marginea meciului 
dintre Cassius Clay șl Joe Fra
zier, am ales-o pe cea de a doua :

nu vi-e greu,Publicați, de
Care-i pronosticul meu : 
„Cassius Clay nu-l formidabil. 
Cassius Clay nu-l imbatabil !“ 
(Spunînd asta, sper ca presa
Sa nu-mi publice și-adresa 1)

Răspunsul nostru :
Doar : Boteni. Câci, bănuim, 
I. Ghinescu-i... pseudonim î

FRANCISC DERER, VALEA LUI 
MIHAI. 1) Poate că ar fi tre
buit să li se găsească alte denu
miri testelor făcute înaintea re
luării activității competiționale de 
către fotbaliștii noștri fruntași, cu 
atît mal mult cu cît, de pildă, 
testul Cooper nu prea are contin
gențe cu testul original. Cooper, 
al cosmonauților americani. De 
altfel, denumirea a șl început să 
fie înlocuită cu acea de „testul 
fizic". 2) Nu putem respinge, }n 
întregime, terminologia străină în 
sport, dar. evident, prezența ei 
trebuie să fie redusă la minimum, 
adică numai la cazurile cind nu se 
găsește un termen corespondent 
în limba noastră. Dar, cea mai 
bună apreciere în această pri
vință, a făcut-o academicianul Al. 
Graur : „Dacă omul înțelege des
pre ce e vorba, totul este în re
gulă. Dacă nu, nu e bine". Eu 
cred că 90% dintre cititori știu 
ce însemnează „turneu open" (tur
neu deschis tuturor jucătorilor de 
tenis, amatori șl profesioniști). Șl,

ARAD. Kun H 
primit dezlega- 
partea clubului 
nu vor pu‘ m

apare in formația U.T.A.-el, in 
returul campionatului. El vor de
veni... arădeni, abia în campio-

...AICI S-A
Asistînd, chiar în prima 
sosirii Rapidului în Bra-

LANSAT RIVELINO
zi

a
zilia, Ia partida Corinthians — 
Flamengo, am avut ocazia să 
urmăresc cea mai iubită și 
cea mai ghinionistă echipă 
paulistă, ‘ ~ "
brazilian, care se bate de ani 
de zile pentru cîștigarea cam
pionatului, ce-i scapă cu o 
fatalitate ajunsă legendară. 
Intr-un meci blestemat să se 
încheie cu 0—0, datorită mai 
ales celui pe care Joao Sal- 
danha îl consideră azi porta
rul nr. 1 al Braziliei, porta
rul Ubilajara de la Flamengo, 
am remarcat, în afara unei 
galerii în stare să trezească 
și morții din cimitir, 
zența faimosului 
(crainicii radio și 
ziune îi silabisesc 
sute de ori, ca pe 
RI-VE-LINO) ale .......... ,
c.ări de-a lungul întregii par
tide le-am urmărit cu aten
ția cu care urmărești o lan
sare cosmică 
televiziune, în 
prinzi cel mai

Mărturisesc 
unor „rachete"

ȘTEFAN COZAC, COMUNA 
BAND. „Cînd s-a jucat finala 
Cupei României, intre Rapid și 
Dinamo, in acel meci, Neagu a 
ratat o lovitură de la 11 metri, 
in minutul,., 90 deschizind astfel, 
în prelungiri,' drumul victoriei 
dinamoviste. Ciți ani avea Nea- 
gu, atunci 7" Partida s-a jucat în 
vara anuiu! I960 Neagu avea a- 
tunci 20 de ani (născut la 10 
iulie 1948). Volați sâ știți dacă 
era... minor și, deci vina lui avea 
dimensiuni mai reduse. Da de 
unde ! De altfel, un timp a și fost 
...excomunicat din Giulești 1

i
Ilustrații : N. CLAUDIU

un fel de Rapid

pre- 
Rivelino 

de televi- 
numele de 
o reclamă, 
cărui m’ș-

transmisă de 
care vrei să 
mic detaliu, 
că în afara 
demne de re

putația sa — cărora, din ne
fericire. pentru Corinthians, 
le-au lipsit de fiecare dată 
cîțiva centimetri pentru a se 
transforma în goluri — ma
rea vedetă a acestei echipe, 
pentru care sute de mii de 
suporteri au un adevărat cult, 
nu ne-a oferit nimic extra
ordinar. Știam din ziare că, 
în urma căsătoriei sale, con
tractată după El Mundial, Ri

velina 
citisem 
într-una din revistele din Sao 
Paulo, dar toate la (in loc — 
și evoluția sa în meciul cu 
Flamengo și veștile din presă 
— n-au făcut decît să-mi spo
rească curiozitatea de a-1 cu
noaște și de a schimba cîteva 
cuvinte cu

Iată-mă
care avea 
preună cu 
bulescu și 
președintele Rapidului, P. Ca
pră) la clubul Corinthians, a- 
flat la vreo 12 km de centrul 
orașului Sao Paulo.

Spre neșansa mea, echipa 
Se antrenase dimineața, și în 
club nu mai era nici un fot
balist. Am folosit,, bineînțeles, 
prilejul pentru a vizita toate 
bazele sportive aferente unui 
club înființat în 1910 I

Cei 135 000 ‘ 
neficiază 
ceea ce 
aproape

O sală_ ____ „ ______
fotbal (futebol de salao) cu o 
capacitate de 18 000 locuri.

O ghirlandă de piscine în 
care pot înota — toți odată — 
8 000 de înotători !

8 terenuri de fotbal, dintre 
care 7 de antrenament și unul 
pentru jocuri amicale, dotat 
cu instalație de nocturnă și 
avînd 20 000 de locuri.

14 terenuri de volei și bas
chet.

O bibliotecă a clubului cu- 
prinzînd 15 000 volume.

Impresia de ansamblu este

nu-și găsește ritmul, 
și un interviu apărut

el.
așadar în mașina 
să mă ducă (îm- 

antrenorii M. Băr- 
N. Cristescu și cu

la 
mi 
un 
de

de membri be- 
Corinthians de 

s-a părut a fi 
paradis sportiv 
volei, baschet și

ADEVĂRURI
• Mai întîi să jucăm tenis vreo cinci ore, pe urmă c’n- 

tăm Brahms.
Pablo Casals

• Pumnul esie arma umană prin excelentă, singura 
adaptată organic sensibilității, rezistenței, structurii ofen
sive și defensive a corpului nostru.

Maurice Maeterlinck
• Omul care nu știe să alerge, să sară, să înoaie, e ca 

un automobil la care nu s-ar folosi decît viteza întîi.
Jean Giraudoux

• Nobila artă este un balet născut din mișcarea ex
traordinară în ring.

Eugen Barbu
• Gimnastica prelungește tinerețea omului.

John Locke

a unui adevărat combinat al 
sportului.

Un ultim amănunt. La ie
șirea din incinta clubului 
ne-a fost arătat un parc de 
vreo cîteva hectare pe care 
— după regula nescrisă; a 

jucau, bineînțe-Braziliei

RIVELINO

Ies, fotbal copiii. Aici se - face 
„preselecția" (cum se numește 
la noi) așilor de mîine. ?

De aici a plecat și ; Riv^- 
lino, căruia și azi i se-bziefe 
„garoto do parque" (băiatul 
din parc). v.iiw

De la 12 ani avea, un șut 
de mic tunar...

Marius POPESCU
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CONFERINȚELE CONSILIILOR JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
DEZBATERI AMPLE, ANALIZE 

REALISTE Șl MĂSURI EFICIENTE

Ieri, importanta acțiune a organizării și 
desfășurării Conferințelor Consiliilor 
județene pentru educație fizică și sport 

a cunoscut un moment de vîrf, asemenea 
ample și utile dezbateri avînd loc în 7 județe s 
CONSTANȚA, ARGEȘ, DÎMBOVIȚA, BOTO
ȘANI, GORJ, TELEORMAN și VÎLCEA.

Ca și la precedentele Conferințe, la adu
nările desfășurate ieri au participat prim- 
secretari și alfi activiști cu munci de răspun
dere din cadrul Comitetelor județene de 
partid, a căror prezență și luare de cuvînt 
au reprezentat o prețioasă contribuție la 
succeșul lucrărilor. De asemenea, la Confe
rințele CJ.E.F.S. au participat membri ai Co
mitetului Executiv și alfi reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport. ■

Printre participant! s-au aflat membri ai 
Consiliilor județene pentru educație fizică și

sport, ai comisiilor locale pe ramură de 
sport{ antrenori, profesori de educație fizică, 
sportivi, precum și reprezentanți ai organelor 
și organizațiilor de stat și obștești locale, 
cu atribuții în domeniul sportului.

Lucrările s-au desfășurat pretutindeni în 
aceeași atmosferă de lucru, de analiză res
ponsabilă și multilaterală a activității spor
tive de masă și de performanță din județe, 
de studiere atentă a opiniilor exprimate de 
participant, ca și a propunerilor făcute de 
aceștia.

în toate cele 7 județe, la sfîrșitul lucră
rilor, participanții la Conferințele CJ.E.F.S. 
au adoptat cu entuziasm textul unor tele
grame de recunoștință și ferm angajament, 
adresate Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului NiCOLAE 
CEAUȘESCU, personal.

CONSTANȚA
în sala Teatrului de stat 

'din Constanța a avut loc, 
ieri, Conferința Consiliului ju
dețean pentru educație fizi
că și sport.

Lucrările Conferinței s-au 
bucurat de prezența tovară
șului Vasile Vilcu, membru 
al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, prim secretar al 
Comitetului județean de par
tid, președintele Consiliului 
popular .județean Constanța.

A fost, de asemenea, pre
zent tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport.

Aducînd Conferinței un 
cald salut din partea Comi
tetului județean de partid, 
tovarășul Vasile Vilcu s-a re
ferit pe larg în cuvin tul său 
— ascultat cu viu interes de 
către cei prezenți — la suc
cesele obținute de mișcarea 
sportivă constănțeană, pre
cum și la căile și mijloacele 
care ar putea să-i asigure o 
nouă și substanțială creștere, 
la nivelul realizărilor econo- 
mico-sociqle din județ.

Tovarășul Dumitru Ivan, 
președintele C.J.E.F.S., a pre
zentat darea de seamă asu
pra activității desfășurate în 
ultimii trei ani, pe marginea 
căreia s-au purtat apoi am
ple și- fructuoase discuții.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul An
ghel Alexe, care, după 
ce a înmînat președintelui 
C.J.E.F.S. diploma acordată de 
Consiliul Național, pentru lo
cul III în întrecerea din a- 
nul trecut a Consiliilor spor
tive județene (grupa I), fe- 
licitîndu-i cu acest prilej pe 
activiștii, tehnicienii și spor
tivii constănțeni pentru fru
moasele rezultate obținute, 
s-a oprit pe larg asupra prin
cipalelor obiective ale activi
tății viitoare.

în continuare, a fost apro
bat planul de măsuri pen
tru perioada 1971—1973, pre
cum și răspunsul la chema
rea la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați, după care 
s-a trecut la desemnarea 
roului Consiliu județean. Din 
jiroul acestuia fac parte to
varășii : Dumitru Ivan (preșe
dinte), Gheorghe Răuță și Du
mitru Panait (vicepreședinți), 
.Victor Albu, Marin Neațu, 
Vasile Cazacu, Gheorghe Ca- 
valioli, Ștefan Cosmiade, Emi

lia Nicodim, Trandafir Bu
turugă, Sorin Popescu, Boris 
Milcescu și Ținea Telehoi 
(membri).

mg#
Sala de Conferințe a Comi

tetului municipal de partid din 
Pitești a găzduit, simbătă dimi
neața, Conferința Consiliului ju
dețean pentru educație tizică 

■și sport Argeș.
A fost prezent tovarășul 

Gheorghe Năstase, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean P.C.R. Ar
geș.

Din partea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, la Conferință a parti
cipat tovarășul conf. dr. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al CNEFS.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Gheorghe Cre- 
țu, președintele C.J.E.F.S. Ar
geș, a prezentat darea de sea
mă asupra muncii desfășurate 
in perioada anilor 1968—1970 in 
domeniul educației fizice și 

sportului, după care mulți din
tre cei prezenți au luat cu- 
vintul. atît pe marginea dării 
de seamă, cit și pentru a face 
propuneri constructive de îm
bunătățire a proiectului planu
lui de măsuri pe anii 1971—1973, 
care fusese prezentat anterior.

Primit cu puternice aolauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Năstase, care a subliniat succe
sele activității sportive din ju
dețul Argeș arătînd, în con
tinuare, cu claritate căile de 
progres pentru viitor, mijloa
cele de folosire mai judicioasă 
a posibilităților locale, in sco
pul dezvoltării și mai cuprin
zătoare a sportului de masă și 
de performanță din orașele și 
comunele județului.

Luînd cuvîntul, tov. Emil 
Ghibu a felicitat întregul activ 
al mișcării sportive argeșene 
pentru succesele obținute in ul
timii trei ani și a expus prin
cipalele obiective actuale și de 
viitor ale mișcării sportive, după 
care a înmînat diploma și cupa 
atribuite județului Argeș pen
tru locul II în întrecerea din
tre CJEFS din întreaga țară, 
pe anul 1970.

în continuarea lucrărilor, a 
fost desemnat Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport compus din 67 de membri. 
Din Biroul Consiliului fac par
te : Gheorghe Crețu (preșe
dinte), Mihai Diaeonescn (vice
președinte), Gabriel Bădescu, 
Constanța Ciucurel, Gheorghe 
Fianu, Ion Mihu, Alexandru O- 
țeleanu, Constantin Luca, Cris
tian Vasilică, Alexandru Dnță, 
Marin Olaru, Cornel loniță, A- 
lexandru Nanu (membri).

TELEORMAN
Sîmbătă dimineața, în sala 

,de festivități a Comitetului 
.județean de partid Teleor

man, a avut loc Conferința 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, care 
a prilejuit o amplă trecere 
în revistă a activității spor
tive din județ în ultimii trei 
ani.

La lucrările Conferinței a 
participat tovarășul Marin 
Drăgan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean.

Din partea C.N.E.F.S., la 
lucrările Conferinței, a fost 
prezent prof. univ. dr. Leon 
Teodorescu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., rectorul Institutu
lui pentru Educație Fizică și 
Sport.

La primul punct al ordinei 
de zi, tov. Haralambie lo- 
nescu, președintele C.J.E.F.S. 
Teleorman, a prezentat da
rea de seamă asupra acti
vității sportive din județ din 
ultimii trei ani.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Marin Drăgan, care 
după ce a adus un cald sa
lut Conferinței din partea 
Comitetului județean, a făcut 
aprecieri asupra activității 
sportive desfășurate în județ 
în timpul perioadei analiza
te, făcînd totodată recoman
dări prețioase pentru viitor.

Aducînd lucrărilor Confe
rinței salutul C.N.E.F.S., tov. 
Leon Teodorescu s-a referit 
în cuvîntul său la obiective
le principale ce stau în fața 
mișcării sportive teleormă- 
nene.

în continuarea lucrărilor, a 
fost desemnat Consiliul ju
dețean pentru educație fizică 
și sport. Din biroului aces
tuia fac parte : Haralambie 
Ionescu (președinte), Iulian 
Stancu (vicepreședinte), Tă- 
nase Neculescu, Dumitru 
Gruia, Atanasie Bobocea, Vic
tor Iriminoiu, Teodor Sfetcu, 
Gheorghe Pascu, Horia Gloa
bă, Smaranda Vasiliu, Dorina 
Cîmpean, Ion Golgojan, Paul 
Iorga (membri).

Conferința a răspuns che
mării Ia întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

DÎMBOVIȚA
La Tîrgoviște, în sala Ca

sei de cultură s-au desfă
șurat sîmbătă lucrările Con
ferinței consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport Dîmbovița, în cadrul 
căreia a fost analizată pe 
larg activitatea pe ultimii 
trei ani, s-au adoptat hotă- 
rîri privind munca în viitor 
și s-a desemnat noul organ 
de conducere.

Conferința a fost onorată 
de prezența tov. Nicoîae Tă- 
bîrcă, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean Dîmbovița.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
fost reprezentat de conf. 
univ. Marin Birjega, vice
președinte al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordi
nei de zi, tov. Paul Oiței, 
președintele C.J.E.F.S. Dîm
bovița, a prezentat darea de 
seamă privind activitatea 
desfășurată pe ultimii 3 ani, 
după care s-a răspuns la în
trecerea lansată de conferin
ța C.J.E.F.S. Galați.

Luînd cuvîntul, tov. Nico- 
lae Tăbîrcă a făcut aprecieri 
asupra muncii desfășurate de 
organizațiile sportive din ju
deț, în colaborare cu cele
lalte organe și organizații cu 
atribuții în domeniul educa
ției fizice și sportului, men- 
ționînd rezultatele obținute și 
lipsurile care s-au manifestat. 
Totodată, tov. N. Tăbîrcă a 
făcut prețioase recomandări 
pentru viitor.

Tov. Marin Birjega i-a fe
licitat pe activiștii, tehnicie
nii și sportivii județului Dîm
bovița pentru succesele ob
ținute, în special, pe linia 
sportului de masă. Reprezen
tantul C.N.E.F.S.-ului a în
mînat apoi organului jude
țean diploma de onoare cîș- 
tigată la întrecerea județelor 
privind atragerea maselor în 
practicarea educației fizice și 
sportului, acțiune în care ju
dețul Dîmbovița a ocupat lo
cul I.

A fost desemnat apoi Con
siliul județean, compus din 
59 persoane și biroul din care 
fac parte: P. Oiței (preșe
dinte), N. Dincă (vicepreșe
dinte), I. Stanciu, C. Mihai, 
N. Oprea, I. Șerban, L. Miti- 
telu, L. Dumitrescu, Ecateri- 
na Costache, Tr. Pătrașcu, 
Maria Chiriță, T. Varga și 
G. Rădulescu.

VÎLCEA
în sala de festivități a Con

siliului popular județean a a- 
vut loc, sîmbătă. Conferința 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Vîl- 
cea.

La lucrările conferinței a 
participat tovarășul Constan
tin Matei, membru al C.C. 
al P.C.R, secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al 
P.C.R.

A fost prezent, de aseme
nea, conf. dr. Nicu Alexe, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordi
nii de zi, prof. Marin Nicula, 
președintele C.J.E.F.S. Vîlcea, 
a prezentat darea de seamă 
asupra activității desfășurate 
în perioada 1968—1970. Par- 
ticipanților le-a fost expus 
planul de măsuri privind ac
tivitatea ce urmează a fi des
fășurată în anii 1971—1973. 
Ambele documente au susci
tat ample dezbateri din par
tea celor prezenți. S-au fă
cut propuneri valoroase me
nite să ducă la creșterea miș
cării sportive din județul 
Vîlcea.

A iuat cuvîntul conf. dr. 
Nicu Alexe, care a trecutin 
revistă rezultatele la care 
s-a referit darea de seamă, 
indicînd măsuri concrete 
pentru activitatea viitoare.

Asistența a ascultat cu 
deosebit interes cuvîntul to
varășului secretar Constantin 
Matei. Vorbitorul a făcut a- 
precieri valoroase pe margi

nea realizărilor sportive din 
județ și a punctat o gamă 
de măsuri cuprinzătoare pen
tru etapa 1971—1973.

A fost desemnat noul con
siliu al C.J.E.F.S., format din 
67 membri dintre care 13 
componenți ai biroului : Ma
rin Nicula (președinte), Radu 
Vișan (vicepreședinte), Octa
vian Celle, Gheorghe Chelăr, 
Gheorghe Cîrciumaru, Viorel 
Costăche, Aurel Dărvărcscu, 
Silviu Dinte, Iulian Iovan, 
Eugen Ionescu, Georgeta Ma- 
naeov. Elena Stănăringă, Tu- 
dorache Stan (membri).

Conferința a răspuns che
mării la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

GORJ
Sala de festivități a Con

siliului popular județean a 
găzduit sîmbătă dimineață lu
crările Conferinței Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovarăși
lor Gheorghe Paloș, membru 
ai C.C. al P.C.R., prim secre
tar al Comitetului județean 
de partid, președintele Con
siliului popular județean 
Gorj, și Constantin Drăgoes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretai1 al Comitetului ju
dețean de partid.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
fost reprezentat de tov. An
gliei Vrabie, membru al 
Comitetului executiv al 
C.N.E.F.S., secretar general al 
C.O.R.

La primul punct al ordi
nii de zi, tov. Mihai Blaj, 
președintele C.J.E.F.S., a pre
zentat darea de seamă pe ul
timii trei ani, iar tovarășul 
Emil Mîndruț, vicepreședin

PRAHOVA DOREȘTE SĂ DEVINĂ UN CENTRU 
IMPORTANT PE HARTA OLIMPICĂ A ȚĂRII
Lucrările conferinței Consi

liului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Pra

hova au prilejuit o amplă ana
liză a activității desfășurate tn ul
timii trei ani. Dezbaterile, pro
funde. la obiect, au evidențiat suc
cesele obținute de sportul pra
hovean sub conducerea și îndru
marea permanentă a organelor 
și organizațiilor de partid, creș
terea continuă a numărului de 
practicanți ai sportului, ridica
rea pe o nouă treaptă, superioară, 
a performanțelor, îmbunătățirea 
substanțială a bazei materiale. 
Toate acestea atestă progresul 
cert obținui in sport, alături de 
celelalte domenii de activitate din 
județul Prahova.

în acest context, sînt nume
roase subiectele asupra cărora ar 
trebui să ne oprim. Cum spațiul 
nu ne-o permite, ne vom ocupa 
doar de contribuția adusă de ju
dețul Prahova la pregătirea ți 
formarea selecționatei olimpice a 
României pentru întrecerile de la 
Sapporo și Miinvtoen. tn cuvîntul 
tovarășului- Constantin Marinov, 
membru supleant ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretar al Comitetului 
județean de partid, ca de altfel 
și în darea de seamă, au fost 
scoase în evidență succesele rea
lizate de sportivii prahoveni, re
sursele pe care le au (totuși încă 
puțin puse în valoare) și căile 
ce trebuie urmate jn viitor.

Astfel, la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice a fost obținută 
Prima medalie ia sporturile de 
iarnă (locul III la bol»), iar re
prezentanții Prahovei — îndeosebi 
cei ce se pregătesc pentru vii
toarele J.O. — au realizat în ul
timii trei ani un important salt 
in ierarhia internațională, clasln- 
du-se de 13 ori In primele fi 
locuri din lume, tie 7 ori în pri
mele trei locuri ia campionatele 
europene și de 17 ori la Jocurile 
balcanice, de gimnastică, atletism, 
bob, schi ș.a. în ultimul an aproa

te, a expus proiectul planu
lui de măsuri. în continuare, 
a luat cuvîntul tov. Gheor
ghe Paloș, care — după ce a 
adus un cald salut conferin
ței din partea biroului Co
mitetului județean de partid 
— a făcut cîteva recoman
dări prețioase privind activi
tatea sportivă de viitor, fo
losirea din plin a condițiilor 
existente, cultivarea tradiți
ilor locale.

Pe marginea documentelor 
prezentate s-au purtat intere
sante discuții. în încheierea 
dezbaterilor, tov. Anghel Vra
bie a adresat felicitări pen
tru rezultatele obținute, re- 
ferindu-se apoi la posibilită
țile de realizare a obiective
lor ce stau în fața organului 
județean, sportivilor de pe a- 
ceste meleaguri.

A fost apoi desemnată com
ponența biroului Consiliului 
județean : Mihai Blaj (preșe
dinte), Emil Mîndruț (vice
președinte), Dumitru Secată, 
Vasile Ciocioi, Dumitru Albu- 
iescu, Matei Pecingini, Du
mitru Maria, Ion Corlan, Ma
ria Bujneag, Constantin Do- 
bran, Rodica Bedreag, Viorel 
Florea și Nicolae Andreescu 
(membri).

Conferința a răspuns la 
chemarea lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

BOTOȘANI
In sala de festivități a Con

siliului popular județean, s-au 
desfășurat, sîmbătă dimineață, 
lucrările Conferinței Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport Botoșani.

La lucrări a participat tov- 
Gheorghe Ghinea, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Botoșani al Partidului Comu
nist Român, și tov. Păun Bratu,

pe ioo de sportivi din acest județ 
au fost selecționați în loturile re
publicane. 19 dintre el îndepllnln- 
du-și haremurile pentru selecțio
narea în lotul olimpic al Româ
niei. Sînt fără îndoială, pași îna
inte.

Dar, așa cum sublinia In cu- 
vi*'tul său tov. Nicolae Pantilie 
— președintele clubului sportiv 
Petrolul — „deși există o bază 
materială bună, in continuă creș
tere, deși județul Prahova bene
ficiază de un număr important 
de specialiști, contribuția adusă la 
formarea loturilor olimpice «sie 
încă modestă". într-adevăr, nu
mai în ultimul timp au fost date 
în folosință sau sint in curs de 
terminare Palatul sporturilor, să
lile de la Institutul de Petrol, 
Școala profesională Teleajen, 
Școala profesională a Uzinei „1 
Mai", bazinul acoperit din Ploiești, 
cel din Cîmpina, sălile de gim
nastică, lupte, haltere și atletism 
de la clubul Petrolul etc. In to
tal au fost amenajate sau repa
rate în acest răstimp peste 60 ele 
baze sportive. Există aici un li
ceu cu program de educație fi
zică, trei școli sportive. 364 secții 
afiliate, două puternice cluburi. 
Sportivii beneficiază de peste 250 
de profesori de educație fizică, 
de antrenori șl tehnicieni cu înal
tă calificare. Sînt, deci, create 
condiții organizatorice și materi
ale pentru ca prahovenii să-și 
sporească și mai mult contribuția 
la creșterea prestigiului sportiv 
internațional al țării noastre.

Am reținut din cuvîntul pre
ședintelui clubului sportiv Sinaia, 
Paul Popa, care, In afară de fap
tul că a scos în evidență contri
buția acestui oraș de munte în 
obținerea unor rezultate de va
loare deosebită (8 medalii de aur, 
11 de argint. 10 de branz la C.M.. 
C.E. și J.B.), a arătat că există 
posibilitatea măririi numărului de 
sportivi pentru lotul olimpic, de
oarece în Sinaia și in împrejurimi 
sînt mulți tineri cu perspective, 

secretar al Comitetului jude
țean de partid.

A fost prezent tov. Ion Ba
laș, membru al Biroului Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Tov. Gheorghe Paraschiv, 
președintele C.J.E.F.S. Boto
șani, a prezentat darea de 
seamă asupra activității des
fășurate In domeniul educației 
fizice și sportului pe perioada 
1968—1970. Participanții la lu- 
cările conferinței au luat 
cunoștință și de planul de mă
suri privind Îmbunătățirea ac
tivității în anii 1971—1973.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Păun Bratu, secretar al Comi
tetului județean Botoșani al 
P.C.R., care a adus partici- 
panților la conferință salutul 
Biroului Comitetului județean 
de partid și a făcut o amplă 
analiză a activității sportive 
desfășurate In ultimii trei ani.

Luînd cuvîntul, tov. Ion 
Balaș a felicitat mișcarea 
sportivă din județul Botoșani 
pentru rezultatele obținute In 
anul 1970, înmînînd președin
telui C.J.E.F.S. Cupa și Diplo
ma oferite de C.N.E.F.S. pen
tru locul II (grupa a treia), 
obținut în întrecerea între 
județe. Vorbitorul s-a referit 
apoi la măsurile ce trebuie 
luate pentru ca și în conti
nuare, în județul Botoșani, să 
se înregistreze succese în miș
carea sportivă de masă și de 
performantă.

în continuarea lucrărilor a 
fost desemnat Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport. Din biroul consiliului 
fac parte : Gheorghe Para
schiv (președinte). Boris Mîti- 
anschi (vicepreședinte). Msri- 
Jusa Avădănii, Ion Ilie. Ion 
Dănilă. Marja Balea. Necutal 
Butelang. Iosif David, Rada 
Lăzăreanu. Constantin Ctubo- 
tărasu, Gheorghe Vieru (mem
bri).

Participanții la lucrările con
ferinței au hotănt să răs
pundă chemării la întrecere 
lansată de C.J.E.F.S. Galați.

din cuvîntul prof. Mircea Simion. 
(„nu există încă o corelație intre 
ora de educație fizică și sport, 
în sensul că nu se evidențiază do
rința profesorilor de a folosi ora 
pentru a-l invăța pe copil o dis
ciplină**), șl al prof. Mihai Mitro
fan prof. Mihai Marin, Ion Ale
xandru ș.a. că noul birou CJEFS. 
activiștii cluburilor șl asociațiilor 
sportive, profesorii de educație fi
zică, antrenorii șl sportivii au da
toria de a folosi mai bine, mal Ju
dicios condițiile materiale și d» 
pregătire create, de a (ace efor
turi pentru modernizarea antre
namentului, de a urmări cu fer
mitate îndeplinirea hotărîrilor. a 
planurilor de pregătire și a indi
cațiilor metodice. Este, de altfel, 
ceea ce și-a și propus în planul 
de măsuri pentru anii 1971—197S 
noul consiliu județean pentru e- 
ducațle tizică și sport al județului 
prahova.

Subliniind aceasta, tovarășul 
conf. univ. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., a spus : 
„Faptul că numărul actual ăl 
sportivilor de certă valoare inter
națională este mic, că. tn general, 
contribuția olimpică este modestă 
iși află cauzele in Insuficienta fo
losire a cadrului organizatorle- 
material. Poate fi profilată o 
școală generală pe Înot, există 
condiții pentru organizarea cam
pionatelor pe școală, la 8—3 dis
cipline, este necesar să se pună 
accent pe dezvoltarea minispor- 
turilor, pe îmbunătățirea perma
nentă a procesului de antrena
ment. Toate acestea, precum și 
cele prevăzute In planul de acti
vitate pot contribui la mărirea 
aportului județului Prahova 
la răspîndlrea sportului In rlil- 
durile tineretului, la creșterea nu
mărului performerilor și a perfor
mantelor».

Hristache NAUM

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 Coravtt, ora 
9.30 : concurs de marș orga
nizat de clubul Progresul.

BASCHET : Sala Floreasca,. 
de la ora 9.30 : Voința Bucu
rești — politehnica București, 
l.E.F.S..— Voința Brașpv. .me
ciuri în cadrul diviziei femi
nine A»- ,

fotbal : c;Tgnenul , Meta u 
(Panteltmohj, oră 15 ■: Metalul 
București — Universitatea 
Craiova (Cupa României) ; 
Terenul Voința, ora 11 : Voin
ța București — Trotușul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej (dici- 
zla C); Terenul Laromct, ora 
11 : Laromet București — Uni
rea Mănăstirea (divizia C): 
Terenul Flacăra roșie (Du- 
deș'l) 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 In cadrul 
campionatului diviziei A. la 
„libere" ; Sala Steaua, de la 
ora 10 (Steaua — Rapid Bucu
rești — Progresul Brăila): Sala 
Dinamo, de la ora 10 (Dinamo 
— C.F.R. Timișoara — Lemna
rul Odorheiul Secuiesc).

PATINAJ : Patinoarul arti
ficial „23 August", de la ora
10 : 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- 
vlta Roșie — Constructorul : 
Teren Steaua, de la ora 11 : 
steaua — Șc. sp. 2 : Stadionul 
Tineretului (teren 4), de la 
ora 11 : C.S.S. — Dinamo ; 
Tgren Constructorul, de Ia 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 
ia ora 8 : Voința — Alumina 
Oradea rm.B.1. Steaua — Ex
plorări B^Marp.-. fm.A.), Pro
gresul — Politehnica Brașov, 
(m.B.): Sala ..Giulești, de la 
ora 9 i Rapid — .Politehnica 
Timișoara (m.A.J. Aurora — 
Universitatea Craiova. (m.B.). 
Universitatea — Viitorul (f.B).

CÎȘTIGĂTOARE CAMPION IA NICIIONWLtDIBAR —KUNN CREȚOI Șl I. TOMORI

DUBLI CAMPIONI UNIVERSITARI
(prin telefon).BRAȘOV, 6

Și în ziua a doua a campio
natelor universitare, pe o 
iarnă la fel de înverșunată 
ca și vineri, studenții, înfrun- 
tînd deopotrivă viscolul, cap
canele labirintului de porți 
și talazurile formate în ză
padă mare, și-au disputat 
proba de slalom uriaș? Lup-' 
ta, deschisă, în principiu pen
tru toți, s-a rezumat în fapt, 
în ceea ce privește 
primelor locuri, Ia 
prevăzut de altfel 
studenții brașoveni 
la l.E.F.S. București. Nicolae 
Crețoi (C.S.U. Brașov), do
vedind aceeași lăudabilă con
stanță, a cîștigat și " 
lea titlu în maniera 
niștită, curgătoare și 
de atac.

La fete supremația 
tivă a studentelor de 
l.E.F.S. este net vizibilă. Din
tre ele se desprinde valoric 
Iudith Tomori, extrem de 
combativă și foarte contro
lată tehnic.

Pe un teren de 1406 m lun
gime, cu 44 de porți (Pîrtia 
Lupului) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

FETE: 1. Iudith Tomori 
(l.E.F.S.) 1:24,3, 2. Maria Cîm- 
peanu (l.E.F.S.) 1:24,9, 3.
Georgeta Băncilă (,,U“ Cluj) 
1:26,1. BĂIEȚI: 1. Nic. Cre
țoi (C.S.U. Brașov) 1:24,3, 2. 
Ion Bogdan (l.E.F.S.) 1:24,9, 
3.Zoltan 
1:26,8.

cîștigarea 
duelul — 
— dintre 
și cei de

al doi- 
sa li- 
sigură

colec
tă

Hambric (l.E.F.S.

★

s-a disputat la Po- 
,CUPA ORAȘULUI

LA DUBLU

Tot azi 
iana „< 
KlȘNOV" pentru alergătorii 
de fond. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 10 km 
seniori: 1. Alex. Szabo (Di
namo) 47,32, 2. Gh. Gîrniță 
(Dinamo) 48,23, 3. Gh. Cim-

poia (A.S.A.) 48,53; 5 km ju
niori mari: 1. Gh. Ionetecu 
(Dinamo) 23,23, 2. Gh. Babeș 
(A.S.A.) 24,04, 3. Stelian Urs 
(Tractorul) 24.05; 5 km ju
niori mici: Ion Rucăreanu 
(Dinamo) 24,06; copii (fete)
— 1 km — Elena Perșu 
(RÎȘnOv) 4,45; copii (băieți)
— 3 km
(Rîșnov)
(2 km): Ion Cimpoia (Rîșnov)
10,10.

— Dorin Brezeanu
20,10 ; copii băieți

Sîmbătă, în penultima zi a 
competiției de tenis dotată 
cu „Cupa 8 Martie", s-a dis
putat finala turneului de du
blu. Perechea Iudit Dibar, 
Agneta Kun a depășit ușor 
cuplul Ecaterina Roșianu, 
Mariana Nunweiiler, în nu
mai două seturi: 6—3, 6—1.

Foarte spectaculos a fost 
meciul de simplu dintre Iu
dit Dibar (Dinamo) și Vale
ria Balaj (Steaua). începînd 
partida cu dorința de a cîș- 
tiga, Balaj și-a apropiat, la 
un moment dat victoria, în 
primul set, reușind să con
ducă cu 4—1 și 5—3, dar 
n-a putut să facă față rit-

M. BÎRA

Agneta Kun, campioana tării, se va intilni astăzi, in finală, 
cu Iudit Dibar. Va reuși ea să intie in posesia „Cupei 8 

Martie" ?

mului rapid de joc al dina- 
movistei, pierzînd setul. Se
tul al doilea și l-a adjudecat, 
cedîndu-1 pe ultimul. Rezul
tat final: Iudit Dibar—Vale
ria Balaj 7—6, 4—6, 6—1. Me
ciul dintre cele două colege 
de club (C.S.U. Construcții) 
Agneta Kun—Adriana Căli
na a fost mai mult o for
malitate pentru prima jucă
toare. Kun a cîștigat (de 
parcă nu ar fi avut , adver
sară în față !) cu 6—0, 6—0.

Astăzi, de la ora 15,30, în 
sala Steaua (Calea Plevnei 
114), se joacă meciurile Va
leria Balaj—Adriana Călina 
și Agneta Kun—Iudit Dibar. 
Cea de a doua întîlnire va 
desemna și pe cîștigătoarea 
Cupei, căreia i se va decer
na și o diplomă din 
organizatorilor. Cu 
sezonul 
nis pe 
sfîrșit.

competițional 
teren acoperit

partea 
aceasta 
de te- 
va lua

Ion GAVRILESCU

SLANIC, 6 (prin telefon). — 
în localitate au continuat între
cerile din cadrul campionatelor 
republicane de micromodele. E- 
voluțiile de sîmbătă. din ulti
ma zi a concursului, au pri
lejuit dispute strînse, majori
tatea participanților înregistrînd 
rezultate- superioare primelor 
lansări. Este vorba de tînărul 
Aurel Popa de la Voința Tg. 
Mureș, care a realizat cu micro- 
modelul său timpul de 38:10 sta
bilind un nou și valoros record 
național. O comportare frumoa
să a avut și juniorul Ștefan Bo- 
ioș (Voința Tg. Mureș).

Rezultate : seniori ; 1. Aurel 
Popa (Voința Tg. Mureș) 73:58 
(cele mai bune două lansări) — 
campion republican, 2. Aurel 
Morar (Voința Tg. Mureș) 60:12, 
3. Otto Hintz (Voința Tg. Mu
reș) 55:43, 4. Vasile Nicoară (Vo
ința Tg. Mureș) 52:50, 5. Eugen 
Holtier (Grivița Roșie Buc.) 
52:14, 6. Nicolae Bezman (Ote
lul Galați) 49:00 ; juniori ; 1. 
Ștefan Botoș (Voința Tg. Mureș) 
48:01 — campion republican, 2. 
Marcel Iridon (Voința Tg. Mu
reș) 41:24, 3. Tudor Avramescu 
(Oțelul Galați) 37:32,4. FirelSta-

mate (Oțelul Galați) 32:40. 5. 
Alexandru Vereș (Voința Tg. 
Mureș) 29:52.

Clasamentul pe echipe : 1. 
Voința Tg. Mureș 139:53 —cam
pioană republicană. 2. Oțelul 
Galați 126:29, 3. Grivița Roșie 
Buc. 123:45.

ROMÂNIEI PARTICIPA

LA

„TURUL ALGERIEI»
Luni pleacă în Algeria re

prezentativa de ciclism a Ro
mâniei care, între 16 și 26 
martie, participă la „Turui 
Algeriei", competiție de 
lung kilometraj, la startul 
căreia se vor alinia sportivi 
de valoare din mai multe 
țări. Echipa este alcătuită 
din Vasile Teodor, Constan
tin Grigore, Nicolae Ciume- 
ti, Vasile Selejan, Alexandru 
Sojronie, Ștefan Suciu, Ni
colae David și însoțită de 
antrenorul Nicolae Voicu. 
mecanicul Dumitru Negoiță 
și masorul Florea Traian.

SE REIA CAMPIONATUL JUNIORILOR
• în sfîrșit, Cupa de iarnă 

la rugby se încheie astăzi 
cu partida Grivița Roșie — 
Vulcan. Firesc, victoria nu 
poate scăpa grivițenilor. Ră- 
mîne de văzut, însă, după 
deliberarea comisiei, cui 
va fi atribuită Cupa.

•Juniorii își încep dispu
tele returului cu o săptămînă 
înaintea seniorilor. Din pă
cate, pentru cei ce ar dori 
să-i 
rugbyști, 
gramate 
excepția 
Roșie și 
terenuri

urmărească pe tinerii 
jocurile sînt pro- 

la aceeași oră (cu 
celui dintre Grivița 

Constructorul), pe 
diferite. Dar, aceas-

ta nu este vina organizatori
lor. In prima etapă a retu
rului vor avea loc următoa
rele meciuri 1 Grivița Roșie
— Constructorul (teren Par
cul Copilului, ora 10), Steaua
— Șc. sp. 2 (teren Steaua, 
ora 11), C.S.Ș. — Dinamo 
(teren Tineretului, ora 11), 
Rapid — Progresul (teren 
Constructorul, ora 11).

Remarcăm faptul că dumi
nică vom putea vedea la 
lucru pe cei mai mulți com- 
ponenți ai lotului național, 
care se pregătesc pentru 
apropiatele confruntări in
ternaționale.

ȘEDINȚA COMITETULUI
FEDERAL

Astăzi, de la ora 9, vor 
începe lucrările ședinței Co
mitetului Federației Române 
de Tenis de Masă. Va fi a-. 
nalizată activitatea pe anul 
1970 și vor fi discutate obiec
tivele pe 1971, proiectul de 
buget și calendarul intern și. 
internațional. Ședința are loc 
la sediul C.N.E.F.S. (str. V.. 
Conta nr. 16, etajul VIII).



SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNT1LMRI IMLRNAnONALT PESTE HOT ABE TIRIAC $1 NĂSTASE
IN SEMIFINALE LA HAMPTON

pr

LA 5 Km FOND-JUNIOARE
Ion Tudor și Alexandru Bogdan, medalii de bronz

MAVROVO, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Deși presa din Iugoslavia îi 
vedea favoriți pe mai mulți 
sportivi din delegația noastră, 
totuși în . prima zi a întrece
rilor balcanice de schi ei nu 
âu confirmat așteptările, doar 
junioara Elena Bășa (meda
lie de aur) și juniorii Ion Tu
dor și Alexandru Bogdan (me
dalie de bronz) reușind să se 
numere printre cei mai bine 
clasați în probele de astăzi. 
Este drept că o zăpadă proas
pătă, adîncă și un vînt puter
nic, cu rafale de zăpadă și 
gheață au făcut ca întrecerile 
șă se dispute în condiții di
ficile, mulți dintre concurenți 
fiind nevoiți să abandoneze. 
In proba de slalom special, 
disputată pe pîrtia de pe mun
tele Bistra (480 m lungime, 170 
m diferență de nivel, 60 și 65 
porți) s-au obținut următoa
rele rezultate: 1. * - -
vodă (Iugoslavia) .... ......
Milan Gazpercic (Iug.) 1:38,22, 

(Bulgaria) 
Vulpe

nevoiți să abandoneze.

următoa- 
Iosef Gaz- 

1 :37,41, 2.
3. Sasco Neikov 
1:38,24, 4. Gheorghe
(România) 1:38,57.

Ceilalți concurenți . _ __
(Dan Cristea, V. Brenci și D. 
Munteanu) au abandonat' în 
urm; căzăturilor. In proba re
zervată fetelor a cîștigat An- 
tonela Zlatareva ' (Bulgaria) 
1:39,08 urmată de Sonia Gaz- 
voda (Iug.) 1:42,59 și Mariet 
Matvoid (Iug.) 1:47,28. Singura 
noaștră concurentă. Ioana Bîr- 
san, a abandonat. La juniori 

ordinea primilor clasați este 
următoarea : 1. Giorgi Geor- 

giev (Bulgaria) 1:42,58, 2. Ako 
Pirnat (Iug.) 1:43,28, 3. Alexan
dru Bogdan (Românie) 1:44,11.

români

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
i

ECHIPA NOASTRĂ VIRTUAL
Ceilalți concurenți români (M. 
Burchi, P. Soiu și S. Adăscă- 
liței) au abandonat.

In probele de fond primele 
au luat startul junioarele. La 
capătul celor 5 km ai cursei 
am avut satisfacție să înregis- 

româ- 
: 1. 

Ilena 
Vio-

trăm prima 
nească.
Elena 
Kardez 
leta 
30:55,0, 
mânia) 
ciu (România) 31:40,0.
NIORI 10 km: 1. Petko 
lickov (Bulgaria) 45:13,0, 

Mats Lane (lug.) 46:27, 3.
Tudor (România) 46:50 ;
NIORI 15 km : 1. Ștefan Pan
kov (Bulgaria) 1 h 01:01,0. 
Alexis Kersatin (lug.) 
01:55, 3. Fijip Calm 
1 h 02,53, 4. Gheorghe 1 
(România) 1 h 03:24.

Astăzi se vor disputa 
bele de ștafetă și proba 
slalom uriaș.

victorie i 
rezultatele : 
29:38,0, 2.

30:50,0. 3.
(Bulgaria) 

Pața (Ro-

Iată
Bășa
(Iug.) 
Ochoska

4. Ișeanș 
, 31:30,0, 5. Rodica Clin- 
(România)

vingîndu-I cu 7—6, 3—6, 6—3 
pe Jan Kodes.
Clark Graebner a cîștigat cu 
5—7, 6—3, 6—1 în fața chi
lianului Jaime Fillol. In se
mifinale, Năstase va juca cu 
Franulovici, iar Țiriac îl va 
întîlni pe Graebner.

Jucătorii români s-au caii-' 
ficat și în finala probei de 
dublu, după ce au eliminat în 
semifinale cu 7—6, 7—5 cu
plul chilian Fillol — Corne
jo. In cealaltă semifinală, 
Graebner v- Koch au dispus 
cu 6—0, 7—5 de Battrick —l 
Curtis.

NEW YORK 6 (Agerpres).
— Ilie Năstase și Ion Țiriac 
continuă să se mențină în
tre protagoniștii marelui tur
neu de la Hampton. în ..sfer
turile" de finală, Ion Țiriac 
a furnizat, potrivit părerii 
corespondentului agenției 
.Associated Press", un joc
excelent și o veritabilă sur
priză, eliminîndu-1 în trei
seturi : 7—5, 6—7, 6—1 pe
campionul brazilian Thomas 
Koch, Ilie Năstase l-a 
cut cu 6—4, 6—1 pe 
Froehling, în . timp ce 
Franulovici a obținut 
calificarea în semifinală, în-

In sfîrșit,

între- 
Frank 
Zeliko 
și el

ELENA I3AȘA

• Huțanu s-a detașat în dasamintul golgelerilor (15 puncte)
• lonită si Boldescu restabiliți # Lupta pentru locul II se dă
intre Franța si

in

Ungaria ® România candidează la organizarea,
1972, a grupelor B și C

(prin telefon,

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL

2. 
h 

dog-) Cincu
1

Theo MACARSCHI

în turneul de handbal feminin de Ia Neubrandenburg

ROMANIA-CEHOSLOVACIA 12-8(8-3)
NEUBRANDENBURG, 6 (prin 

telefon de Ia trimisul special al 
ziarului Neuer Weg). Sîmbătă 
seară s-a disputat penultima run
dă a turneului internațional de 
handbal feminin dotat cu trofeul 
federației de specialitate din R.D. 
Germană. Echipa țării noastre a 
intiluit formația Cehoslovaciei pe 
care a tnvins-o cu 12—8 (8—3).

„Cupa Prietenia" la patinaj viteză

RECORDURI ROMANEȘTI PE PISTA
ARTIFICIALA DIN BERLIN

ROMANIA : Climovschi (Simo) 
— Soș (1), Arghlr (5). Szekely (3), 
Ilie (2), Metzenrath (2), Schram- 
ko, Băicoianu, Magyari, Oancea ;

CEHOSLOVACIA :
(Burezova) — Galbova, 
va (1), Palkovikova, 
Kovalowska, Steinerova, Ker- 
nerova (1), Cervenkova (1), Ma- 
tlohova (4), Pecarova (1). Au ar
bitrat Svensson și Iljuler (Dane
marca).

In celelalte două partide s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
R. D. Germană — U.R.S.S. 15—7 
(9—2) ; Iugoslavia — Ungaria 12— 
10 (3—5). După etapa a IV-a, cla
samentul arată astfel :

4
4
4
4
4

4 0 0

Mașova
Bruno- 

Durisova, 
Steinerova,

4
3
2
1
1

EINDHOVEN
de la trimisul nostru, special). — 

înainte de toate, rezultatele 
complete ale etapei. Așadar : 

România—Belgia 21—0,
7—0, 7—0) 

Franța—Danemarca 5—1
1—0. 1—1) 

Ungaria—Olanda 4—3
1—1. 2—2).

Anglia—Bulgaria 5—5,
2—1, 2—2).

CLASAMENTUL

ROMANIA 
Franța 
Ungaria 
Anglia 
Olanda 
Danemarca 
Bulgaria 
Belgia

Astăzi 
jocuri :

se

(7-0,

(1-0,
(1-2,

6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
2
2
1
0

dispută

II
1
1
2
4
4
4
6

59— 9
40—18
56—27
45—28
30—29
33—24
25—31

5—121

11
10

9 
*4

1
4
3
O

ultimele

la Geleen : România—Anglia 
la Utrecht : Franța—Olanda 
la Eindhoven : 
nemarca

la Rotterdam :
gia

Ungaria—Da*
Bulgaria—Bel-

★

general asupra

BERLIN, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Ca în 
fiecare an, Concursul speranțe
lor, dotat cu trofeul „Cupa Prie
tenia" reunește noi generații de 
patinatori viteză, juniori pînă la 
13 ani, reprezentind Cehoslovacia, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. 26 de fete și 21 de 
băieți au inaugurat astfel, simbă- 
tă după-amiază, noua ediție a 
competiției, intrarea lor pe pista 
artificială din complexul sportiv 
Dinamo fiind salutată de aplauze
le numeroșilor spectatori și prin 
cuvtntul președintelui federației 
de specialitate a R. D. Germane, 
organizatoarea competiției, Heinz 
Dragunski.

Apoi s-a dat startul în proba

SLAVIC (2:16,6-200 m mixt)
LOCUL IV LA BREMEN

BREMEN, 6 (prin telefon). 
Peste 400 de înotători din 19 
țări s-au prezentat la startul 
marelui concurs internațional 
din localitate. Concurînd în 

proba de 200 m mixt, campio
nul și recordmanul României, 
Marian Slavic, a avut o com
portare frumoasă, clasindu-se 
pe locul III în cea mai puter
nică serie (contracronometru) 
după Szentirmay (Ungaria) 
2:11,9 (cea mai bună performan
ță mondială în bazin de 25 m) 
și T. Aretz (R.F.G.) 2:14,0, dar 
numai pe locul IV în clasa
mentul general. Performanța 

realizată de Slavic. 2:16,6, re
prezintă cel mai bun rezultat 
românesc pe această distanță. 
Bucureșteanul a devansat în 
clasament (au fost 27 de con
curenți) pe Michele D’Oppido 
(Italia) 2:16.7 si Comas (Spa
nia) 2:19,9, finrliști 
„europene".

Alte rezultate :
RFG) 16:08,2, 
(RFG) 16:55,2, Van 
dîa) 17:02,9 la 1500 m liber ; 
Atwood (SUA) 5:07,0, Penter- 
man (Olanda) 5:13,2,
(SUA) 5:15,0 la 400 m mixt (f); 
Simmons (SUA) 9:17,4, Calliga- 
ris (Italia) 9:34,6. Bunschoten 
(Olanda) la 800 m liber (f) ; 
M. Segrt (Iugoslavia) 59,4 la 
100 m liber (f).

inaugurală de 500 m, care a pro
dus publicului berlinez, expert în 
materie, multe satisfacții, el fi
ind martorul unor performanțe 
valoroase, atît în disputele fetelor, 
cît și în cele ale băieților, unele 
rezultate constituind noi recor
duri naționale. Reprezentanții 
țării noastre, deși departe încă 
de fruntașii întrecerii, au lăsat 
o frumoasă impresie, grație com
portării tinerilor viteziști Sanda 
Frum și Zoltan Șandor care au 
reușit să corecteze recordurile re
publicane la categoria juniori 
mici : 53,3 (v.r. 53,5) și. respectiv 
46,1 (v.r. 46,5). Cu excepția Ro-
xanei Salade, care a căzut în 
ultima turnantă, toți patinatorii 
noștri au înregistrat cele mai 
bune „cronometre“ din actualul 
sezon pe distanța de 500 de m. 
Dar iată rezultatele principale și 
poziția viteziștilor români : 500 m 
(f) 1. Janina Bachleda (Polonia) 
47,4, 2. Stanislawa Pistruszezak 
(Polonia) 47,8, 3. Monica Zagnicek 
(R.D.G.) 47,9... 20. Sanda Frum
53,3. 23. Eva Pop Fodor 56,7, 26. 
Roxana Salade 65,7 ; 500 m (b) 1. 
Jiirgen Banka (R.D.G.) 43,3, 2—3. 
Harald Oahme (R.D.G.) și Turi 
Muratov (U.R.S.S.) 43.4... 12. ZqI- 
tan Șandor 46,1, 18. Eugen Imecs 
47,6. 21. Victor Ciolacu 50,0. între
cerile se încheie duminică seara.

Tr. IOANITESCU

la ultimele
W. Lampe 
Rosenkranz 
Holst (Sue-

Collela

Mă voi referi, deci, la echipa 
noastră. Vineri, pe gheața pa
tinoarului acoperit „Pellicaan- 
Ijshal" din Tilburg, hocheiștii 
români au făcut un simplu ga
lop de sănătate cu selecționata 
belgiană, care nu se ridică nici 
măcar la valoarea unei for
mații românești din divizia B. 
în aceste condiții, 21—0 poate 
să pară puțin. Și, intr-adevăr, 
așa e. Scorul putea fi chiar du
blu, dar echipierii noștri au vrut 
să marcheze fiecare, recurgind 
la dantelării inutile. în plus, s-a 
și ratat foarte mult.

In clasamentul realizatorilor 
s-a detașat net Huțanu — cu 
15 goluri, urmat de Gheorghiu— 
8, Bașa și Kalamar — 5, Pană, 
Varga și Fodorea — 4, Boldescu. 
Tureanu și FI. Sgîncă — 3, Sin
gurii jucători care n-au înscris 
nici un gol pină acum sînt Fă
găraș, Petre Sgîncă și Axinte, 
ultimul făcîndu-și debutul in 
echipă abia 
cu Belgia.

vineri, in jocul

★

se prezintă clasa-

AL
Anul acesta, 

pei „F.I.R.A."

RUGBYȘTILOR ROMÂNI
în cadrul cu
la >rugby, se

lecționata României va sus
ține trei întîlniri. în primul 
joc, rugbyștii români vor e- 
volua la București în com
pania reprezentativei Italiei. 
Jocul se va desfășura la 11 
aprilie. Meciul Maroc — Ro
mânia va avea loc la 9 mai 
la Casablanca, iar jocul 
Franța — România a fost pro
gramat la 5 decembrie.

în programul internațional 
figurează și cîteva întîlniri 
internaționale amicale : Ro-

mânia B — Franța B 
tembrie la București 
blin — București în 
sare (luna octombrie).

Competiția internațională 
pentru echipele de juniori, 
dotată cu Cupa „F.I.R.A.", va 

între 4 
participa 
echipele 

Italiei, 
R. 
Si

în sep- 
și Du- 
depla-

avea loc în Maroc 
și 11 aprilie. Vor 
la , acest turneu 
Franței, Marocului, 
Cehoslovaciei, României, 
F. a Germaniei, Spaniei 
Portugaliei.

- t

Handbaliștii 
de la Steaua

CEHOSLOVACIA-FRANȚA
68-57 LA BASCHET (f)

6 (Agerpres),FRAGA,
Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit la Kosice întîlnirea 
internațională amicală de 
baschet dintre selecționatele 
feminine ale Cehoslovaciei și 
Franței. La capătul unui joc 
echilibrat și spectaculos, vic
toria a revenit cu scorul de 
68—57 (37—26) baschetbalis
telor cehoslovace. Din echipa 
învingătoare, care se pregă
tește în vederea campionate
lor mondiale din Brazilia, 
s-au remarcat Joskova și 
Jindrova, care au înscris 
cîte 16 p fiecare. Oaspetele 
au avut cea mai bună jucă
toare în Cahazalon, autoarea 
a 27 de p.

învingători în 
R.F. a GermanieiDupă cum 

meniul, reprezentativa noastră 
este de pe acum calificată în 
grupa B, indiferent de rezulta
tele ultimei etape. Chiar și în 
cazul unei înfrîngeri din par
tea Angliei, golaverajul copios 
(-1-50 !) o pune la adăpost de 
orice emoție. Dar, tocmai a- 
ceasta i-a ambiționat pe jucă
tori. care vor să termine com
petiția neînvinși și neapărat pe 
primul loc. Ei au renunțat Ia o 
foarte ispititoare excursie, or
ganizată sîmbătă la Rotterdam, 
pentru a se odihni și a mai 
face — eventual — un antre
nament. Doctorul Virgil Ignat 
ne asigură că Ioniță și Boldescu 
sînt restabiliți și vor juca îm
potriva Angliei.

Pentru cel de-al doilea loc în 
grupa B (la a cărei organizare, 
în 1972, și-a depus candidatura 
și țara noastră) aspiră Franța 
și Ungaria. Jocurile celor două 
echipe stîrnesc cel mai mare 
interes. Dacă va cîștiga în fața 
Olandei (cum ar fi normal) sau 
dacă va face chiar un meci e- 
gal (avînd ascendentul victoriei 
directe asupra Ungariei), Fran
ța va promova in eșalonul se
cund al hocheiului mondial. O 
înfrîngere a Franței și o vic
torie a Ungariei ar aduce-o pe 
cea de a doua în grupa B.

Să așteptăm pînă mîine re
zolvarea acestei șarade. Meciul 
nostru cu Anglia este programat 
la ora 14,30 (ora locală, — 15,30 
— ora

Sper 
bune !

MUNCHEN 6 (Ager
pres). — Echipa mas
culină de handbal 
Steaua București, afla
tă în turneu în R. F. a 
Germaniei, a jucat la 
Augsburg cu formația 
T.S.V. Milbertshoven, 
pe care a învins-o cu 
scorul de 28-18 (13-11).

Un comentariu 
situației din grupă este greu de 
făcut pentru că amănuntele (su
mare) despre meciurile desfășu
rate în celelalte localități ne par
vin cu peste 24 de ore întîrziere. 
Biroul de presă — să nu se su
pere gazdele noastre — lucrează 
prea încet și ne gîndim cu nos
talgie la modul prompt și opera
tiv în care erau informați ziariș
tii la ediția de anul trecut a 
competiției, desfășurată la Galați 
(grupa C) și București (grupa 
B).

60—30
56—48
41—45
41—18
44—54

4 33—50

J. R. D. Germană
2. U.R.S.S.
3. România
4. Ungaria
5. Iugoslavia
6. Cehoslovacia

Duminică (n.r. astăzi) este pro
gramată ultima etapă a turneului. 
Iată întîlnirile care vor avea loc : 
Iugoslavia — Cehoslovacia, Unga
ria — U.R.S.S., ROMÂNIA —
R.D. GERMANA.

HANS FRANK

O 
o
1 
1
o

O
1
1
2
3

8
6
5
3
2
O

Turneul Prieteniei
ir

SPADASINII NOȘTRI
PÎNĂ ÎN SEMIFINALE

MAGDEBURG, 6 (prin telefon). 
— Spadasinii români s-au com- 
.portat mai bine ca în edițiile an
terioare ale Turneului Prieteniei 
reușind să pătrundă cu doi repre
zentanți în semifinale (A. Cără
midă șl D. Podeanu), după o se
lecție foarte severă impusă de va
loarea ridicată a partlclpanților. 
Cărămidă a pierdut, de altfel, la 
limită un asalt care ar fi putut 
să-i înlesnească accesul în fi
nală. Ceilalți trăgători (Szabo, 
Bunea și Zidaru) nu au rezistat

decît un tur în această probă.
La ora cînd am efectuat convor

birea telefonică se disputa finala 
întrecerii individuale de spadă.

Duminică, în ultima zi a turne
ului, se desfășoară proba de *lo- 
retă-fete pe echipe, reprezenta
tiva țării noastre urmînd să 
tragă în grupă cu echipa secun
dă a R. D. Germane și cea a 
Cehoslovaciei.

București).
să vă transmit vești

Romeo VILARA

In troEeul „Mihail Savu“

SMOLEAKOV (R.S.S. Bielorusă)
A

A CÎȘTIGAT PROBA INDIVIDUALĂ9
de 

unuia
Competiția internațională 

spadă care poartă numele 
din pionierii scrimei noastre, re
prezentant al culorilor românești 
la Jocurile Olimpice de la Am
sterdam (1928), a debutat sîmbă
tă dimineață.

Proba individuală, programată 
în prima zi, s-a desfășurat sub 
semnul surprizelor, care ne-au pus 
în fața unui sextet de fi- 
naliști lipsit de prezența triplului 
campion mondial Alexei Nikanci- 
kov, a maghiarului Șandor Er
dos, considerat printre primii zece 
spadasini ai lumii în anul 1970 
și chiar a unor trăgători români 
situați pe poziții fruntașe în cam
pionatul și în Cupa României (Al. 
Istrate, C. Duțu).

Așadar, în finală s-au califi
cat : G. Erdos și Ustrics (Ungă-

ria), Pongraț șl Al. Mironov 
(România), Smoleakov (R.S.S. 
Bielorusă) șl Uhlig (R.D. Ger
mană). Cea , mai bună impresie 
o lăsase Smoleakov care intra 
în finală cu 8 victorii la activ 
în care nu primise decît 17 tușe. 
Singurul care l-a 
întrebuințeze mai 
Mironov pe care 
limită. Smoleakov 
finala totallzind 4 
urmat Pongraț și 
au terminat la egalitate de vic
torii (3) și de tușe împărțin- 
du-șl locurile 2—3. Uhlig (R.D. 
Germană) a realizat 2 v ca și 
reprezentantul nostru Al. Miro
nov dar primul a avut tuș-ave- 
raj mal bun.

Azi, începînd de la ora 8, se 
desfășoară competiția pe echipe.

făcut să se 
serios a fost 
l-a învins la 
a dominat și 
victorii. L-au
Erdos, care

TURNEUL DE DASOIEI DE LA CLUJ
(Urmare din pag. 1)

brusc motoarele și nu au 
mai inscris decît două coșuri, 
în timp ce constănțenii (că
rora această victorie le cade 
de minune) au realizat 21 de 
puncte.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
I.E.F.S. 79-55 (41-29). Clujenii 
și-au luat o categorică revan
șă pentru înfringerile suferite 
in, cele două tururi precedente, 
întrecerea a fost echilibrată 
pînă in min. 15, cînd în forma
ția gazdă a fost introdus Ruh- 
ring, care și-a condus coechi

pierii fără greșeală spre vic
torie.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CLUJ 88-70 
(42-29) ; , STEAUA — POLI

TEHNICĂ BRAȘOV 90-74 
(48-40) ;

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 65-64 
(35-28). A fost un meci foarte 
interesant cu o evoluție a sco
rului palpitantă, cu dese 
schimbări de ritm și multe 
contraatacuri. Studenții au 
dominat de puțin în prima 
repriză, dar Rapidul — cu o 
zonă foarte strînsă — a echi

librat situația după pauză. Cu 
două minute înainte de sfir- 
șit, feroviarii au condus cu 
61-59 și 83-61, dar Popa a reu
șit să egaleze. Apoi, cînd mai 
erau două secunde, Georgescu 
a adus victoria Politehnicii.

I.C.H.F. — POLITEHNICA 
GALAȚI 86-73 (46-39).

Programul meciurlor de du
minică : POLI. CLUJ — „U” 
TIMIȘOARA, „U“ CLUJ — 
STEAUA, FARUL — POLI. 
BRAȘOV, I.E.F.S. — POLI. 
GALAȚI. I.C.H.F. — RAPID șî 
POLI. BUCUREȘTI — DI
NAMO.

PENULTIMA ZI A TURNEULUI FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

seturile următoare cu mai 
multă prudență și atenție, a- 
propiindu-și victoria. Au ie
șit în evidență : M. Cengher, 
R. Pop, M. Pripiș (I.E.F.S.) 
și D. Mcscșan, A. Dan (,.U“). 
Foarte bun arbitrajul cuplu
lui M. Marian (Oradea) — 
V. Stoia (Brașov).

CRAIOVENCELE 
DIN NOU ÎNVINSE

Confruntarea dintre stu
dentele craiovence și țimișo- 
rence a dat cîștig de cauză ul
timelor care au fost superioa
re, îndeosebi, la blocaj și în 
atac. De notat că, în primul 
set, Universitatea Oraiova, 
jucînd mai bine ca de obicei, 
a avut conducerea eu 13—4 
și 14—7, dar a ratat cîști- 
garea setului, datorită greșe

lilor în atac. S-au remarcat: 
D. Coste, M. Dobrogeanu, M. 
Olariu (Timișoara) și M. Bu- 
nescu (Craiova). Arbitraj 
foarte bun : V. Moracu (Cluj) 
și I. Ionescu (Constanța).

DINAMOVISTELE S-AU 
REABILITAT

După înfrîngerea în fața 
campioanelor, dinamovistele 
s-au reabilitat în meciul cu
C. P.B., pe care a invins-o în 
trei seturi, mai clar decît era 
de bănuit. Au arbitrat bine
D. Rădulescu (București) și 
C. Mușat (Constanța).

Un meci foarte echilibrat 
au oferit formațiile Farul și 
C.S.M. Sibiu. Constănțencele 
au trebuit să facă față unui 
veritabil asalt, obținînd o 
victorie muncită. Sibiencele, 
din rîndul cărora s-au re
marcat Cloțan, Vasiu și Po

pa, au pus tot timpul în du
biu victoria gazdelor. Cea 
mai bună jucătoare de la Fa-

PENICILINA IAȘI — 
CEAHLĂUL P Neamț 3-9 
(7, 2, 8), „U“ Cluj — 
I.F.F.S. 1-3 (11, —3. —8, 
—7), UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 
0-3 (—11. —9, —11), C.P. 
BUCUREȘTI — DINAMO 
0-3 (—5, —10, —6), FA
RUL CONSTANȚA — 
C.S.M. SIBIU 3-2 (7,
—4, 13, —12, 11). MEDI
CINA BUCUREȘTI — 
RAPID 2-3 (7, —9, 4, —11, 
-14).

rul a fost junioara Cernega. 
Excelent arbitrajul cuplului 
M. Albuț și A. Dinicu (ambii 
din București).

-ultimele știri-ultimele rezultate-

DIETER SPEER (R.D. GERMANA)
CAMPION MONDIAL LA BIATLON

G. Vilmoș locul 7 —printre cei mai buni trăgători

MARIO ANDRETTI 
CiSTIGĂ LA 

JOHANNESBURG
Cunoscutul automobilist Mario 

Andretti (S.U.A.) conducînd o 
mașină Ferrari a cîștigat ieri la 
Johannesburg „Marele Premiu 
al Africii de Sud“, prima com
petiție a anului 
mulei ’ 
scoțianul Jackie 
mașină Tyrell și 
Regazzoni pe Ferrari.

MICHEL ROUSSEAU 
ÎNVINGĂTOR LA 

LOS ANGELES
Campionul și recordmanul 

ropei, Michel Rousseau, care se 
antrenează în California, a cîș
tigat la Los Angeles o cursă de 
100 y liber în * ' ' ’ "
pe cei mai buni 
ricani ai probei.
SCHIOARELE

ÎNVINSE PE TEREN 
PROPRIU

In localitatea alpină La 
au continuat campionatele 
ale Franței cu proba de 
special feminin. Spre surprinde
rea 
americancei Marylin 
89,33, “ * “
nard

ANGLIA — IRLANDA 
1—0 ÎN PRELIMINARIILE 

OLIMPICE

I. El a
din cadrul lor- 
fost urmat de 
Stewart pe o 
elvețianul Clay

Eu-

49,4, învingînd 
specialiști ame-

FRANCEZE

Plagne 
de schi 
slalom

La Dublin, tn preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, 
echipa de amatori a Angliei a 
învins cu 1—0 (1—0) selecționata 
Irlandei. Unicul gol a fost 
marcat de Peter Clemens în 
min. 6.

DIONISI — 5,35 m 
LA PRĂJINA

In cadrul unul concurs pe tei 
ren acoperit desfășurat Ia Ge
nova italianul Renato Dionisi a 
realizat 5,35 
prăjina. a 
mondială a

SCHENK, DIN NOU 
CEL MAI RAPID

m la săritura cu 
treia performanță 

anului.

HAEMEENLINNA, 6 (prin te
lefon). — Standul de tir de la 
Haemeenlinna a fost invadat 
astăzi de public pentru a asista 
la ” _ ' 
dial de biatlon. 
strînsă. Chiar 
(U.R.S.S.) 
vea șanse să 
dul 
astă 
locul

disputa campionatului mon
de biatlon. Cursa a fost 

și Victor Mamatov 
2’ penalizare a- 

cîștige titlul. Fon- 
dezavantajat de 

ocupînd în final 
cu o 

pe concuren-

CU

însă 
dată,

6 întrecîndu-1 
mică diferență 
tul nostru Gh. Vilmoș clasat pe 
locul 7. Sneer Dieter (R.D. Ger
mană) a făcut o excelentă cursă 
de fond și cu 2’ penalizare la 
tir și-a adjudecat titlul suprem. 
Aleksander Tihanov, campionul 
mondial de anul trecut, deși a 
dominat cursa de fond, avînd

1-a 
el

ase- 
a 

îna- 
din 
Ja-

3’ penalizare la tir s-a clasat 
pe locul doi.

Gh. Vilmoș a făcut o cursă de 
fond bună și cu o tragere 
mănătoare (1’ penalizare) 
ocupat locul 7. clasindu-se 
intea redutabililor concurenți 
Suedia, Finlanda, Polonia și 
ponia.

Rezultate : 1. Speer Dieter
(R. D. Germană) 1 h 18:20.2 (2’), 
2. Aleks. Tihanov (U.R.S.S.) 
1 h 18:48.4 (3‘), 3. Mâgnar Sol
berg (Norvegia) 1 h 20:00.C (0’) ;... 
7. Gh. Vilmoș (România) 1 h 
22:18,0 (1*)... 20 Teposu (Româ
nia) 1 11 26:07,0 (O’)-. 45. V. Fon
tana (România) lh 33:49,5 (10‘).

Mîine (n. r. astăzi) se dispută 
probele de ștafetă.

C. TIRON antrenor federal

r.

generală_ victoria a revenit 
Cochran în 

urmată de Daniele Deber- 
în 89,82

ÎN GRUPA B
C.M. DE HOCHEIA

întrecerile grupei B a campio
natului mondial de hochei pe 
gheață au continuat în 3 orașe 
din Elveția. La Lyss, în fața 
a peste 4000 de spectatori, for
mația țării 
victorioasă, 
au dispus 
spectaculos 
cu scorul 
1-1). ‘ 
favoritele 
scontate : 
întrecut Italia 
2—1) iar la 
reprezentativa 
condusă cu 
repriză, a învins 
formația Japoniei 
4—1, 5—2).

a debutat 
elvețieni

gazdă 
Hocheiștii 

la capătul unul Joc 
de echipa 

___ de 4—1 , 
In celelalte două partide, 

înregistrat succese 
Berna, ~ 

l cu 6—2 (2—0.
Chaux
R.

1—0

Austriei 
(2—0, 1-0,

au 
la Polonia a

2—1, 
de Fonds, 

D. Germane, 
după prima 
pînă la urmă 
cu 9—4 (0—1,

Proba de 500 m din cadrul 
concursului internațional mascu
lin de patinaj viteză de la 
Eindhoven (Olanda) a revenit 
multiplului campion olandez Ard 
Schenk, cronometrat în 40,4. Com
patriotul său Jan Bols a ocu-4 
pat locul doi cu 41,6, iar vest- < 
germanul Gerhard Zimmermann 
s-a clasat pe locul trei cu 41,7. 
Ard Schenk a 
de 5 000 m cu 
fiind urmat de 
Stensen 7:45, și 
tormsen 7:48,3.

cîștigat și cursa 
timpul de 7:42,0* 
norvegienii
Per Willy

LUDMILA
PE PRIMUL LOC 
LA SVERDLOVSK

TITOVA,

Sten 
Gut-

Au luat sfîrșit întrecerile 
tachiadei unionale de 
viteză desfășurate timp de trei 
zile la Sverdlovsk. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Lud
mila Titova, care a totalizat, la 
multiatlon 198,099 puncte, fiind 
urmată de Nina Statkievici 

198.116 puncte și Kapitolina Se- 
reghina — 199,052 puncte. Kapi
tolina Sereghina a terminat în
vingătoare în două probe : 
1 500 m în 2:29,6 și 3 000 m în 
5.08,2. Proba de 1 000 m a fost 
cîștigată de Liudmila Titova 
cronometrată în 1:34,8.

Spar- 
paiinaj

«

Corespondență specială pentru SPORTUL

CU 48 DE ORE ÎNAINTEA PRIMULUI GONG
• Burt Lancaster— telec omentator ® Floyd Pat ter son : Clay poate recuceri titlul

pierdut la „masa verde" • Revanșa la Los Angeles
Oră de oră, cu cît se apro

pie meciul de luni dintre Cas
sius Clay și Joe Frazier pen
tru titlul mondial la toate ca
tegoriile,' tensiunea este în 
creștere. La Madison Square 
Garden s-au vîndut de mult 
cele 19 500 de bilete, iar acum, 
la „bursa neagră", costul unui 
tichet de intrare a ajuns la 
fabuloasa sumă de 500 de do
lari ! Cei care nu pot plăti 
un asemenea preț și alții ră
mași fără bilete trebuie să se 
resemneze acum cu vizionarea 
meciului pe micul ecran, sau 
in cele 300 de săli de cinema
tograf și arene sportive. Două 
agenții de presă, United Press 
International și American 
Press au monopolizat locurile 
rezervate în jurul ringului, 
unde au fost montate cîteva 
telexuri silențioase, care, si
multan cu desfășurarea parti
dei, transmit direct ziarelor și 
agențiilor interesate comenta
riul dictat de diferiți specialiști. 
Comentariul postului de tele
viziune cu circuit închis va fi 
făcut de cunoscutul actor de 
cinema, Burt Lancaster, un 
mare cunoscător și iubitor al 
boxului.

Ieri, ambii boxeri și-au în
cheiat pregătirile. Ei au fost 
supuși unui nou control me
dical, în care atit Frazier cît 
Clay au fost găsiți într-o per
fectă stare de sănătate, Fra
zier s-a antrenat mai mult și 
mai conștiincios decît Clay, 
avînd la activ nu mai puțin 
de 200 de reprize la mănuși, 
dar la acestea accesul opera

torilor de film a fost interzis. 
Directorul arenei Madison 
Square Garden, Harry Mrrk- 
son, a dorit să-l viziteze pe 
Clay, pentru a se informa des
pre stadiul de pregătire al

fostului campion al lumii. A- 
cesta i-a spus lui Harry Mark- 
son textual : „Dacă vreți să 
pierdeți un pariu de 10 000 de 
dolari, nu aveți decît să ju- 
cați această sumă pe șansa

„Totul este O. K. 1“ — afirmă doctorul Harry Kleiman, 
la ultima pre-vizită medicală, testind reflexele lui Cassius 
Clay. Să vedem totuși cum vor funcționa ele, luni noaptea, 
pe ringul de la Madison... Telefoto : A. P. — AGERPRES

lui Joe. La 8 martie eu voi fi 
noul campion al lumii".

între timp, ziarele america
ne publică diferite declarații 
și comentarii privitoare la 
„meciul secolului". Floyd Pat
terson a declarat : „Sarcina lui 
Clay este foarte dificilă, deoa
rece după o absență de 3 ani 
și jumătate, el nu are la activ 
decît două meciuri". „Totuși — 
spune Patterson, Clay este un 
fenomen, un boxer extraordi
nar, inteligent, și poate recu
ceri titlul pierdut la masa ver
de"

Unele ziare de scandal, în 
dorința de a compromite in- 
tîlnirea, scriu că meciul ar fi 
aranjat. Iată cîteva titluri : 
„Clay a cumpărat meciul pen
tru 10 milioane de dolari" ; 
..Frazier îi oferă 12 milioane 
lui Clay" ! Firește, asemenea 
afaceri sînt imposibile. în pri
mul rind pentru că nici Clay 
și nici Frazier nu posedă su
mele respective.

în al doilea rînd. este im
posibil ca sumele să fie plă
tite de secta musulmană a lui 
Clay, sau de acționarii lui 
Frazier, asa cum se insinuează, 
pentru simplul motiv că toc
mai aceștia așteaptă subven
ții substanțiale din partea ce
lor doi mari boxeri.

Si-acum. o știre de ultim 
moment : « fost fixată revan
șa.. indifc’-ojlt de rezultatul de 
luni : La Los Angeles, în timp 
de 90 do zile.

MARIO WIDMER
New-York, 6 martie
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