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AL V-LEA CONCURS
La încheierea campionatului feminin de volei
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'Așadar, ediția 1970—1971 a 
.bampionattllui național feminin 
ide volei s-a încheiat după un 
sistem inedit — formula tur
neelor — și a consemnat, ca 
și în ediția precedentă, victo
ria echipei ieșene Penicilina. 
De data aceasta, reprezentan
tele lașului S-au impus de o

manieră categorică, fără a su
feri vreun eșec în cele 22 de 
etape. S-au impus ca urmare 
a superiorității Jor evidente pe 
toate planurile, rezultat a] se
riozității cu care s-au pregă
tit sub îndrumarea antrenoru
lui N. Roibescu. La această 
nouă victorie au contribuit, de

asemenea, organele sportive (și 
nu numai sportive) ale lațu
lui, care au sprijinit din toate 
punctele de vedere echipa 
campioană. Penicilina a deve
nit acum o formație cu velei
tăți și cu maturitate crescută, 
ceea ce i-a permis o detașare 
netă în fruntea elitei naționale.

Ziarul nostru
oferă o cupă
celui mai bun

concurent român

Excelentul nostru cuplu, Ion 
Țiriac-Ilie Năstase învingător 
în ultimul turneu al circuitu

lui american

Nu este o modă trecătoare, 
ci — probabil —- o necesitate 
a epocii noastre, această ten
dință generală spre clasifi
care și stabilire a ierarhiilor 
în domeniile cele mai diverse. 
Ne-am obișnuit acum să ți
nem clasamente la zi și în 
sporturile unde, altădată, or
dinea valorică era mai puțin 
căutată cu de-amănuntul. E 
vorba, bineînțeles de tenis.

Un „top" al jucătorilor de 
tenis care s-au remarcat în 
acest început de an îl are în 
vîrf de clasament pe Rod 
Laver la profesioniști și pe 
Ilie Năstase la amatori. Cla- 

. sificarea, avînd ca puncte de 
sprijin turnee diferite, de an
vergură deosebită, ar putea 
părea mai puțin edificatoare 
decît un meci cîștigat pe te
ren, la adversarul din față. 
Așa cum a fost la Hampton,

in turneul „indoor" de la Hampton

Voleibalistele de la Penicilina Iași au cucerit pentru a doua oară consecutiv titlul de cam
pioane naționale

Ic . • &

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE SCHI AL COPIILOR

După reușita campionatelor 
naționale de fond ale copiilor 
(dișputcjțe săpțămîna trecută la 
Izvoare^— Maramureș), o altă 
■întrecere rezervată speranțelor 
schiului s-a desfășurat cu un 
succes deplin. Este vorba de 
campionatul, național al copii
lor la probele alpine, disputat 
la sfîrșitul săptămînîi trecute 
la Predeal. Pîrtia de pe Clă- 
bucetul Taurului, excelentă 
pentru asemenea întreceri, a 

o animație deo-
107 mici schiori,
județe ale țării
ultimul, cîștigătorul

mare (care a efectuat două 
manșe).

Iată rezultatele :
FETE : 8—10 ani : 1. Arlet 

Erețian (Brașov I) 30,6 ; 2. Ca
melia Ungureanu (Prahova) 
35,0; 3. Maria Balaș (Harghi
ta) 35,3 : 11—12 ani : 1. Doina 
Frățilă (Brașov II) 32,1 ; 2. Ca
melia Borna (Prahova 1) 32,5 | 
3—4. Smaranda Oprescu (Busu-

Jucătoare ca Florentina Itu 
sau Aurelia Căunei reprezintă 
valori certe pe plan interna
țional, prima putînd fi conside
rată una dintre cele mai bune 
trăgătoare pe care Ie-a avut 
vreodată voleiul nostru. Tn to
talitatea sa, echipa ieșeană a 
arătat, de asemenea, o ridicată 
capacitate de efort, fiind prin
tre puținele care au trecut cu 
brio examenul rezistenței în 
turneu.

Prima eompetiție națională 
încheiată recent o scos în evi
dență o serie de mutații va
lorice în ierarhia națională. 
In plutonul fruntaș, aceste mu
tații au fost ilustrate în spe
cial prin retrogradarea poten-

Aurelian BREBEANU

eimoscut 
sebttă, 
din 14 ___
(Brașovul, Prahova și Hunde- 
doara — ultimul, cîștigătorul 
întrecerii de anul trecut — au 
avut dreptul să prezinte cîte 
două, echipe) fiind prezenți la 
start. întrecerea a constat în 
tr-un slalom special de 22—25 
porți pentru cele mai mici ca
tegorii de vîrstă (care au efec
tuat o singură manșă) și 46 
porți pentru categoria cea mai

(Continuare tn pa». • (Continuare tn pag. a 2-a)
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muri uriașe, la care schiorii noștri 
sindicali vor fi reprezentanți de 
Marin Focșeneanu, Vasile Crețoiu, 
ștefan Moldoveanu (Ia băieți) și 
Elena Neagoe (la fete). Echipa 
este însoțită de Mircea Enaclie, 
antrenorul A.S. Caraimanul 
Bușteni.

Finalele campionatului 
național de patinaj ar
tistic, 
șitul 
n-au 
ludiu 
ție a .
la scurt interval. Vineri, 
sîmbătă și duminică, pa
tinoarul acoperit „23 Au
gust" va fi gazda con
cursului internațional de 
juniori, rezervat patina
torilor pînă la 12 ani, 
ajuns la cea de a V-a 
ediție.

întreceri devenite 
tradiționale, ele reunesc 
la start speranțele pati
najului artistic dintr-o 
serie întreagă de țări ale 
continentului, meritîn- 
du-și pe deplin supra
numele de „mini-campio- 
nate europene". La ac
tuala ediție și-au anun
țat participarea 14 țări 
și anume : Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Finlan
da, Franța, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, R.F. a 
Germaniei, Suedia, Ui 
garia și România.

Tinerii noștri repre
zentanți n-au reușit pînă 
acum să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a po
diumului acestor între
ceri, fiind însă de fieca
re dată adversari demni 
și apropiați ca valoare 
oaspeților. Pentru a sti
mula performanța 
la actuala ediție, 
rul „SPORTUL* 
cupă, care va 
cel mai bun rezultat ob
ținut de un patinator 
(sau palinatoare) repre
zentând culorile româ
nești.

Aseară, au început să 
sosească delegațiile de 
peste hotare. Primii au 
fost francezii. In zilele 
■următoare loturile par
ticipante se vor comple
ta cu noi oaspeți, care 
încep de îndată antre
namentele dinainte de 
concurs.

consumate la sfîr- 
săptămînii trecute, 
fost decît un pre
ia o altă competi- 
ghețiî. ce urmează

n-

lor, 
zia- 

oferă o 
răsplăti

VICTORIE COMPLETĂ 
A TENISMENILOR ROMÂNI

NEW YORK 8 (Agerpres). 
Turneul internațional de tenis 
pe teren acoperit desfășurat la 
Hampton (Virginia de Vest), 
s-a încheiat cu o dublă victo
rie a sportivilor români Ilie 
Năstase și Ion Țiriac.

Așteptată cu viu interes, fi
nala probei de simplu i-a pri
lejuit lui Ilie Năstase o victo
rie spectaculoasă în trei seturi : 
7—5, 6—4, 7—6 în fața ameri
canului Clark Graebner. Ast
fel, Năstase întrerupe seria 
succeselor redutabilului tenis-

man american în duelul direct 
dintre ei.

La puțin timp după această 
victorie, Ilie Nastase a apărut 
din nou în teren, de data a- 
ceasta alături de Ion Tiriac, 
pentru. a tranșa o altă rivali
tate, cea din finala probei de 
perechi, avînd ca adversar pe 
același Graebner, secundat de 
campionul brazilian Thomas 
Koch. Colaborînd perfect, te- 
nismenii români au terminat 
învingători în trei seturi, «u 
6—4, 4-6, 7—5.

unde Ilie a reușit să treacă (în 
sfîrșit 1) de un blestemat com
plex de inferioritate, tnvin- 
gîndu-1 tn finală pe Clark 
Graebner, cel mai In formă 
tenisman american. Tot acolo, 
el a luat din nou avans asupra 
rivalului său european, Zeliko 
Franulovici, printr-o netă vio- 
torie în semifinală.

Dar, pentru un clasament se 
iau în considerație rezultatele 
tuturor turneelor din acest 
circuit „indoor" american. Și 
iată bilanțul excepțional al 
lui Iile Năstase i trei con
cursuri cîștigate (Omaha, Rich
mond și Hampton), finalist la 
Macon, locul trei la New York, 
semifinală la Salisbury. Argu
mente mai mult decît suficien, 
te pentru a-1 așeza pe tenis- 
manul român deasupra tutu
ror colegilor săi de întrecere, 
cu care și-a disputat întîieta- 
tea timp de șase săptămîni de 
joc aproape neîntrerupt.

Ce va urma de aci înainte '? 
Dificultățile de a intra în le
gătură cu tenismanii noștri, 
aflați dincolo de Ocean, ue îm
piedică de a face precizările 
dorite și în materie de pro
grame viitoare. Conform unor 
date prestabilite, Țiriac și Năs
tase, învingătorii probei de du
blu de la Hampton, trebuie să 
intre acum într-o altă serie de 
turnee. Este faimosul „Circuit 
al Caraibilor" care începe in 
această săptămînă, cu turneul 
de la Caracas (Venezuela).

Să nu ne facem griji, totuși. 
Pe unde vor fi acum, tenis
manii români se vor face cu- 
rînd remarcați. Ii vom regăsi, 
desigur, din nou, în primele 
locuri.

Radu VOIA

STEAUA A AVUT UN FINIȘ IREZISTIBIL**1»
...apreciază specialiștii prezenți la CUPA EUROPEI de floretă 
— fete ® „Stampa Sera“ anticipează o finală România — 

mondialeU. R. S. S
8 (prin telefon, de 
nostru special), 
floretistelor clubu-

TORINO, 
ia trimisul

Succesul ____  ___
Iui bucureștean Steaua, în e- 
diția din acest an a Cupei Eu
ropei, a avut un larg ecou în 
rîndul specialiștilor prezenți la 
Palazzo dello Sport, ca și în 
paginile presei italiene, fată, 
mai întîi, cîteva opinii ale 
specialiștilor :

Carlo Filogamo (președinte
le colegiului de arbitri al 
F.I.S.): „Este evident că 
Steaua a cîștigat pe merit. A 
condus gu 3—1 și, în ciuda u- 
nei relaxări în manșele de 
mijloo, a avut un finiș irezis
tibil. îndrăznesa să anticipez 
că floretistele dv. vor fi fina
liste la viitoarele camnionate 
mondiale".

Irene Cambert Corno (mem
bră în conducerea Federației 
italiene): „Am văzut în Steaua

la campionatele
o echipă onestă, cînd i-așu- 
rîs viGtoria, ealmă și lucidă 
cînd aceasta i-a fost pericli
tată. Apreciez capacitatea de 
efort și experiența Olgăi Sza
bo, gîndirea tactică a Esateri- 
nei Stahl, puterea de concen
trare a Ilenei Drîmbă, sa și 
inepuizabila energie a 
Pasau".

în presă, spațiul cel
- ------dian tonnez „La

Două zile consecutiv, «.unui a 
subliniat valoarea victoriei flo- 
retistelor noastre și meritele 
fiecăreia dintre ele. Comenta
torul ziarului apreciază deose
bita forță morală a Anei Pas- 
cu. adăugind apoi că „și acum, 
după nouă ani de Ia cucerirea, 
titlului de campioană a lumii» 
Olga Szabo a rămas o trăgă
toare de mare valoare șî re
zistență”. în final, ziarul reco-

Anei

în presă, spațiul cel mal 
larg l-a acordat marele <oti- :— ... Stampa*',

ziarul a

Pe harta sportivă a țării, un nou punct de atracție

SALA DE ATLETISM DE LA FOCȘANI

mandă federației. italiene să 
aibă în atenția sa pe floretis
tele românse în vederea unui 
mai bogat program de «on- 
fruntări șî, eventual, de pre
gătire în «omun.

„Stampa Sera" consideră «ă 
noua ediție a Cupei Europei a 
eonstituit un bun prilej de cu
noaștere a potențialului flore
tei feminine din țările «ontl- 
nentului nostru, care joasă de 
altfel rolul cel mai important 
în campionatele mondiale. Tn 
concluzie, ziarul afirmă că este 
de așteptat ca Ia Viena (N.R. 
orașul «are va găzdui G.M. din 
acest an) să se dispute o nonă 
finală Intre floretistele din1 
România ș! «ele din U.R.S.S.

„Gazzetta del Popolo" apre
ciază să Steaua s-a prezentat 
mult mai bine decît tn 1968, 
«înd a cîștigat pentru prima 
oară Cupa Europei. Ziarul 
consideră că ©Iga Szabo și 
Eeaterina Stahl au fost „pie
sele de rezistență" ale echipei 
Steaua.

în încheiere, o scurtă veste 
referitoare la floretistele noas
tre. Ele au părăsit luni dimi
neața Torino eu destinația Ro
ma, ande au fost invitate de 
federația italiană de resort să 
se pregătească 
cîteva întîlniri 
cu floretistele 
Italiei. Echipa 
își va tneheia

vineri.

și să susțină 
de verificare 
fruntașe ale 

«lubului Steaua 
șederea în Ita-

MECIUL
CI0CÂLIEA-GHE0RGH1U

O echipă a U.G.S.R., cuprinzînd 
schiori ai probelor alpine, pleacă 
astăzi tn Italia, urmind ca sîm- 
bătă și duminică să participe la 
un concurs sindical organizat în 
stațiunea Bardonechia (lingă To
rino).

Concursul cuprinde două slalo-

leri dimineață a avut loc

Tiberiu ST AMA

(Continuare In pag. a 3-a)

Reprezentativa feminină a României

Noua construcție sportivă 
chide noi perspective activității 
atletice din această parte a țării, 
șl, poate, nu peste mulțl ani, de 
aici se vor ridica sportivi care să 
reprezinte țara noastră în marile 
confruntări internaționale, noi 
campioni și recordmani.

Duminică dimineață, Focșanii 
au trăit un important eveniment 
sportiv : inaugurarea primei săli 
de atletism de pe aceste melea
guri. Alături de iubitorii atletis-

mulul din localitate, prezențl 
număr mare Ia această festivitate, 
au fost părtași Ia bucurie și 
sportivi de frunte al țării — maes- 
tra emerita a sportului, campioa
na olimpică Ida Manollu a tăiat 
tradiționala panglică, — persona
lități din lumea atletismului, ofi
cialități locale șl, firește, ziariști.

REUNIUNEA ANTRENORILOR 
PRIMEI DIVIZII DE FOTBAL

C- 30-40 de zile de antrenament sint suficiente pent ru toată iarna ? ’

Ieri dimineață a avut Ioc la 
sediul Federației române de 
fotbal — cu participarea pre
ședintelui Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, tovarășul Anghel 
Alexe, a vicepreședintelui 
federației, Ion Balaș, și a 
membrilor Colegiului central al 
antrenorilor — o consfătuire 
de lucru cu toți antrenorii

echipelor de . divizia A, prilej 
de apreciere a activității de
puse în perioada de iarnă șî 
de stabilire a obiectivelor le
gate de reluarea campionatu
lui.

Ordinea de zi a prevăzut 
următoarele puncte : • Rapoar
tele antrenorilor echipelor Pe
trolul, Steaua, Farul, Rapid, 
Dinamo și „U‘-‘ Cluj, cu privire

la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Colegiu în intervalul 
precompetițional j • Anali-

Ovidiu IOANIȚOAIA

SE REIA JOI
După cum ne comunică 

Federația română de șah, 
meciul dintre VICTOR CIO- 
CALTEA și FLORIN 
GHEORGHIU, egali la ulti
ma ediție a campionatului 
național, care urmează să 
desemneze pe primul jucă
tor ai țării, se va relua joi 
după-amiază, la ora 16. Se 
vor juca patru partide. în 
caz de egalitate, Victor Cio- 
câltea, actualul campion, 
Își păstrează titlul.

întilnlrea este programată 
în sala „Constructorul» din 
Capitală. F.R.Ș. depune 

eforturi pentru a găsi un 
loc adecvat de desfășurare 
acestei întîlniri de mare in
teres public.

TOTUL PENTRU CALIFICARE!
Așteptat cu mult interes, 

deoarece anunța meciuri de 
mare importanță pentru ma
joritatea echipelor,. turneul 
divizionar masculin desfășu
rat la Cluj ,a dezamăgit, pînă 
la urmă, cauza valorii

tehnice scăzute și a lipsei de 
spectaculozitate a celor mai 
multe întîlniri, precum și a 
dezinteresului suspect cu care 
și-au apărat

pentru C.M. de tenis de masă de la Nagoya ! OFENSIVA SPAȚIULUI PENTRU SPORT!
7

I

Riihring („U“ Cluj) înscrie un 
nou coș pentru echipa sa în 
partida cu Steaua în care 
studenții au realizat o fru

moasă victorie

și-au apărat șansele unele 
formații (arii amintit la tim
pul potrivit de evoluția 
I.E.F.S.-ului și Universității 
Timișoara, învinse de Poli
tehnica Brașov și respectiv 
Farul). Motivări prin com
portarea submediocră a frun
tașilor baschetului nostru 
pot fi găsite cu duiumul, cea 
mai circulată fiind oboseala 
psihică produsă de actuala 
formulă competițională, care 
a solicitat . participarea la 
patru turnee într-un interval 
de timp destul de mic. Nu 
este exclus ca la unii jucă
tori să se fi petrecut așa 
ceva. Dar nu putem fi de 
acord ca oboseala psihică să 
caracterizeze propdrția majo
ritară a componenților echi
pelor. Șî apoi, cum se expli
că jocul foarte bun făcut de 
Universitatea Cluj și Rapid, 
team-uri în care mulți jucă
tori au trecut de prima tine
rețe (sportivă, bineînțeles) ? 
Mai degrabă credem că an
trenorii Mircea Bugnariu și 
Grigore Avachian au știut 
să alcătuiască un program de 
pregătire judicios, care a 
menținut forma sportivă, dar 
a și stimulat pofta de joe a 
elevilor lor.

D. STANCULESCU

Foto i C. CĂLIN ftonljnugrie bwl- • •*«>

Biroul federației de specialitate a aprobat componența echi
pei feminine de tenis de masă a României care va participa Ia 
campionatele mondiale de la Nagoya (Japonia), programate 
între 28 martie și 7 aprilie. Reprezentativa țării noastre va ii 
alcătuită din MARIA ALEXANDRU șl ELEONORA MIHALCA

.arsiS
Cu prilejul ședinței Comitetului Federației române de lupte, 

care a avut loc ieri la sediul G.N.E.F.S., au fost distinși cu 
titlul de maestru al sportului luptătorii Victor Dolipschi, Ion 
Enache fi Vasile Fodorpataki (Dinamo București), la greco- 
romane, Ion Arapu și Valeriu Albu (Steaua), lancu Vangheliei 
(Tomiștex Constanța) și Ludovic Ambruș (Steagul roșu Bra
șov), Ia. „libere".

reocuparea pentru dezvoltarea 
(bazei materiale necesare activi
tăților sportive de masă și de 
performantă caracterizează ac
tuala , perioadă pe care o tra- 

. verseoză mișcarea noastră de 
educație fizică și sport. Conferințele 
C.J.f.F.S., aflate în plina desfășurare, re
levă grija pentru. rezolvarea acestei pro
bleme de mare însemnătate (ne-am îngă
dui să spunem vitală), pentru destinele 
sportului românesc. Dezbaterile ample și 
fructuoase (urmate de planuri concrete, 
adoptate în spiritul lucidității și al cunoaș
terii depline a realității) gravitează con
stant în jurul terenului de sport, al spa
țiului de agrement care ■— în concepția 
noastră — capătă importanța unui teri
toriu destinat sănătății și robustețiî bio
logice a națiunii.

Inițiativa locală joacă un rol hotărîtor 
în1 acțiunea de îmbogățire o patrimoniu
lui material dedicat sportului. Semnalăm în 
multe locuri din țară ecoul pe care l-au 
trezit inițiativele de amenajare a terenu- 

’jarea conștientă si vo- 
_____  Je cetățeni. Punîncfmîna 

-> și lopată, oamenii s-au gîndil 
a ei, ci Io copiii lor și la copiii

rilor simple, participi 
luntară a maselor ae 
pe tîrnăcop 
nu numai Ic , . 
copiilor lor, animați de acel nobil senii 
ment care-ți poruncește să faci totul ca 
urmașul tău să fie mai bun, mai înțelept 
șî mai fericii decît ai fost tu I...

Dar, dotarea materială a sportului ro
mânesc se află permanent și în atenția 
organelor de partid și de stat, care alocă 
fonduri însemnate ridicării de noi stadi
oane, săli, bazine de înot, parcuri, spații 
de agrement, necesare petrecerii în mod 
plăcut a timpului liber, fortificării fizice a 
cetățenilor, mai ales a celor tineri.

Cu cîteva zile în urmă, luînd cuvîntul

de la tribuna Conferinței Uniunii Arhitec- 
tilor din România, într-o amplă si multi
laterală analiză, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU s-a referit în repetate rînduri 
la misiunea de mare responsabilitate în
credințată edililor țării de a-și îndrepta 
preocupările, în proiectele lor, si spre asi
gurarea „SPAȚIILOR AFECTATE ODIHNEI 
SI RECREAȚIEI, ACTIVITĂȚILOR DISTRAC
TIVE Șl DE ALTA NATURĂ".

în acest domeniu, așa cum o subliniat 
secretarul general al partidului, au exis
tat o serie de neajunsuri, iar sportul — 
atît acelo de masă cît și de performantă 
— le-a resimțit.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU reco
mandă în cuvîntarea sa ca, pe viitor, 
„Clădirile de utilitate publică, ce se pre
văd a fi construite, să fie planificate în 
așa fel, îneît fiecare ansamblu de locuințe 
să posede un centru social propriu, care 
să permită o bună aprovizionare, servici
ile necesare, o viață culturală bogată șî 
variată, parcuri de recreare și agrement, 
terenuri pentru sport și alte activități or
ganizate pentru tineret și copii"

lese oregnant în evidență îndrumarea 
fe mare preț a secretarului general al 
partidului, potrivit căreia asemenea ame
najări de interes public trebuie sa fie 
prevăzute in cadrul FIECĂRUI ANSAMBLU 
DE LOCUINȚE.

Sportul românesc — și nu ne gîndim 
doar la cel recompensat cu cupe și me
dalii, ci — mai ales — la activitățile co- 
lidiene de exercițiu fizic și mișcare, va 
căpăta prin transpunerea în viață a aces
tor indicații, noi posibilități de dezvoltare 
și perfecțiune.

Valeriu CHIOSE
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NOI OBIECTIVE A
SELECȚIA RĂMlNE DESCHISĂ

R. Rugby .s-a tn- 
pentru a analiza 
ultimul an și a 

de viitor. Cu

Comitetul T. 
trunlt recent 
activitatea din 
fixa obiectivele 
spirit critic șl de răspundere, a 
fost prezentată activitatea din ul
tima vreme, urmată de dis
cuțiile partlcîpanților la ședință 
care au făcut propuneri concrete 
pentru. Îmbunătățirea ei viltoare. 

. Am reținut, în mod special, 
. cifrele oare dovedesc că obiecti- 
: vul nr 1, creșterea bazei de 
: rtiasă a rugbyului nostru, a fost 
îndeplinit cu succes, numărul 
secțiilor da rugby orescînd de la 

'49—55 cite erau In 1967—1968, la
135 In 1979, ier «1 sportivilor de 
la 1800—5000 la 4200. Față de a- 
•eeastă dezvoltare — pe orizon
tală — nu * Crescut însă cores
punzător și numărul antrenorilor 
«,-i instructorilor angrenați efectiv 
în activitate, această situație 
preooupînd In mod deosebit pe

membrii comitetului federal. De 
asemenea, s-a remarcat rămtne- 
rea pe loc în privința rezultate
lor pe plan internațional, ceea 
ce dovedește că nivelul valoric 
actual nu reflectă încă dezvol
tarea bazei de masă.

In încheierea lucrărilor, finind 
seama că pentru rezolvarea cu 
succes a noilor obiective, este 
necesară o activizare a biroului 
federal și comisiilor sale, plenara 
a hotărît cooptarea ca membri 
ai comitetului federal a tovarăși
lor Aron Popa (rectorul Institu
tului de mine din Petroșani), 
Eugen Pleșca (Suceava), I. Co- 
rangă (Galați), Ing. Mircea David, 
Rene Chlrlac și Gh. Turtureaua 
(București). Biroul F.R. Rugby a 
fost completat prin alegerea a 
doi noi vicepreședinți: Mihai Rob 
și Jean Oncescu, și a unui 
membru, N. Pidureanu.

PWORNANTtlt

SOLICITĂRI MAXint
cu cerințele 
sportului de

mereu sporite ale 
performantă.

★
ședinței amintite au

Membrii Comitetului federației 
de specialitate s-au reunit dumi
nică pentru a dezbate probleme 
curente ale activității lor. La a- 
ecastă ședință la care au fost 
invitați si o serie de antrenori, 
secretarul general al F.R.T.M., 
Sever Dăneț, a prezentat o in
formare asupra activității desfft- 
#urate în 197». Au urmat discu
ții asupra obiectivelor forului de 
resort din acest an. proiectului 

buget și calendarului intern și 
internațional pe 1971.

Printre problemele dezbătute pe 
larg, un loc deosebit l-a ocupat 
cea privitoare la sportul de per
formantă. Astfel. Informarea ca 
Si luările la cuvînt au scos in 
evidență rezultatele excelente ob
ținute de Jucătoarele noastre pe 
plan internațional. De asemenea, 
pentru îmbunătățirea procesului 
de antrenament cu Juniorii și 
fruntașii, federația a organizat o 
ședință de instruire șl o consfă
tuire metodică cu toți tehnicienii. 
Nu pot fi omise, totuși, o serie 
de carențe care dăinuie pe linia 
pregătiri! sportivilor. Cu toate 
că, fată de 1967. numărul antre
norilor s-a dublat, de cînd Ne- 
guiescu și Cobîrzan au abando
nat activitatea competlționalâ, 
reprezentanții noii generații de 
jucători n-au mai înscris valori 
comparabile în arena internațio
nală.

Și la fete, exigențele pentru o 
comportare onorabilă în concer
nul continental șt mondial 'au 
crescut. Fără o pregătire com
plexă șl continuă orice prezentă 
în întrecerile Internationale pare 
hazardată. Așa se explică și ab
senta jucătoarei Carmen Crlșan 
din reprezentativa tării pentru 
mondialele de la Nagoya. Ea nu 
a fost selecționată pentru că nu 
s-a încadrat în programul stabi
lit de federație. Fiecare sportiv 
(indiferent de valoare) și antre
nor trebuie să manifeste maxi
mum de exigentă pentru o pre
gătire optimă, deoarece numai în 
acest fel se va putea tine pasul

Cu ocazia___. . . . _ _
fost cooptați in Comitetul fede
ral tov. Ion Pop (București) șl 
Gheorghe Fodor (Bacău), lor In 
biroul federal, tov. Alfred Mure- 
șanu (U.G.S.R.) și Adrian Ma- 
teiaș (UCECOM).

JUNIOARELE NOASTRE — 
LOCUL 7 IN CONCURSUL 

DE LA RUSSE
Tradiționala competiție interna

țională de tenis de masă de la 
Russe (Bulgaria), organizată in 
cinstea „Zilei internaționale a 
femeii", s-a încheiat. Au luat 
parte sportive din nouă țări. 
Rezultate, echipe fete, seria I : 
Ungaria (junioare)—România ju
nioare) 3—0, România (junioare)— 
R.D. Germană (junioare) 3—1, 
Bulgaria 1—România (junioare) 
3—1. România (junioare)—Austria 
3—1. Formația noastră s-a cla
sat pe locul III în această grupă. 
Turneul pentru locurile 5—7 : 
Iugoslavia—România (junioare)
S—1, U.R.S.S.—România (junioare) 
3—1. Echipa română a ocupat 
locul VII. Competiția a fost 
tigată de Polonia, urmată 
Bulgaria I, Cehoslovacia și 
garia.

Simplu fete, turul I: Lidia 
—Gedraitite (U.R.S.S.) 3—0, MUnt- 
ncr (Austria) — Ana Lunțeanu 
3—2, Baranaite (U.R.S.S.) — Do
rina Ciruceru 3—1, turul II : 
Karlikova (Cehoslovacia) — Licita 
Iile 3—1 finala: Calinslta (Polo
nia)— Karlikova 3—1. Dublu fete, 

turul 1 : Duganici, Nettuha (Iu
goslavia, Polonia) — llie, Lun
țeanu 3—0, Gedraitite, Brajnaite 
(U.R S.S.)— Cărueeru, Schertzer 
(România, R.D.G.) 3—0, finala:
Jeler, Martinet (Iugoslavia)—Mol
nar, Kucher (Ungaria) 3—0.

cîș- 
de 

Un-

Iile

Reușind eă înfrunte cu brio 
concurența tiranică a transmi
siilor televizate de la Brașov, 
gala de box de sîmbătă seara 
a dovedit — dacă mai era ne
voie — pînă și celor mai scep
tici, viabilitatea acestor re
uniuni. Dacă nu ne-am teme 
de reacția rezervaților, ar 
trebui să propunem organiza
rea săptămînală, tot la sala 
Floreasca, a unor manifestări 
similare, chiar dacă nu vor 
mai fi, de fiecare dată, decît 
să zicem cîte două meciuri 
vedetă. Lăsăm la o parte 
faptul că dincolo de realiza
rea sportivă, a avea săptămî- 
nal 2 000 de spectatori nu e 
chiar rău din punct de vede- 
dere financiar !

Cu această gală 
luția unor boxeri 
lipscan, s-ar 
cheie prima 
rilor lotului 
re-1 așteaptă 
marca de Ia ____
desprinde de pe acum conclu
zia unei bune pregătiri fizice, 
capabilă să permită pugiliști- 
lor din lot sa încheie trei re
prize fără să gîfîie. Mai puțin 
convingătoare în manifestările 
ei a fost pregătirea specifică. 
Cuțov, Nedelcea, Silberman; 
Alexe — dintre cei văzuți 
sîmbătă — n-au adăugat încă 
nimic decisiv arsenalului lor 
de mijloace tehnice sau tacti
ce, ba unii au mai pierdut și 
din calitățile avute. Judecata 
aceasta nu poate și nici nu 
vrea să fie prea severă, pen
tru Că ne găsim într-un sta
diu al pregătirilor în care a- 
cumulările încă nu-și pot ară
ta roadele. Ținem doar 
semnalăm situația. Ceea 
însă ar trebui să știe de 
acum fiecare membru al 
tului este că — așa cum 
văzut și sîmbătă — nici un 
(aproape) în garnitura națio
nală nu poate fi considerat ca 
ocupat definitiv. Clarificarea o 
va aduce probabil finala cam
pionatului național, cînd ni
meni nu-și va mai menaja 
partenerul.

Tot gala de sîmbătă seara 
a dezvăluit o neuniformă a- 
coperire din punct de vedere 
valoric a tuturor categoriilor. 
Creșterile în greutate duc. la 
o suprapopulare a categoriilor 
pană și ușoară, sărăcind în 
schimb îngrijorător categoriile 
cocoș (unde deocamdată nu se 
mai contează pe Aurel Dumi
trescu) și semiușoară. în ju
mătatea inferioară a categorii
lor se poate conta pe A. Mihai 
(semimuscă), Gruiescu (muscă), 
Nedelcea, Pometcu (și chiar 
Gîju — pană), tot așa cum 
Cuțov dublat de Dobrescu — 
(ușoară) și Silberman (semimij-

și cu evo- 
la turneul 
că se în- 
a pregâti-

părea
parte 
național, pe ca- 
meciul cu Dane-
20 martie. Se

să 
ce 
pe 
lo- 
s-a 
loc

locie) sînt de nădejde. Ce se 
întîmplă însă Ia mijlocie mică 
și la semigrea, de altfel cele 
două categorii care nici nu au 
programat meciuri sîmbătă ? 
Covaci nu are nevoie de teste 
publice ? Dar Gyorffi și E. 
Constantinescu de ce nu sînt 
scoși „la vedere" ? Mai difi
cilă este situația în categoria 
lui Monea, căruia ar trebui să 
i se aducă alături un boxer tînăr, 
capabil să progreseze (poate 
But ?). In schimb, la catego
ria mijlocie, cuplul Stump— 
Năstac dă, credem, suficiente 
garanții, tot așa cum Alexe, 
în ciuda slăbiciunilor de mo
ment, rămîne totilși greul pe 
care se poate conta în orice 
situație.

Sîmbătă seara am avut pri
lejul să revedem și trei tineri 
ale căror evoluții ne obligă să 
mărturisim că ne-au plăcut în 
multe privințe : Ciochină, Mol
nar

LaînirebareaT^ NN
RĂSPUNS

COMPETENT
treb s unde îmi pof îndeplini dorința, la ce 
echipă ? îmi place foarte mult să |oc fotbal 
și să știți că mă pricep puțin... Nu se știe de 
unde sare iepurele 1*

MARGARETA GLAVAN, Bechet-Dolj : „Mai I
am puțin și termin liceul, după aceea vreau * 2 3 * 1 
să vin la București. Dar ceea ce urmăresc, : 
în primul rînd, este să mă înscriu într-o echi- i 
pă feminină de fotbal. Aș dori să vă în-

rești) și Odile Krachtus (Hu
nedoara I) 33,0. 13—14 ani : 1. 
Viorica Hupcă (Hunedoara I) 
71,2 ; 2. Katalina Csiszer (Har
ghita) 72,3 • 3. Eili Naftan 
(Brașov II) 73,0.

BĂIEȚI 8—10 ani : 1. Iosif 
Krachtus (Hunedoara I) 29,5 ',
2. Cornel Buta (Suceava) 29,6;
3. Florin Vintilă (Brașov I) 30.8. 
11—12 ani : 1. Mihai Olaru

Ca de obicei, ziua a doua a 
concursului de fond pentru 
Cupa orașului Rîșnov a fost 
rezervată ștafetelor. Mulți ju
niori și multă risipă de ener
gie, în curse dinamice, de o 
rară frumusețe. Atracția con
cursului — și despre aceasta 
vom spune cîteva cuvinte — 
a constituit-o „cursa vetera
nilor", în care s-au întrecut 
multe din celebritățile schiu
lui românesc de fond de a- 
cum 3—4 decenii. încurajați 
de familii, de fii și nepoți, a- 
ceșli promotori ai schiului de 
fond s-au dovedit aceiași en
tuziaști sportivi din tinerețe. 
Pilda lor, preluată de gene
rațiile în succesiune, este cea 
mai sigură propagandă pen
tru schi și garanția continui
tății pe care Rîșnovul a do
vedit-o în atîtea ocazii. N-ar 
fi rău ca inițiativa rîșnovea- 
nă să fie generalizată pe sca
ră națională printr-o compe
tiție organizată de federație. 
Iată acum rezultatele între
cerilor de duminică :

să și Ie mențină în prima di
vizie. Este, credem, un subiect 
de meditație pentru conduce
rile respectivelor cluburi.

Ce au evidențiat în plus 
turneele care au încheiat cam
pionatul? In primul rînd fap
tul că echipele noastre de club 
nu sînt obișnuite și nu pot re
zista unei competiții gen tur
neu, nefiind pregătite în acest 
sens, lucru constatat mai ales 
în ultimele etape, cînd cele 
mai multe divizionare au ca
potat fizic. Și aceasta este 
poate una din explicațiile re
zultatelor înregistrate de echi
pele noastre reprezentative la 
competițiile internaționale care 
se desfășoară după sistemul 
turneului cu jocuri zilnice. 
Roate că, dincolo de alte ra
țiuni, eșecurile naționalei în 
turneul final al C.M. (după 
comportări onorabile la preli
minarii și serii) au la bază 
pregătirea neadecvată pe care 
o asigură formula campionatu
lui intern jucătoarelor noastre. 
Totodată, turneele de la Bucu
rești și Constanța ne-au dat 

' posibilitatea să constatăm că 
sînt totuși puține jucătoarele 
consacrate, dc valoare, pe care 
echipa națională ar putea să 
se bizuie deocamdată : Flo
rentina Itu, Aurelia Căunci 
(Penicilina), Eugenia Rebac, 
Mariana Baga, Marta Szeltely 
(Rapid), Maria Cengher, Car
men Marinescu (I.E.F.S.), An
gela Moroianu, Liliana Rașca 
(Farul), Gabriela Popa, Vene
ra Zaharescu (Medicina), Doi
na Coste (Universitatea Timi
șoara), Mariana Popescu (Di
namo). Și cam atît. Alte cîte
va elemente mai tinere ar 
putea li luate în discuție — 
credem — abia după doi-trei 
ani, —-----

Mai trist a fost că la Cluj 
unii dintre selecționabilii în 
lotul ce ne va reprezenta la 
turneul de calificare pentru 
campionatul european, ba 
chiar dintre cei pe care se 
pune bază, nu au corespuns 
(Tarău și Oczelak de la Stea
ua, Czmor și Cîmpeanu de 
la Universitatea Timișoara, 
Georgescu de la Politehnica 
București, Dragomirescu de la 
Dinamo ș.a.). comportarea lor 
fiind sub nivelul impus de 
plina perioadă competițională 
în care se află.

Deziluzia produsă de tur
neul clujean este mare, dar 
ea nu trebuie să ducă la 
scăderea încrederii în posibi
litățile reprezentativei româ
ne. Pînă la turneul de la Ka
towice mai sînt două luni de 
zile, timp în care se pot face 
multe. Bineînțeles, cu apor
tul total al selecționabijilor 
și al antrenorilor lor, aceștia 
din urmă avînd o datorie de 
onoare de a contribui la pu
nerea în formă a sportivilor 
din propriile echipe. în ceea 
se-i privește pe jucători, ei 
trebuie să fie convinși că nu
mai dăruindu-se deplin an
trenamentelor și lăsînd de o 
parte micile neînțelegeri, ine
rente într-o dispută sportivă, 
; l-Ll.-Ji în dificila con-

RĂSPUNDE FLOREA TÂNĂSESCU, SECRETAR 
AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL

și Hoduț.

Victor BANCIULESCU

GONG
Cu ocazia turneului in- 

____ ;U.._1 de la Leipzig, 
boxerii eliminați în. primele 
tururi au susținut meciuri în 
cadrul unei gale organizată 
Ia Karl-Marx-Stadt. în aceas
tă reuniune, Tudor Nicolae ^a 
fost învins 
Dieter Donald

ternațional

la puncte de
(R.D.G.).

I
13 martie. Ia 
din localitate 

vor susține un meci inter
național cu o echipă de club 
din 
lej. 
vel 
lot) 
gii 
sita).

• Sîmbătă 
Reșița, boxerii

Iugoslavia. Cu acest pri- 
campiontil național Pa- 
Nedelcea (selecționat în 
va boxa alături de cole- 
săi de club (C.S.M. Re-

• Un alt component al lo
tului național, Alexandru 
Prohor, urmează să susțină, 
în aceeași zi, ia Cîmpulung 
Muscel, un meci de verifi
care în compania lui Ianca 
Anghel.

• Concomitent cu partida 
internațională România — 
Danemarca (București 20 
martie), membrii lotului care 
nu vor face parte din echipa 
reprezentativă, vor susține, 
la Baia Mare, meciuri cu pu- 
giliștii din localitate. Au fost 
solicitați boxeri la 7 cate
gorii de greutate.

Românii superiori cu o clasă adversarilor lor!
• Echipa României a primit Cupa pentru fair-play • Gheorghe

La începutul acestui an, 
comisia de competiții din ca
drul federației noastre, răs- 
punzînd unor doleanțe expri
mate în scris, a trimis comi
siilor județene de fotbal o 
adresă prin care solicita o- 
piniile acestora asupra posi
bilităților de organizare a u- 
nor echipe și competiții de 
fotbal feminin. Pînă în pre
zent, F.R.F. a primit răspun
suri din partea Consiliilor 
județene pentru educație fi
zică și sport Bacău, Iași, Me
hedinți, Neamț, Brașov, a 
Clubului sportiv municipal 
.^Dunărea" Galați, a asocia
țiilor sportive „Voința** Plo
iești și „Confecția** Arad.

La Ploiești există o echipă 
de fotbal feminin încă din a- 
nul 1968, în prezent activînd 
în județul Prahova cinci e- 
chipe — în orașele Ploiești, 
Cîmpina, Sinaia, Văleni de 
Munte — intenționîndu-se 
chiar organizarea unui cam
pionat județean de fotbal fe
minin. La Bacău, .clubul Ști
ința are un lot de 15 jucă
toare și se pronunță pentru 
o competiție organizată, iar 
Galații, prin clubul „Dună
rea",’ anunță că ființează aci, 
din primăvara anului 1970, o 
echipă antrenată de fostul in
ternațional Gută Tănase, pro- 
punînd chiar o cupă al cărui 
turneu final să fie găzduit 
în orașul de pe Dunăre. „Fe- 
rnina", echipa din Iași, acti
vează pe lîngă asociația 
„Poli**, cu un efectiv de 28 
de jucătoare, inclusiv o gru
pă de perspectivă, cu fete în
tre 14 și 16 ani. C.J.E.F.S. 
propune federației afilierea și 
legitimarea tuturor echipelor 
feminine din țară. Săvineștii, 
prin Uzina de fibre sinteti
ce, au o echipă feminină în 
cadrul secției de fotbal „Re-

lonul“. Brașovul, în schimb, 
ne-a răspuns că în orașul de 
la poalele Tîmpei nu există 
o echipă organizată de fotbal, 
ci doar dorința handbalistelor 
divizionare de la „Rulmen
tul" de a practica, adiacent, 
și fotbalul. De aceea, pe baza 
consultării cu asociațiile spor
tive din județ, care nu s-au 
arătat dispuse să patroneze 
o asemenea echipă, C.J.E.F.S.

Brașov propune ca fotbalul 
feminin să se organizeze nu
mai pe plan local, tn școlile 
cu specific feminin. Iar 
C.J.E.F.S. Mehedinți ne-a răs
puns scurt că nu au aseme
nea echipe pe teritoriul rea- 
pectiv.

Numărul mic.al Inițiative^ 
lor, rezultat din acest prim 
sondaj, arată, deci, că ideea 
fotbalului 
șește încă

feminin nu depă- 
faza de proiect.

Se poate spune că recentele 
dispute din cadrul grupei C a 
campionatului mondial au re
prezentat. pentru hocheiștil noș
tri un fel de Canossa, ca aceea 
a nefericitului Henrik. Un an în
treg ei au muncit cu sîrguință 
și ambiție pentru a face să se 
dea uitării amărăciunea pe care 
a pricinuit-o iubitorilor sportu
lui din țara noastră eliminarea 
din eșalonul secund al hocheiu
lui mondial, petrecută chiar sub 
ochii noștri, la București.

Reîntoarcerea în „B“ au ob
ținut-o cu brio și ei s-au îna
poiat acasă cu fruntea sus și 
cu zâmbetul pe buze. Comporta
re» hocheiștilor români in tur
neul din Olanda a fost remarca
bilă și trebuie neapărat avut 
tn vedere faptul că nivelul ge
neral al valorii competiției a 
fost cu mult superior celui al 
edițiilor trecute. Zoltan Czaka, 
alături de Mihai Flamaropol, 
prezent la cîrma echipei, ne 
mărturisea că făcînd abstracție 
de evoluția reprezentativei bel
giene. valoarea recentei grupe 
C a fost mat mare chiar ca și 
a unor ediții ale grupei B în 
anii în care, și nu-s prea multi 
de atunci, el deținea funcția de 
căpitan al echipei naționale.

Părerea lui Czalta a fost com
pletată cu impresiile altor spe
cialiști ai hocheiului mondial,

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA A
GALAȚI, B (prin telefon). — 

După trei zile de întreceri, dumi
nică seara a luat sfîrșit pe pati
noarul artificial din localitate 
turneul de calificare al eohipelor 
fruntașe din divizia B. dintre care 
primele două vor activa in anul 
viitor în prima categorie compe- 
ttțională a țării. Meciul final al 
turneului a programat tocmai în- 
tîlnlrea dintre cele mal bune for
mații, cîștigătoarele celor două 
serii preliminare ; Dunărea Galați 
si Tîrnava Odorheiul Secuiesc. 
Medul a oferit spectatorilor o în
trecere dîrzâ, echilibrată, încheia
tă cu victoria hocheiștllor gălă- 
țenl, care în acest fel au ocupat 
primul ioft în clasament.

Iată rezultatele tehnice : 1. Du-

Duminică dimineața, la 
Focșani a avut loc inaugura
rea noii săli de atletism din 
localitate. Cu acest prilej, 
activiștii sportivi din Focșani, 
cu sprijinul federației de 
specialitate, au organizat un 
concurs atletic dotat cu „Cu
pa Vrancei**, La acest impor
tant eveniment din viața a- 
tletismului focșănean au par
ticipat sportivii fruntași Lia 
Manoiiu, Mihaela Peneș și 
Adrian Gagea, care s-au în
treținut cu tinerii atleți din 
localitate.

Pentru creșterea nivelnlui 
valoric al competiției organi
zate cu acest prilej, la con
curs au participat și o serie 
de atleți de 
cluburi din 
mai bune _______  ___ .
60 m : 1. Al Munteanu (Stea
ua) 6,9, 2. V. Porojan (Steaua) 
7,0, 3. St. Iliescu (S.S.E. Foc
șani) 7.2; 60 m.g. D. Șcrab 
(Steaua) 8.6; înălțime (f) 1. 
Marghiolita Matei (Galați) 
1,65 m, 2. Doina Munteanu 
(C.S.U.) 1,60 m ; lungime (tn)
1. D. Bădine (Steaua) 6.64 m,
2. M. Nicolau (Steaua) 6,49 m ; 
triplusalt: 1. I. Niculescu 
(Steaua) 14,05 m, 2. V. Purc- 
cel (Steaua) 13,99 m.

Ja Steaua și alte 
țară. Dintre cele 
rezultate notăm s

Huțanu cel mai bun atacant al

4 |

Aspect din meciul de ta fTllburg cu Belgia. Calamar, tn stin
gă, urmărește pucul respins de portarul van den Wee.

in special cu aceea a președin
telui forului internațional, dl 
John Ahearne, care a avut po
sibilitatea să urmărească tnai 
multe partide ale unora dintre 
echipe. în timp ce noi, dato
rită acestui sistem sui-generis 
de desfășurare a competiției 
(era parcă vorba de un... raliu 
automobilistic !) n-am putut ve
dea decît meciurile formației 
României cu fiecare dintre cele-

nărea Galați cu Tîrnava Odorhe
iul SecUiCsc 7—2 (0—2, 4—0, 3—0), 
cu Cooperatorul Tg. Secuiesc 7—2 
(1—l. 2—1. 4—0), cu Metalul Ră
dăuți 23—0 (6—0, 7—0, 10—0) ; 2. 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc cu 
Cooperatorul Tg. Secuiesc 15—0 
(4—0. 4—0, 7—0), cu Metalul Ră
dăuți 7—2 (2—1, 1—1, 4—0); 3.
Cooperatorul Tg. Secuiesc cu Me
talul Rădăuți 5—4 (0—2, 1—1, 4—1);

4. Metalul Rădăuți.
Arbitrajele la această competi

ție, organizată în bune condițlunl, 
au fost corespunzătoare, fiind asi
gurate de Barbu, Oprea, Gh. Mu- 
reșan, M. Presneanu și Gh. Tas- 
nadl.

T. SIRIOPOL, coresp.

REZULTATELE

DE LA FOCȘANI

• în sala de atletism din 
parcul sportiv 23 August, 
sîmbătă și duminică a fost 
organizat un concurs, în cin
stea semicentenarului Partidu
lui. Iată cele mai bune per
formanțe : JUNIORI I 60 m 
G. Rădășan (C.S.S.) șl Gh. 
Eugen (C.S.S.) 7.1 ; 60 mg — 
Gh. Eugen (C.S.S.) 8.6; lun
gime — G. Rădășan (C.S.S.) 
6,89 m ; triplusalt — I, IaCob 
(S.S.A.) 14,00 m ; înălțime — 
C. Dreptu (S.S.A.) 1,94 m; 
prăjină — C. Lihu (C.S.S.) 
4,00 ; greutate — M. Iordan 
(S.S.A.) 15,25 m. JUNIOARE 
I : 60 m : G. Popa (C.S.S.)
7.9 ; 60 m g : E. Crăciun 
(S.S.A.) 9.2 ; lungime b. Ghi- 
țescu (A.S. Ploiești) 5,51 m ; 
înălțime: R. Vulescu (Lie. 
35) 1,65 m ; JUNIORI II ! 60 
m : Gh. Sfichi (Constr.) 7,1 1 
lungime s A. Weber (S.S.A.) 
6,64 m ; înălțime: M. Zară 
(S.S.A.) 1,85 m ; prăjină l D. 
Lovinescu (S.S.A.) 3,50 m ; 
greutate i P. Neagu (Lie. 35) 
14,40m. JUNIOARE II i 60 
m : A. Dumitrache (Rapid) 
8.1 ; 60 m g : B. Lovin (Viit)
9.9 ; lungime : D. Popescu
(Viit) 5,30 ; înălțime : I. Mol- 
doveanu (S.S. Ploiești) 1,43 
m ; greutate : FI. Condranschi 
(S.S.A.) 10,57 m ; JUNIORI 

de portarul van den Wee. 
Foto l R. VILARA 

laltc 7 echipe prezente în Țara 
lalelelor.

Indiscutabil, cum am spus, ni
velul valoric al competiției a 
fost poate cel mai ridicat din 
istoria întrecerilor grupei C și 
tocmai de aceea trebuie să-i mă
gulească pe hocheiștii noștri a- 
precierea unor personalități 
competente, potrivit căreia e- 
chipa României a fost cel puțin 
cu o clasă deasupra celorlalte 
formații ! Ea a realizat o suită 
de victorii la scoruri nete — cu 
excepția acelui 3—3 din partida 
cu Ungaria — pe care ne face 
plăcere să le reamintim : 7—1 
cu Franța, 6—1 cu Danemarca, 
12—2 cu Bulgaria, 10—3 cu 

Olanda, 21—0 cu Belgia și 11—2 
cu Anglia. Deși a existat o e- 
videntă diferență de valoare, 
mai pregnantă în unele reprize, 
să nu credeți totuși Că jocurile 
au fost chiar atit de simple pe 
cit Iasă să se întrevadă scoru
rile finale, căci fiecare adver
sar a luptat din răsputeri îm
potriva liderului, unii utilizind 
și alte mijloace, nespecifice ade
văratului hochei (lovituri cu 
crosele, cu pumnii, cu capul !) 
pentru a putea stăvili iureșul 
formației române. Dar viteza de 
deplasare, rapiditatea cu care

ÎNTRECERILOR

Șl BUCUREȘTI

III 60 m ; G. Kuntz (Rapid) 
7.3 ; lungime : C. Roșoiu
(Steaua) 6,05 m ; înălțime : 
FI. Constantin (Viit) 1,72 m ; 
greutate: C. Preda (Lie. 35) 
13,47 m. JUNIOARE III' 60 
m A. Nedelea (S.S.A.) 8.2 ; 
60 m g M. Stoica (S.S.A.) 9,5 ; 
lungime: D. Rotaru (S.S.A.) 
4,91 m ; înălțime : M. Kepetz 
(S.S.A.) 1,45
L. Georgescu 
m.

Din cauza
mosferice nefavorabile, 
pa Progresul** la marș s-a a- 
mînat pentru o dată ce va 
fi anunțată ulterior. (C. Mu- 
reșan-coresp.)

m ; greutate ; 
(Steaua) 10.98

condițiilor at- 
‘ „Cu-

I
• La „Crosul Mărțișorului'', 

organizat de clubul Metalul, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : SENIOARE (1 600 
m) : 1. A. Pavel (Petrolul Plo
iești) 2. G. Iordache (Metalul) 
3. E. Lazăr (Metalul); JU
NIOARE I (1 000 m) 1. E. 
Sălăjan (Metalul) 2. M. Efti- 
mescu (S.S.A.) 3. A. Ștefă- 
nescu (Metalul); JUNIOARE 
II (800 m): D. Florea (Meta
lul) 2. V. - ' 
R. Florescu 
pe, primul 
de Metalul.
resp.)

Dobra (S.S.A.) 3. 
(Steaua). Pe echt-, 
loc a fost ocupat

(N. Nicolae-co-

competiției

echipei Ro- 
16 eliminări 
adică 32 de 
Pe locurile

pucul a fost pasat, jocul corect 
— fără riposte — și mai ales 
excelenta pregătire fizică au 
fost factori hotărîtori în obți
nerea revenirii în grupa B a 
C.M. Poate pare paradoxal, dar 
cel mai bun meci al formației 
române — din toate punctele 
de vedere —- a fost tocmai ulti
ma confruntare, a șaptea, cea 
de duminică, de la Geleen, cu 
Anglia. Hocheiștii noștri au a- 
tacat de la început în trombă, 
dar. atenți la contraatacurile 
englezilor, au pasat foarte mult 
și au menținut un ritm foarte 
alert pe întreaga durată a par
tidei și nu ca în alte ocazii, 
cind s-au impus intr-o repriză 
sau două dintr-un meci.

La încheierea competiției, pe 
marginea căreia ne-am propus 
să mai revenim, comisia de or
ganizare a decernat tradiționa
lele trofee. Cupa pentru fair- 
play a fost acordată 
mâniei (a avut doar 
de cite 2 minute — 
minute) cu 238 p. _ ______
următoare : Ungaria 205 p. An
glia 188 p, Danemarca 174 p, 
Bulgaria 171 p etc.

Cel mai bun atacant și tot
odată golgeterul competiției a 
fost desemnat Gheorghe Huțanu. 
cu 22 p (16 goluri și 6 pase de 
gol). L-au urinat Guricka (Fran
ța) 21 (8+13). Horvath (Unga
ria) 18 p (6 + 12). Pe lista gol- 
geterilor, Bașa este al 6-lea 
(6 + 10, Gheorghiu al 7-lea 
(10+5), Varga al 12-lea (4+10). 
Cel mai bun portar a fost Con
siderat danezul Hansen (a pri
mit numai 26 de goluri din 329 
de șuturi), iar fundaș — en
glezul Inglis. Ceea ce ni se pare 
foarte curios e că pe lista celor 
mal buni 10 fundași nu figurea
ză numele nici unui român !

Romeo VILARA M. BÎRA

TOTUL PENTRU CALIFICARE!
(Urmare din pag. 1)

Penicilina Iași - o laureată incontestbilă

țială a formațiilor bucurește- 
ne Dinamo și Rapid. Prima se 
află într-o îngrijorătoare că
dere, cu puține posibilități de 
redresare. Explicația stă în 
criza acută a elementelor ta
lentate și în lipsa unor rezer
ve valoroase. Deși clasate în 
urma celor două foste Campi
oane, _ formațiile I.E.F.S., Fa
rul și chiar Medicina ni se 
par în momentul de față mai 
valoroase și cu evidente posi
bilități de progres. Spunem a- 
ceasta gîndindu-ne la loturile 
lor tinere, în care au fost in
tegrate mai de mult sau mai 
recent clemente valoroase de 
neîndoielnică perspectivă : Cen
gher, Marinescu, Pop, Cîrstoiu, 
Gergely, Ghiță (I.E.F.S.), .Mo
roianu, Pașca, Matei, Cernega 
(Farul), G. Popa, Zaharescu 
(Medicina). De altfel, aceste e- 
chipe au reușit, în turneele de 
la București și Constanța, să 
pună în dificultate pe Dinamo 
și pe Rapid, ba chiar să le și 
învingă,

în partea a doua a clasa
mentului merită a fi sublinia
tă comportarea voleibalistelor 
de la C.P.B. și C.S.M. Sibiu 
care, fără a etala virtuți deo
sebite, au constituit adversare 
redutabile pentru toate cele
lalte formații, inclusiv pentru 
primele clasate Ultimele trei 
echipe, Ceahlăul P. Neamț, 
Universitatea Craiova și ,.U“ 
Cluj s-au situat la un nivel 
mediocru. Studentele, în spe
cial, s-au prezentat fie insufi
cient pregătite (cele clujene), 
fie lipsite ae calități (craio- 
vencele). Păcat că două ciu
curi studențești, care au po
sibilități suficiente de a crea 
echipa puternice, nu reușes»

(Urmare din pag. 1)

CUPA ORAȘULUI RÎȘNOV
5 kni 

Barabaș 
5 km 
descu 
3 km 
descu 
copii 
(Rîșnov) 21:23; ștafeta 3X5 km 
juniori: Dinamo Brașov
lh02:19 ; 2. Tractorul lh03:48; 
3. A.S.A. I lh04:50 ; 3X3 km 
fete : Tractorul 46:50 ; 2. Rîș
nov I 48:02 ; 3. Rîșnov ii 
50:36.

Concurs patrule veterani : 
Fabrica de scule Rîșnov I, 
17:43 ; 2. Uzina Chimică
11:20 ; 3. Liceul Rîșnov. Au 
participat 7 patrule a cîte 5 
sportivi, în rîndurile lor 
mareîndu-se C. Samoilă, 
Vlâdea, Gh. Miloiu, I. și 
Cimpoiu etc.

Clasamentul general pe _ 
chine al întrecerii este ur
mătorul : 1. Rîșnov 66 p, 2. 
Dinamo Brașov 85 p ; 
A.S.A. Brașov 103 p.

(

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL COPIILOR
(Brașov II) 70,6 ț 2. Aurel Al
bert (Prahova I) 71,6 ț 3. Lu
cian Cîrpitu (Brașov I) 72.1. 
13—14 ani : 1. Octavian Fast 
(Brașov I) 64,4; 2. Dan Jigan 
(Brașov II) 64,6; 3. Cristian 
Olteanu (Neamț) 64.9.

Clasamentul pe echipe: 1. 
Brașov 16 p j 2. Prahova 19 pj 
3. Hunedoara 21 p j 4. Bucu
rești 40 p î 5. Cluj 42 pi 6. 
Harghita 43.

senioare : Adriana 
(Tractorul) 28:05 ; 

junioare : Marcela Bă- 
(Tractorul) 21:12;

junioare II: Ana Bă- 
(Dinamo) 19:20; 3 km 

fete: Nicoleta Scurtu

re- 
Cl. 
N.

e-

(Urmare din pag. 1)

vor izbind i
' Lfclmto deț la ; _jcatowice,

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

(PROBELE ALPINE) 
SE D.SPUTÂ 

LA POIANA BRAȘOV
Zăpada căzută din aburH 

dență în ultima săptămînă a 
creat condiții și pentru dis
putarea probei de coborîre în. 
cadrul campionatelor națio
nale de schi programate pen-; 
tru zilele de 11—14 martie.

Cum singura pîrtie care) 
poate fi folosită în bune con
diții pentru această probă 
este Pîrtia Lupului, F.R.S.B. 
a hotărît schimbarea lo
cului de disputare a cam
pionatelor probelor alpine! 
din Bucegi la Poiana Brașov. 
Deci de joi pînă duminică, 
în timp ce pe pîrtiile din 
Poiana se vor disputa cam
pionatele de ștafetă și biat- 
lon, pe cele din Postăvarul 
schiorii alpini se vor întrece 
în probele clasice ale disci
plinei lor.

v

CUPA C.J.E.F.S. SIBIU
Duminică, pe pîrtia din stațiu

nea Păltiniș s-a desfăf.rat con
cursul de fond, dotat cu Cupa 
CJEFS Sibiu, la care au luat par
te 126 coneurenți.

Zăpada excelentă, organizarea 
Ireproșabilă au permis concurențe
lor să înregistreze rezultate bune. 
S-au remarcat sportivii de la 
Șoimii Sibiu care au cucerit toate 
locurile I.

10 km juniori : 1. Mircea Da
mian, 2. Dumitru Dinu, 3. Augus
tin Rusu: 5 km juniori II : 1.
Georgel Sădeanu, 2. Cornel La- 
rion, 3. Alfred Bauman ; 3 km 
copii : 1. Feter Mathes, 2. Werner 
Schuller. 3. Peter Benko • 3 km 
fete: 1. Vanda Lator, 2. Ane-Maria 
Munteanu. 3. Iulia Heideker.

ION, coresp. principal

uncie formațiile Poloniei și 
Ungariei vor constitui princi
palele adversare. Deci, încă 
două luni de pregătire, cu 
obișnuitele teste ale competi
țiilor interne (ultimul turneu 
divizionar, de la Brașov), și 
ale întrecerilor internaționale, 
după care prof. Dan Nicu
lescu și elevii 
rele examen, 
că există om 
a baschetului 
nu dorească 
zentativei României, mai pre
cis calificarea pentru Essen, 
gazda „europenelor".

lui vor da ma- 
Și, ne îndoim 
în -mica lume 

nostru care să 
succesul repre-

CLASAMENTELE LA ZI
După ulMmele patru etape dis

putate la Cluj, clasamentul di
viziei masculine A se prezintă 
astfel:
]. Dinamo 29 25 4 2400—1936 54
2. Poli Buc 29 22 7 2107-1828 51
3. steaua 29 21 8 2217-1913 50
4. Rapid 29 18 11 2243—2076 47
5. I.C.H F. 29 17 12 2036—2040 46
6. ,,U“ Tim. 29 17 12 2103—2006 46
7. ,.U“ Cluj 29 16 13 2008-1870 45

8. Poli. Galați 29 12 17 1994—2159 41
9. I.E.F.S. 29 8 21 1871-2090 37

10 ‘ Poli Cluj 29 7 22 1361 — 2105 36
11. Poli B-șov 29 6 23 1896—2223 35
12. Farul 29 5 24 1779—2249 34

„CUPA SPpRTUI“
1. Dinamo 243 p
2. Poli Buc 214 p
3. Steaua 196 o
4. Rapid 189 p
5. „U“ Timișoara 179 p
6. „U“ Cluj 155 p
7. I.C.H.F. 161 p
8. Politehnica Galatd 117 n
9. I.E.F.S, 99 P

10. Politehnica Cluj 81 p
11. Politehnica Brașov 80 p
12. Faruj îl 0
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Marginalii la „16-imi'; DOUA DIN 15-
Citind, recitind, analizînd 

ți reanalizînd rezultatele 
„16'-!milor Cupei României, 
ajungi la Concluzia că prima 
duminică oficială a fotbalu
lui nostru — în anul 1971 — 
n-a produs seismele sau 
furtunile pe care Istoria com
petițiilor tip-cupă le-a mu
tat din domeniul imagina
ției tn cel al previzibilului.

Avem, este adevărat, o di
vizionară O — Chimia Făgă
raș — care a Ingenunchiat 
una din cele mai palide 
reprezentante ale primei 
noastre scene fotbalistice, 
Iar victoria dară a metalur- 
giștilor bucureșteni în par
tida lor cu universitarii 
craiovenl ni se pare aproape 
fără comentării, „ll"-le re
prezentant al muncitorilor 
și tehnicienilor Uzinei „23 
August" putîndu-se ridica 
(într-un meci de ambiție) 
la nivelul unei echipe de A.

Fără a subestima cele 
Uouă victorii mai sus citate, 
vom mărturisi, totuși, că im
presia cea mal puternică 
ne-au făcut-o cele două re- 
zultate-șoc sosite de la Ti
mișoara șl Oradea. De ce ? 
în fond, s-ar putea obiecta 
că atît Politehnica Timișoara, 
cît și Crișul sînt fruntașe 
®le diviziei B, amîndouă bă- 
tînd cu o insistență 
cunoscută 
•— la porțile primei divizii. 
Este foarte 
nu trebuie să uităm premise
le de pe care cele 
echipe de A 
imile. i 
torul lor

bine-
girată valoric

adevărat, dar

două 
atacau „16“- 

Ieșenii, prin „purtă- 
• nr. 1 de euvînt" —-

ÎN „CARTEA DE
PrezențaPrezența U.T.A.-el In modesta 

comuna doljeană Plenița a căpă
tat statut de sărbătoare. Din ziua 
cind hazardul sorților le-a trasat 
celor care au eliminat pe Feije- 
noord drumul spre Plenița, viitoa
rele gazde (cei 7200 de locuitori) 
au exploatat toate resursele pen
tru o primire cît mal frumoasă 
a campionilor. Un fapt insolit a 
fost prezența la teren a fanfarei 
din localitate, prilej de so
lemnitate și vibrări afective.

CRAIUL
In cele 15 partide din #16“-linlle 

Cupei României, care s-au dispu
tat duminică, s-au marcat 45 de 
goluri (cu o medie de 3 goluri 
de meci). Iu prima repriză s-au 
Înscris 25 de goluri : 9 au marcat 
gazdele și 16 oaspeții. în repriza 
secundă s-au marcat 20 de goluri: 
gazdele au înscris doar 5, în timp 
ce oaspeții 15.

★
în 9 partide, gazdele n-au reușit 

să Înscrie nici un gol. La Timi
șoara și București, oaspeții (a se 
citi „divizionarii A“) n-au fost în 
stare să

Cele 45 
se de 3

marcheze
★ 

de goluri 
apărători

nici un gol.

au fost tnscrl-
(3 goluri), 5

PRIMA ETAPĂ
A RETURULUI

DIVIZIEI A
VA FI CONDUSA 
DE URMĂTORII

CAVALERI

Etapă inaugurală incompletă 
în returul diviziei C

Al FLUIERULUI

Anca înscrie 
„l6“-imilor

al doilea gol 
Cupei României
Nfărdărescu, pro- 
titlul și tot felul 
— (n-avem nimic 
le urăm împlini-

al clujenilor In partida Unirea Dej — „U“, din cadrul
Foto i CALIN CREȚU

antrenorul 
mit mereu 
de măriri 
împotrivă, 
rea, dar, deocamdată, ultime
le fapte trag în jos...), în 
vreme ce Steagul roșu se 
află în plutonul fruntaș al 
diviziei A. De aici, de la... 
„noblesse oblige" și 
la 1-5 sau 0-3 este 
un drum foarte lung...

Nu vom susține că 
tehnica Iași sau Steagul 
aveau OBLIGAȚIA să învin
gă. Nu. De altfel, jocurile 
au demonstrat că nici nu 
puteau. Avem, însă, convinge
rea că de Ia cele două „fir
me" respectate în prima di-

vizie, marea majoritate 
a iubitorilor noștri de fotbal 
așteptau mai mult. Măcar la 
o Infringers prin luptă

strînsă, nicidecum, însă, niște 
k.o.-uri umilitoare...

• C.F.R. Cluj—Progresul: 
N. HAINEA (Bîrlad), aju
tat la linie de V. Popa 
(Iași) șl 1. Radu (Bîrlad);

• Sport Club Bacău— 
Dinamo: E. VLAICULESCU 
(Ploiești), ajutat de M. Mo. 
raru (Ploiești) și O. Calu- 
gherovlcl (Brașov);
• U.T.A.—Jiul : C. BAR- 

BULESCU, ajutat de Al. 
Grigorescu șl I. Dancu 
(toți din București);

• Steagul roșu—F. C. 
Argeș: V. DUMITRESCU, 
ajutat de R. Buzdun și 
R, Stîncan (toți din Bucu
rești) ;
• politehnica — Petrolul: 

G. LIMONA. ajutat de E. 
Martin șl G. Motorga 
(toți din București);
• Unto. Craiova—C.F.R. 

Timișoara: V PADUREA- 
NU, ajutat de F. Coloși și 
Ș. I.azfir (toți din Bucu
rești) :

• Steaua — Farul : S.
MUREȘAN (Turda), ajutat 
de I. Soos și Z. Szecsei 
(ambii din Tg. Mureș);
• Rapid—,,U“ Cluj : C. 

NIȚESCU (Sibiu), ajutat de 
V. Cioc (Mediaș) și T. An
drei (Sibiu).

Întrecerile diviziei 9 au inaugurat returul campionatelor 
de fotbal... Prima etapă de duminică nu s-a desfășurat însă 
complet i pe de o parte unele formații divizionare 9 (8 la nu
măr) au fost angajate în 16-imile „Supei României", iar pe 
de altă parte o serie de localități (9), tn special din nordul 
Moldovei, nu au putut găzdui meciurile din cauza terenuri
lor impracticabile, ca urmare a condițiilor meteorologice ne
favorabile. Astfel, în seria I, s-au disputat doar două partide, 
fapt pentru care'considerăm că nu este necesar să publicăm 
clasamentul respectiv. Meciurile nejucate din cauza „Supei 
României" au fost programate pentru mîine, la ora 15,30, 
iar cele nedisputate datorită stării necorespunzătoare a te
renurilor pe data de 17 martie, la ora 16.

SERIA I
Foresta Fălticeni — Cimentul 

Bicaz 2—0 (1—0); Chimia Suceava 
— Textila Buhușl 5—0 (1—0).

(CORESPONDENT! : D. Crăciun, 
C. Alexa).

ETAPA VIITOARE (14.III): Tex
tila Bh. — Foresta, Penicilina — 
Lctea, Minerul G.H. — Textila Bt., 
Petrolul — Victoria, Fulgerul — 
Chimia, Cimentul — Minerul C.j 
I.T.A. Pașcani — Nicolina, Ilarăul 
_  Mlnobradul.

nerul Moldova Nouă 4—1 (1—0)0 
C.F.R. Caransebeș — Dunărea Ca
lafat 2—1 (0—0).

(CORESPONDENȚI 1 C. Crețu, 
S. Bălol, P. Pălănceanu, L Cote»- 
cu, O. Vtlceanu, M. Focjan șl M. 
Mutașcu).

1. Vulturii 16 • > • 34—15 2*
2. Știința 16 8 4 4 24— t 20
3. CFR Caransebeș

Rep.

SERIA a ll-a
Șoimii Buzău — Petrolul Berea 

1—0 (1—0); Rulmentul Bîrlad — 
Metalul Buzău 1—1 (1—1) î Meta
lurgistul Brăila — Petrolistul Bol
dești 2—1 (1—0); Metalul Plopeni 
— Unirea Tricolor Brăila 2—0 
(2—0); S.U.T. Galați — Olimpia 
Rm. Sărat 6—0 (1—0).

(CORESPONDENȚI î M. Dumi
tru, S. Eliade, C. Dumitru, M. Si
ma, Gli. Arsenie).

4. Minerul b.
5. Pandurii
6. Electromotor
7. Mln. M. N.
8. Minerul M.
9. Met. Tr. S.

10. Furnirul
11. Dunărea
12. MEVA Tr. S. 
'13. Metalul T.
14. Steagul roșu
15. Victoria
16. Minerul B.

16 10 _
16 » 1 • 23—18 19
16 6 6 4 19—10 18
16 7 4 5 19—15 18
16 8 1 6 16—19 17
16 6 5 5 13—19 17
16 6 4 6 30—22 16
16 7 1 8 24—23 15
16 6 3 7 18—28 15
16 5 3 8 19—30 13
16 6 1 9 19—32 13
15 4 4 7 14—21 12
16 3 5 8 18—27 11
15 4 2 9 13—28 10

AUR" A PLENIȚEI...

pînă 
însă

Poli- 
roșu

Placarde cu urări de bun venit, 
stația de radlo-ampllflcare insta
lată ad-hoc la teren, atmosfera 
admirativă la recunoașterea lui 
Florian Dumitrescu, Domlde sau 
Gornea au creat o ambianță plă
cută, de mare căldură. Au fost 
două ore care, cu siguranță, dacă 
ar exista o „carte de aur“ a isto
riei Plenlțel, ar fi trecute la loc 
de cinste.

CIFRELOR

Rd. I.

mijlocași (7 goluri)- șl 26 de Îna
intași (35 goluri). Arnoțchl și Em. 
Dembrovschl au Înscris fiecare 
cite 3 goluri. Kun I, Anca, Sima, 
Neagu, D. Ene, Năstase șl lăncii 
au marcat cite două goluri.

★
în această etapă de „Cupă" au 

fost acordate 7 lovituri de la 11 
m. Patru au fost transformate, 
Iar trei au fost ratate.

★
La Oradea, Bule (Crlșul) a fost 

invitat la vestiare de arbitrul I. 
Cimpeanu (min. 70), iar Pali 
(Politehnica Iași) a fost scos de 
pe teren de antrenorul său, Gil 
Mărdărescu (mln. 86).

REUNIUNEA ANTRENORILOR PRIMEI DIVIZII
(Vrmare din pag. 1)

za rezultatelor obținute la tes
tele Cooper și Astrand — ra
portori Angelo Niculescu și 
dr. Dumitru Tomescu; • Punc
te de vedere* asupra stadiului 
de pregătire a unor formații 
de divizia A înaintea reluării 
activității oficiale — raportor 
Nicolae Petrescu 5 • îndru
mări tehnico-metodice 
nizatorice. referitoare 
sezon fotbalistiq.

și orga- 
la noul

★Punatele de vedere, expri
mate în prima parte a eon- 
sfătuirii de către ..antrenorii 
divizionarelor A citate, au fost 
dintre cele mai diverse, reflec- 
tînd moduri și posibilități de 
pregătire multiple, dînd naș
tere unor discuții prelungite, 
la ele participînd toți an
trenorii principali din prima 
divizie — mai puțin Ion Bălă- 
nescu, aflat cu Jiul în turneu 
peste hotare, și Traian lones- 
cu, reținut de... probleme per
sonale — care au contribuit la 
stabilirea concluziilor trase în 
final.

întrueît problematica s-a do
vedit abundentă. Iar spațiul 
tipografie nu ne permite o 
relatare în extenso a luărilor 
de euvînt, vom găzdui în rîn- 
durile care urmează ceea se 
ni s-a părut mai Interesant 
din cele 6 rapoarte :

• Constantin CERN A! A NU 
(Petrolul): „învățînd din ex
periența anilor trecuți — eînd 
antrenam jucătorii 3 luni pen
tru un retur care dura... 2 
luni și jumătate ! — am ajuns 
la conluzia că o perioadă de 
pregătire de 30—40 de zile este 
suficientă pentru a-i oferi e- 
ohipei o formă corespunzătoa
re... Cred că este de datoria 
Colegiului să stabilească cei

mai nimeriți parametri ai pre
gătirii în perioada de iarnă. 
Convingerea mea este că tur
neele contractate la începutul 
anului calendaristic nu trebuie 
să se întindă pe mai mult de 
14 zile, iar revenirea în țară 
a echipei să se efectueze cu 
cel puțin 10 zile înainte de re
luarea competițiilor".

• Ștefan COVACI (Steaua),: 
„Cred că am făcut foarte bine 
renunțînd la turneul progra
mat în America Centrală, în
locuit cu o pregătire, nespeci- 
fică, a lotului... în luna desti
nată deplasării am efectuat 37 
de antrenamente, dintre care 
25 în aer liber, jucătorii aler- 
gînd în acest interval o distan
ță de aproximativ 130 km. In 
ceea ce privește testul Cooper, 
după opinia mea, el trebuie să 
fie un mijloo de reflectare a 
pregătirii și nu un scop în si
ne. In această idee, nu am fă ■ 
cut nici un antrenament spe
cial, în sGOpul îndeplinirii ba
remului".

• Marin BARBULESCU (Ra 
pid) : „Pregătirea efectuată a- 
casă, mai ales cea spesifică, 
s-a dovedit insuficientă pentru 
un turneu au dificultățile ce
lui din Brazilia. Turneul în 
Brazilia, au numai 5 jocuri în 
loo de 10 și cu mai puține an
trenamente decît am fi prevă
zut, nu și-a atins toate scopu
rile".

• Robert COSMOC (Farul) : 
„Perioada în care am efeetuat 
antrenamente pe plajă, cu ea- 
racter funcțional, a fost cea 
mai reușită din punct de vede
re al materializării intențiilor 
antrenorului. In ultima perioa
dă, însă, am notat un cert de
calaj față de obiectivele propuse: 
nu am avut terenuri bune la 
dispoziție, nu am găsit adver
sari oare să solicite echipa așa 
cum ar fi «erut-o ajunul com- 
petițional".

• Andrei ȘEPCI (,,U“ Cluj) : 
„După antrenamentele obișnui
te, am făcut nu o dată pregă
tire cu haltere, urmărind îm
bunătățirea rezistenței jucăto
rilor. După cinci ani, studenții 
clujeni au făcut primul turneu 
în străinătate în timpul iernii, 
turneu care — cred eu — a 
contribuit la întărirea, sub toa
te aspectele, a echipei1'.

★
Din rapoartele prezentate de 

prof. Angelo Nioulescu și dr. 
Duțnitru Tomescu spicuim : 
„Din cei 354 de jucători care 
au fost supuși probelor As- 
trand și Cooper (incluzînd aici 
36 de portari), 280 au trecut 
baremul. 44 de jucători au de
pășit distanța de 3 000 m, 16 
au alergat sub 3 000, iar 18 au 
abandonat. La Sport Club Ba
cău, Universitatea Craiova și 
Steagul roșu Brașov au trecut 
normele cîte 25 de jucători, la 
C.F.R. Timișoara — 
ce rezultatele cele 
au fost înregistrate 
geș, Steaua și Jiul".

Făcînd un succint bilanț, în- 
sistînd asupra faptului că tes
tul Cooper nu este decît un 
mijloc? obiectiv de control al 
capacității de rezistență și că 
pregătirea fizică și tehnico-taG- 
tică a jucătorilor trebuie alia
tă eu o temeinică pregătire 
morală, tovarășul Anghel A- 
EEXE, președintele C.N.E.F.S., 
a arătat că sezonul competițio- 
nal care vine are sarcina de a 
consolida poziția fotbalului 
nostru pe plan mondial, etalo
nul valorio al echipelor româ
nești nefiind exprimat numai 
de locul ocupat în clasament, 
ci și de comportarea din com
petițiile internaționale, care 
să confirme drumul ascendent 
pe care este angajat sportul 
românesa.

23, în timp 
mai slabe 

la F.C. Ar-

VIRTUȚILE Șl RESURSELE MIȘCĂRII SPORTIVE CONSTĂNȚENE |
Pentru a treia oară consecu

tiv, C.J.E.F.S. Constanța s-a 
plasat printre fruntașele întrece
rii consiliilor sportive județene, 
ceea ce reprezintă o adevărată 
performanță. Căci, nu trebuie 
uitat, de fiecare dată au rămas 
in urma Constanței județe cu o 
mai veche tradiție sportivă, cu 
mai mari resurse și posibilități 
de afirmare în acest important 
domeniu de activitate socială. 
Cu atît mai demne de apreciere 
sînt, deci, realizările obținute 
de sportivii, tehnicienii și acti
viștii constănțeni, pasiunea și' 
munca lor entuziastă pentru ri
dicarea mișcării de educație fi
zică și sport din județ Ia un ni
vel cît mai bun.

Acestui scop i-au fost, de alt
fel. consacrate și lucrările Con
ferinței C.J.E.F.S., care a con
stituit un cadru potrivit și fer
til pentru retrospectiva analitică 
a activității din ultimii trei ani 
și pentru stabilirea principalelor 
obiective de viitor.

Așa cum s-a subliniat în da
rea de seamă prezentată de to
varășul Dumitru Ivan, C.J.E.F.S. 
Constanța, sub îndrumarea aten
tă și permanentă a Comitetului 
județean de partid și în colabo
rare cu instituțiile de stat și 
organizațiile de masă care au 
■atribuții în acest domeniu, a dat 
o atenție sporită promovării și 
dezvoltării unor acțiuni acce
sibile maselor largi de oameni ai 
muncii, organizîndu-se duminici 
cultural-sportive, serbări cimpe- 
nești, excursii, menite să contri
buie la întărirea sănătății, la 
asigurarea unei odihne active. In 
tot mai multe întreprinderi și 
instituții (I.M.U. Medgidia, Vic
toria Saligny, C.F.R., Portul. 
Constructorul, Ideal Cernavodă 
și altele) au loc cu continuitate 
campionate și întreceri cu ca
racter de masă pe secții, ateliere, 
sectoare ; s-au extins — totodată 
— și permanentizat competiții 
tradiționale, cum sînt „Centura 
Dobrogei” Ia box, „Turul ciclist 
al Dobrogei”, iar unele asociații 
sportive sătești (din Cobadin,

Chirnogeni, Cogealac, N. Vodă, 
Topraisar, Băneasa, Ostrov etc.) 
au organizat, la rindul lor, di
ferite manifestări cultural-spor
tive de largă popularitate. Edu
cația fizică și sportul au pătruns 
tot mai intens și în școli, peste 
35 000 de elevi din județ fiind 
angrenați în prezent într-o acti
vitate continuă.

Pe planul performanței, jude
țul Constanța este reprezentat 
actualmente de 9 echipe în di
viziile A Ia diferite ramuri de 
sport, 8 în „B“, 4 în „C” și 14 
în divizia națională a juniorilor 
și școlarilor. In ultimii trei ani. 
sportivii constănțeni au cucerit 
43 de titluri de campioni ai ță
rii, iar 89 dintre ej au fost se
lecționați în loturile reprezen
tative, în rindul acestora figu- 
rînd și luptătorii Iancu Van
gheliei și Nicolae Dumitru, bo
xerul Aurel Mihai (toți trei cla
sați pe locuri fruntașe la cam
pionatele europene). Pentru J.O. 
de la Miinchen au fost nomina
lizați 9 sportivi din județul Con
stanța.

Bineînțeles, In obținerea aces
tor realizări, selectate de noi 
din suita celor trecute în revis
tă în timpul conferinței, un rol 
important l-a avut și îmbunătă
țirea bazei materiale. Colaborînd 
eficient. C.J.E.F.S., Consiliul ju
dețean al sindicatelor. Comitetul 
județean U.T.C.. consiliile popu
lare județean și municipal au 
realizat în comun o serie În
treagă de construcții și amena
jări de baze sportive. Pe lito
ral au apărut, de asemenea, mai 
multe baze sportive create de 
centrala turistică, însă cel mai 
reprezentativ complex sportiv 
rămîne acela realizat de către 
Consiliul județean al organi
zației pionierilor.

Reliefînd progresele obținute, 
participanții la conferință s-au 
declarat unanimi în părerea că 
ele n-au ajuns în deplină con
cordanță cu ritmul impetuos de 
dezvoltare social-economică a 
județului, cu condițiile și re
sursele existente. Din acest

punct de vedere, dezbaterile 
purtate ni s-au înfățișat ca deo
sebit de utile și de fructuoase, 
ele generînd numeroase observa
ții judicioase, sugestii și propu
neri de reală valoare pentru îm
bunătățirea activității viitoare. 
După cum s-a apreciat în con
ferință. sînt încă foarte timizi 
pașii făcuți pentru deservirea 
sportivă a populației, pentru 
răspîndirea unor acțiuni recrea
tive și de agrement în rîndurile 
tinerilor și adulților din cartie
re, pentru transformarea parcu
rilor și a altor locuri de odihnă 
(îndeosebi în stațiunile de pe li
toral) în teritorii ale sportului.

In privința performanței, s-a 
arătat pe bună dreptate că unele 
sporturi ca gimnastica și atle
tismul nu se situează la nivelul 
cerințelor, iar la handbal, volei 
băieți, baschet băieți și fete con
tinuă a se bate pasul Pe loc.

în intervenții pline de sub
stanță, tovarășii Toma Mareș. 
președintele consiliului județean 
al organizației pionierilor, Sever 
Baltag, inspector general al ins
pectoratului școlar județean, 
Marin Neațu, șeful secției sport, 
turism și pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei din Co
mitetul județean U.T.C., Victor 
Albu, directorul Școlii sportive 
nr. 1. s-au oprit cu precădere 
asupra unor aspecte legate de 
răspîndirea exercițiilor fizice și 
sportului în rîndurile tineretului, 
îndeosebi ale celui școlar, sco- 
țînd în evidență rolul major pe 
care sînt chemați să-l aibă în 
acest sens profesorii, diriginții,

directorii de școli. Tovarășii 
Constantin Carata, președintele 
Consiliului județean al sindica
telor, și Boris Mircescu, șeful 
secției sport a U.J.C.M., au tra
tat în cuvîntul lor diferite pro
bleme ale activității sportive din 
întreprinderi, instituții și coope
rative meșteșugărești. Antreno
rul de haltere, Lisias Ionescu, a 
lansat o caldă chemare către toți 
colegii săi din țară pentru a 
contribui la răspîndirea în mase 
a culturismului.

Cu deosebit interes au ascul
tat participanții la conferință 
cuvîntul tovarășului Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președinte al 
Consiliului popular județean. A- 
preciind că mișcarea sportivă 
constănțeană se află în evident 
progres, domnia-sa a adresat în
demnul de a se depune eforturi 
și mai intense pentru ridicarea ei 
pe o treaptă superioară. Tova
rășul Vasile Vîlcu a subliniat că 
județul Constanța este favorizat 
de existența unui litoral cum și 
l-ar dori multe alte țări, ceea ce 
ar trebui să ducă la o dezvol
tare și mai pronunțată a turis
mului, căruia sportul să-i devină 
un prețios aliat. Totodată 
a arătat că este necesară 
organizarea de competiții inte
resante pe litoral, în sezonul 
cald, care Să devină tradiționale.

într-o amplă luare de cuvint, 
‘tovarășul Anghel Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.S., s-a referit pe

larg la principalele învățăminte 
și obiective ce trebuie că stea în 
viitor în atenția mișcării sportive 
constănțene. Subliniind că obiec
tivul de bază rămîne acela de a- 
tragere a maselor de oameni ai 
muncii, îndeosebi a tineretului, 
Ia practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, domnia-sa a indicat 
căile și mijloacele cele mai pro
pice pentru realizarea acestui de
ziderat. Președintele C.N.E.F.S. 
a atras atenția asupra necesității 
de a se face o educație sportivă 
de la cea mai fragedă vîrstă, 
de a fi promovate formele sim
ple, individuale, de exercițiu 
fizic, do a se organiza compe
tiții lejere, nepretențioase, pen
tru tineri, pentru oamenii mun
cii din întreprinderi și instituții.

în domeniul sportului de per
formanță, tovarășul Anghel 
Alexe a precizat că sarcina 
principală este de a se conso
lida ceea ce există in momentul 
de față, de a acorda o mai mare 
atenție selecționării sportivilor 
și folosirii judicioase a timpului 
de antrenament.

Președintele C.N.E.F.S. și-a 
exprimat convingerea, primită 
cu aplauze de participanții la 
conferință, că mișcarea sportivă 
din județul Constanța are ca
pacități și resurse de a se im
pune și mai mult nu numai pe 
plan național, dar și de a con
tribui mai substanțial la afir
marea sportului românesc în a- 
rena internațională.

Constantin FIRANESCU

LA TIMISOARA - 86 DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE IN 3 ANI1 1

1. Met. Plopeni
2. Șoimii Buzău
3. Olimpia Rm.

16 12 3
16 9 2 
Sărat
16 9 2
15 5 7
16 5 7

1
5

5
3
4

28—10
25—12

22—23
14— 13
15— 16

4. Dacia Galați
5. Rulm. Bîrlad
6. Petrolistul Boldești

16 7 2 7 31—19
7. Automobilul Focșani

15 8 0 7 18—22
8. Unirea Tricolor Brăila

27
20

20
17
17

16

16

16 6 4 6 19—25 16
9. Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu-

Dej 15 6 3 6 24—26 15
10. A.S.M. Tecuci 15 4 6 5 20—25 14
11. S.U.T. Galați 16 4 5 7 16—12 13
12. Met. Buzău 16 4 5 7 21—19 13
13. Petrolul Berea

16 4 4 8 16—23 12
14. Ancora Galați 15 5 2 8 16—25 12
15. Metalurgistul Brăila

16 4 4 8 17—28 12
16. Voința Buc. 15 2 6 7 15—19 10

ETAPA VIITOARE Metalul B.
— S.U.T., Ancora — Șoimii, Da
cia — Metalurgistul, Petrolistul — 
Rulmentul, Petrolul — A.S.M.,
Unirea Tricolor — Voința, Olim
pia — Unirea, Trotușul — Metalul 
Plopeni.

SERIA a lll-a
Electrica Constanța — Cimentul 

Medgidia 2—1 (0—1); Delta Tulcea
— Olimpia Giurgiu 3—1 (3—0);
Prahova Ploiești — Dunărea Tui- 
cea 1—0 (0—0); Marina Mangalia
— Electronica Buc. 0—1 (0—1),
(jucat la Medgidia); Flacăra roșie 
Buc. — Victoria Florești 2—0 
(1—0); Celuloza Călărași — Teh- 
nometal Buc. 0—0;

(CORESPONDENȚI : P. Cornel,
I. Turșie, V. Albu, 
Toader).

R. Avram, C.

1. Delta 16 12 1 3 31— 7 25
2. Prahova 16 9 5 2 25—10 23
3. Electronic®

Flacăra r^le
16 10 1 5 24—10 21

4. 16 9 2 5 22—13 20
5. Celuloza 16 7 4 5 19—15 18
6. Electrica 16 8 2 6 21—19 18
7. I.M.U, 15 6 5 4 19—13 17
8. Tehnometal 16 4 7 5 15—19 15
9. Azotul 15 6 3 6 16—26 15

10. Victoria 16 3 8 5 16—22 14
11. Laromet 15 5 3 7 14—16 13
12. Olimpia 16 5 3 8 18—26 J3
13. Cimentul 16 4 4 8 16—18 12
14. Unirea 15 5 1 9 20—25 11
15. Dunărea 16 3 5 8 13—28 11
16. Marina 16 2 2 12 8—30 6

ETAPA VIITOARE : Azotul — E- 
lectrica, Cimentul — Laromet^ 
Dunărea — Celuloza, Tehnometal
— Marina, Olimpia — Flacăra ro
șie, Unirea — Prahova, Victoria
— Delta, Electronica — I.M.U.M.

SERIA a IV-a

CONFERINȚA CLUBULUI
DINAMO

La Brașov a avut loo con
ferința clubului Dinamo, care 
a prilejuit o amplă retrospec
tivă pe ultimii doi ani. La lu
crări au participat : general It. 
Alexandru Dănescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Interne, 
general-maior Constantin Mlej- 
niță, secretar al Consiliului 
politic al trupelor M.A.T., ge
neral-maior Ion Bolintineanu, 
președintele clubului Dinamo 
Brașov. Din partea comitetu
lui județean de partid a luat 
parte la lucrări tov. Alexan
dru Sitov. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport a fost reprezentat de conf. 
univ. Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S.

După prezentarea dării de 
seamă, au luat cuvîntul nume
roși participant, care au_ ex
primat opinii valoroase și au 
făcut propuneri eficiente,

BRAȘOV
In cuvîntul său, tov. Marin 

Bîrjega i-a felicitat pe spor
tivi pentru rezultatele obținu
te, subliniind însă și lipsurile 
încă existente, precum și mo
dalitățile de eliminare a aces
tora într-un termen cît mai 
scurt.

In încheierea discuțiilor, tov. 
■general lt. Al. Dănescu a fă
cut o profundă analiză a acti
vității secțiilor clubului, relie- 
fînd marile • surse ale acestei 
unități de performanță, indi- 
cînd măsuri și rezolvări pentru 
deficiențele semnalate, soluții 
pentru probleme organizatori
ce. disciplinare, educative.

S-a trecut, apoi la desemna
rea noului consiliu de condu
cere al clubului și a biroului 
clubului. Ca președinte al clu
bului a fost desemnat general 
maior I. Bolintineanu, iar ea 
vicepreședinte col. S. Ghițescu.

Centrul Metodologic de Stu
dii și Documentare de pe lin
gă C.J.E.F.S. Timiș a realizat 
în ultimii trei ani (1968—1970) 
o activitate de cercetare mul
tilaterală și ordonată. Un nu
măr de 86 de lucrări, prezen
tate în mare parte cu ocazia 
sesiunilor anuale de la Herau- 
lane, Lugoj și Timișoara, ti
părite și difuzate printr-o pu
blicație proprie (Caietele Do
cumentare), exprimă pasiunea 
de cunoaștere și potențialul 
științifio al specialiștilor spor
tivi din Banat.

Mai mult de jumătate din 
temele abordate (58) au încer
cat să elucideze unele din fa
țetele problemei timpului li
ber, fracțiune de importanță 
majoră în existența omului 
contemporan, cu rol compen
sator, formator etc. Au fost 
depistate efectele sedentaris
mului în rîndul unei părți a 
populației din municipiul Ti
mișoara, iar pe baza acestui 
convingător material faptio 
Consiliul popular județean a 
adoptat hotărîri în legătură 
cu spațiile de joc, cu instala
țiile recreativ-distractive pen
tru copii și a înființat o serie 
de centre de agrement popu
lare. In același sens, Centrul 
Metodologia de Studii și Docu
mentare a colaborat cu servi
ciul de sistematizare al Con
siliului popular municipal la 
definitivarea tuturor spațiilor 
de pe harta orașului, care vor 
fi dedicate activității sportive 
și de agrement.

O altă direcție majoră a 
fost reprezentată de către cer
cetarea eficienței educației fi
zice în învățămînt. Dacă ar fi 
să cităm numai lucrarea ex
trem de riguroasă : „Contri
buții privind organizarea di
ferențiată a activității de edu
cație fizică în învățămînt, pe 
clase și sex, după vîrsta bio
logică", terminată în 1969 de 
către un colectiv compus din 
conf. dr. C.I. Bucur, dr. V. Că
tină, lector M. Belba, lector 
C. Balița, lector Fr. Prinz, 
lector M. Schmitz, urmată fi
resc, în 1970, de un „Studiu 
referitor la îmbunătățirea pro
gramelor de educație fizică în 
școala generală", inițiat și 
condus tot de către conf. dr. 
C.I. Bucur, avem sugerată mă
sura în care Centrul Metodo
logia se orientează spre as
pecte gu semnificație cardina
lă. Pe baza rezultatelor inte- 
?:rate ale unui mare număr de 
ucrări convergente, realizate 

de către un grup de nume 
competente — C. Iovănescu, C. 
Lache, S. Bejan, N. Godeanu, 
Conelia Mureșan, ■ R. Morateli, 
R. Radoslav, C. Bogdan, E. 
Varga, E. Georgescu, Brigitte 
Bucur, I. Popovici, Ruxandra 
Wittmann, Ioan Wittmann, G. 
Dorogan, Florența Bălăuță, E- 
milia Sova, Ana Morun, Ro
zalia Moțitl, L. Balmer, V. Ga
tina, T Petroviciu, Elena Pe- 
troviciu, M. Purice — s-a tre
cut la realizarea unei operați
uni de modernizare a predă
rii educației fizice în școli.

O muncă serioasă și un an
gajament total au dus Ja alt 
rezultat remarcabil : editarea 
unui curs de „Educație fizică 
specială pentru deficienții ti- 
zici". Lucrare onorantă pen
tru autorii ei, apărută sub re
dacția conf. dr. C.I. Bucur și 
dr. V. Calina, la elaborarea 
căreia au mai participat lecto
rii N. Godeanu, Cornelia Mu- 
reșau, T. Bompa și asistent 
Doina Vințan-Coste.

Același Centru Metodologia 
de Studii și Documentare a 
organizat în ultima vreme un 
curs de biostatistică (în cola
borare cu f.M.F. Timișoara) 
pentru inițiere în apliaarea 
metodelor matematice la dome
niul educației fizice și sportu
lui.

Conf. univ. C.I. Bucur, unul 
din animatorii activității de 
cercetare științifică în dome
niul educației fizice și sportu
lui din județul Timiș, este și 
ooautor, alături de conf. univ. 
M. Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., al Cursului de Teo
ria Educației Fizice și Spor
tului pentru facultățile de e- 
ducație fizică, care va apare, 
în surind, în Editura didacti
că și pedagogică.

Prezentînd numai «îteva 
dintre preocupările și reali
zările specialiștilor acestui ju
deț, am dorit să facem expli
cit faptul că cercetarea știin
țifică este o pîrghie eficace 
care contribuie la ridicarea 
activității de educație fizică și 
sport din județul Timiș.
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Dacia Pitești — Chimia Tr. Mă
gurele 0—0; Chimia Rm. Vîlcea 
— Sirena București 3—0 (2—0); 
T. M. București — Gloria Slatina 
1—0 (0—0); Unirea Drăgășanl — 
Petrolul Videle 1—1 (1—0); petro
lul Tîrgovlște — Lotru Brezoi 2—1 
(1—0); Comerțul Alexandria — 
Autobuzul București 1—1 (1—0);

(CORESPONDENȚI : S. Ionescu, 
D. Roșianu, D. Daniel, D. Den- 
ghel).
1. F.C. Caracal 15 10 4 1 22—11 24
2. Chimia Rm. Vîlcea

16 11 1 4 25—11 23
3. T.M. Buc. 16 9 3 4 31—17 21
4. Petrolul Tîrg.

16 6 6 4 20—18 18
5. Chimia Tr. M. 16 7 3 6 16—17 17
6. Comerțul A. 16 7 2 7 21—17 16
7. Dacia Pitești 16 5 6 5 17—22 16
8. Petrolul V. 16 6 3 7 23—17 15
9.—10. Gloria 16 6 3 7 19—16 15
9--10. Autobuzul 16 6 3 7 23—20 15

11. I.R.A. Cîmp. 15 6 3 6 17—16 15
12. Mașini unelte BUC.

18 6 2 7 21—24 14
13. Sirena Buc. 16 4 6 6 20—25 14
14. Lotru Brezoi 16 4 3 9 17—28 11
15. Progr. Corabia

15 3 4 8 10—25 10
16. Unirea D. 16 3 2 11 9—27 8

ETAPA VIITOARE : Progresul 
— T.M. București, Lotru — Dacia, 
Autobuzul — Petrolul, Petrolul 
V. — Chimia R.V., F.C. Caracal — 
Mașini unelte, Gloria — Comerțul, 
Chimia S.M. — Unirea, Sirena — 
I.R.A.

SERIA a V-a
Electromotor Timișoara — Vic

toria Caransebeș 1-0 (0—0); ști
ința Petroșani — M.E.V.A. Tr. Se
verin 6—0 (2—0) (s-a jucat la Pe- 
trila); Minerul Motru — Furnirul 
Deta 1—0 (0—0); Minerul Lupeni 
— Vulturii textila Lugoj 2—1 (0—0) 
(s-a jucat la Aninoasa); Pandurii 
Tg. Jiu — Metalul Topleț 2—0 
(2—0); Metalul Tr. Severin — Mi

ETAPA VIITOARE : Furnirul — 
C.F.R. Caransebeș, victoria — Me
talul Tr. S, MEVA Tr. S. — Mine
rul M., Minerul Bocșa — Știința. 
Vulturii — Electromotor, Dunăre* 
— Pandurii, Metalul T. — .Mine
rul L., Minerul M. N. — Steagul 
roșu Plenița.

SERIA a Vl-a
Minerul Teliuc — Industria str- 

mei cîmpia Turzii 0—0; Minaur 
ziatna — A.S.A. Sibiu 1—1 (0-0); 
Victoria Călan — Minerul Ghelar
1— o (0—0); Mureșul Deva — Chi
mica Tirnăvenl 1—1 (1—1); Meta
lul Copșa Mică — C.F.R. Simeria
2— 0 (1—0); Independența Sibiu — 
Aurul Brad 5—1 (3—0); Arleșul 
Cîmpia Turzii — Unirea Alba lu- 
lia o—l (0—0); Soda Ocna Mureș 
— Metalul Alud 1—1 (1—1).

(CORESPONDENȚI : I. Vladis
lav, N. Băiaș, A. Ghiinter, I. Si- 
mion, M. Faliciu, I. Ion, L. Don- 
clu și T. Gheorghe).

C.M., Aurul — Victoria.

1. Chimica 16 10 2 4 34—17 22
2. Independența

16 10 1 5 27—16 21
3. Mureșul 16 9 3 4 18—18 21
4. Victoria 16 10 0 6 23—16 20
5. Soda 16 7 4 5 27—26 18
6. Minaur 16 8 1 7 25—22 17
7. Metalul A. 36 6 4 6 32—23 16
8. Ind. sirmei 16 6 3 7 20—17 15
9. Minerul T. 16 6 2 8 21—23 14

10. ASA Sibiu 16 5 4 7 12—14 14
11. Minerul G. 16 7 0 9 20—23 14
12. Met. C. M. 18 6 2 8 19—28 14
13. Unirea 16 5 3 8 16—25 13
14. Aurul 16 6 1 9 16—27 13
15. CFR Simeria 16 5 2 9 21—24 12
16. Arleșul 16 4 4 8 11—23 12

ETAPA VIITOARE : Metalul A.
— Independența, Minerul G. —
Minerul T., Ind. sirmei C.T. —-
Minaur. Chimica Soda, C.F.R.
Simeria — Arieșul, Unirea — Mu-
reșul, A.S.A. Sibiu — Metalul

SERIA a Vll-a
Someșul Satu Mare — Gloria 

Baia Mare 3—1 (1—1); Progresul 
Năsăud — C.I.L. Gherla 1—3 (0—0); 
Constructorul Bala Mare — Der
ulata Cluj 2—0 (0—0); Victoria 
Cărei — Minerul Baia Sprie 2—0 
(2—0); Recolta Salonta — Arleșul 
Turda 1—1 (0—1); Chimistul Bata 
Mare — Bradul Vișeu 1—1 (1—1); 
Unirea Zalău — C.I.t. Sighetul 
Marmației 3—0 (2—0).

(CORESPONDENȚI : Z. Kovacs, 
D. Nistor, R. Pup, Tr. Silaghi, 
Gh. Cotrău, P. Radu și M. Bou- 
țoiu).

Gherla — Victoria, Gloria — Re
colta, Someșul B. — Someșul S.M., 
Bradul — Unirea D., C.I.L. Sighet 
— Constructorul, Arieșul — Uni
rea Z., Dermata — Chimistul, 
Minerul — Progresul.

1. CIL Gherla 16 11 1 4 33—13 23
2. Arieșul 16 9 4 3 34—18 22
3. Victoria K 16 8 4 4 20—13 20
4. Dermata 16 7 4 5 25—13 18
5. Unirea D. 15 8 2 5 26—18 18
6. Unirea Z. 16 7 4 5 19—16 18
7. Recolta 16 7 4 5 21—23 18
8. Progresul 16 7 3 6 39—18 37
9. Someșul S.M. 16 7 2 7 22-21 36

10. CIL Sighet 16 6 4 6 15—17 16
11. Minerul 16 7 1 8 20—25 15
12. Gloria 16 5 4 7 22—26 14
13. Constructorul

16 3 1 10 17—26 11
14. Bradul 16 3 5 8 33—24 31
15. Chimistul 16 3 4 9 3 8—21 10
16. Someșul B. 15 2 3 10 15—42 7

ETAPA VIITOARE • C.I. L.

SERIA a Vlll-a
Vitrometan Mediaș — Carpațl 

Brașov 3—1 (3—1); Torpedo Zăr- 
nești — Minerul Bălan 1—0 (0—0); 
caraimanul Bușteni — colorom 
codlea 4—2 (1—1); Viitorul Gheor- 
ghleni — Forestierul Tg. Secuiesc 
3—2 (1—1): Carpați Sinaia — Lem
narul Odorheiul Secuiesc 2—0 
(1—0); Tractorul Brașov — Uni
rea Cristuru Secuiesc 8—2 (4—1);

(CORESPONDENȚI : Z. Rjșno- 
veanu, C. Cliiriac, V. Zbarcea, C. 
Malnași, V. Feldman și G. LOrae).

ETAPA VIITOARE : Unirea — 
Carpați S., Oltul — Torpedo. Co- 
lorom — Chimia V., Minerul — 
Tractorul. Lemnarul — Viitorul, 
Carpați B. — Chimia F„ Fores
tierul — Caraimanul, C.F.R. Si
ghișoara — Vitrometan.

1. Chimia F. 15 12 2 1 41—30 26
2 Oltul 15 12 0 3 31-13 24
3. Carpați s. 16 9 2 5 35—20 20
4. Tractorul 16 7 5 4 38—36 1$
5. Lemnarul 16 7 5 4 34—21 19
6. Caraimanul 16 9 1 6 27-24 19
7. CFR Sighlș. 15 7 4 4 24—16 18
8. Viitorul 16 8 2 6 17—22 18
9. Minerul 16 8 0 8 21—34 16

10. Torpedo 16 6 2 8 15—38 14
11. Carpați B. 16 5 1 10 30—26 11
12. Colorom 16 5 1 10 20—33 11
13. Chimia V. 35 3 4 8 20—26 10
14. Forestierul

16 5 0 11 21—31 10
13. Unirea 16 3 3 10 20—49 9
16. Vitrometan 16 4 0 12 17—30 8

PETROLUL PLOIEȘTI (tineret-rezerve) 
ODRA OPOLE (Polonia) 2-0

în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră, formația poloneză 
Odra Opole a evoluat dumi
nică la Ploiești în compania 
echipei de tineret-rezerve 
a Petrolului. Petroliștii au

(2-0)
jucat cu multă ambiție și an 
terminat învingători. Golurile 
au fost marcate de Iorda- 
chc (min. 30) și Oprișan 
(min. 44). A condus bine M. 
Marinciu,

Vasile ALBU, coresp.

LOTO-PRONOSPORT
ClȘTlGATORII EXCURSIILOR IN 
U.K.S.S. ATRIBUITE LA CON
CURSUL EXCEPTIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 21 FEBRUARIE 1971

(continuare)

21. Șerban Marin — corn. Cos- 
teștl Vale jud. Dîmbovița; 22. Cio
bănită Ion — com. Bucovăț Jud. 
Dolj; 23. Burlcea Mihal — Galați; 
24. Bondocea Ion — corn. Dor Mă
runt jud. Ialomița; 25. Danșcu Nl- 
culai — com. Tudorel jud. ialo
mița; 26. Mlronescu Alexandru — 
lași ; 27. Toma loan — Baia Ma
re ; 28. luga Mihal — Vișeul de 
Sus — Jud. Maramureș; 29. Cioc! 
loan — Baia Mare; 30. Moldovan 
Remus — Tg. Mureș: 31. Rara- 
schiv Nicolae — corn. Lipăiiești 
jud. Prahova ; 32. Nicolescu Mircca 
— corn. Nedelea jud. Prahova ; 
33. Burz Mariana — Sibiu; 34. Pai- 
cu Aurel — Mediaș ; 35. Aioanei 
Coca — Suceava: 36. Iordache Va
sile — Roșiori de Vede 5 31. Du-

bovszky Veronica — Timișoara •, 
38. Andrașonl cornelia — Făget 
Jud. Timiș ; 39. Clobanu T. Costal
— Huși; 40. Ciontea Adela — Ho
rezu Jud. Viloea; 41. Mlron Nl- 
colăie — Focșani; 42. Tudor Ioan.
— Focșani ; 43. Jauca Grlgore — 
București; 44. Constantlnescu Ion
— Brănești jud. Ilfov; 45. Leșanu 
Lucia Doina; 46. Șubulică Ștefan; 
47. Garabețion Arșalius ; 4!i. Lenta 
Iordache ; 49. Tănăsescu Nicolae; 
50. Bădică I. Gheorghe; 51. Duat.i 
Mihal; 52. Neagu Traian; 53. 
Avramoniu Nicolae și 54. Ene 
Nicu toți din București. 55. Vasile 
Teodora corn, ștubei Orăști jud. 
Ilfov, 56. Gheorghe Ion — Jilava.

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 10 martie a.c. se va 
transmite direct din Studioul de 
Televiziune, cu începere de la ora 
19.10. Tragerea va fi transmisă și 
prin radio pe programul I in ju
rul orei 19.15. Azi ULTIMA XI 
pentru procurarea biletelor-
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micul ecran
Asta seară,

ULTIMUL CONCURS
DE VERIFICARE

Festivalna din Sofia, care va găzdui campionatele europene de atletism indoor 
Foto : PETĂR SPASOV
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înaintea plecării la cam
pionatele europene atleti
ce de sală de la Solia, 
componențli lotului URSS 
au participat la un ultim 
concurs de verificare la 
care a fost prezent și Va
leri Brumei. Recordmanul 
mondial al probei de sări
tură în înălțime, care se 
pregătește pentru rein
trarea în marile competl- 

realizat

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE SALĂ
SOFIA, 8 (prin telex, de la 

corespondentul nostru).
Doar patru zile ne mai 

despart de startul celei mai 
mari competiții de atletism 
a sezonului — a doua ediție 
a campionatului european 
pe teren acoperit — și în 
capitala Bulgariei se simte tot 
mai viu pulsul acestui im
portant eveniment sportiv, 
impunătoarea clădire de be
ton și sticlă a sălii „Festi- 
valna**, locul de desfășurare 
a întrecerilor, a fost pără
sită și de ultimii lucrători

PRIMII

ATLEȚI

La reuniunea Asoefafiai eu
ropene de box amator, re
cent încheiată la Belgrad, 
una dintre problemele dis
cutate a fost cea privitoare 
la adoptarea unul nou model 
de mănuși, care ar urma 
să aibă aceeași formă șl a- 
ceteașl dimensiuni, numai că 
suprafața cu care se aplică 
loviturile regulamentare (par
tea anterioară a mănușii sau 
fruntea pumntllul) va fi de 
culoare albă. Se apreciază că 
această evidențiere a supra
feței de lovire va facilita 
arbitrilor (și spectatorilor) se
sizarea mai promptă și mai 
exactă a loviturilor incorecte.

Propunerea nu este nouă. 
Ea a fost prezentată de că
tre V. Resko, reprezentantul 
federației finlandeze (membru 
tn comisia de arbitri a 
A.E.B.A), încă din anul 196S, 
la Congresul A.I.B.A. de la 
Roma. Atunci, din motive fi
nanciare (ar fi urmat să nu 
se mai folosească mănușile e- 
xlstente, ci să se procure o 
cantitate apreciabilă de 
nușl din noul tip), 
naționale au respins 
rea.

Același delegat a 
la Belgrad, asupra , 
rit care fusese respinsă 
forul suprem șl a 
de data aceasta satisfacție in 
Europa, A.E.B.A. accepting 
soluția sa. Numai că noul mo
del de mănuși (opera unei 
firme finlandeze) a întîmpi- 
nat opoziția categorică a co
misiei medicale. Banda albă, 
ce evidențiază suprafața re
gulamentară de lovire a mă
nușii, fiind cusută, face ca 
mănușa să prezinte două 
dungi proeminente, care cons
tituie pericol de accidentare 
a boxerilor. Așa stind lucruri
le, a fost acceptată numai 
ideea, dar prototipul n-a fost 
omologat, de către A.E.B.A. 
Pentru ca totuși acest nou 
model să poată fi introdus 
încă la campionatele euro
pene de la Madrid, producă
torii vor trebui să confecțio
neze mănușile dintr-o singu
ră bucată (partea anterioară 
să nu prezinte cusături); 
suprafața de lovire să 
marcată cu o vopsea cit 
aderentă și insolubilă.

In ceea ce ne privește, 
nlfestăm serioase rezerve . . 
de oportunitatea noului model 
de mănuși, deoarece conside
răm că eficiența va fi mi
nimă. Este puțin probabil ca 
tn seriile de lovituri executa
te tn viteză, cele patru benzi 
albe să poată fl urmărite și 
poziția lor stabilită cu pre
cizie. tn cazul loviturilor izo
late, cele neregulamentare se 
pot observa foarte bine șl 
cu actualele mănuși. Din aces
te motive apreciem că adopta
rea unei asemenea măsuri ar 
trebui precedată de o experi
mentare prealabilă a noului 
model de mănuși.

Se pare totuși ci perse
verența inovatorilor nu este 
strict legată de intenția de a 
facilita activitatea arbitrilor, 
ci și de unele interese ma
teriale. Și atunci lucrurile se 
schimbă...

Mihai TRANCA

partida pe
La ora cînd aceste rînduri 

văd lumina tiparului, rezulta
tul mult așteptatului meci din
tre Cassius Clay și Joe Frazi
er este, desigur, cunoscut. Din 
cauza diferenței de fus orar, 
însă, amănuntele asupra aces
tei partide le vom publica în 
numărul nostru de mîine.

Ultimele știri de la New 
York sînt interesante. La cîn- 
tarul oficial, Clay a avut 96 
kg, iar Frazier 93,150 kg. La 
bursa pariurilor, părerile di
verg ; majoritatea specialiști
lor americani oferă cotă de 
7—6 pentru Frazier, în timp 
ce europenii îl preferă pe

a- 
ca-

Clay. Aceasta din urmă a 
nunțat că și-a angajat o 
meră specială la „Madison 
Square Garden**, unde va .sosi 
cu o oră înaintea meciului 
pentru a-și prepara în liniș
te... succesul asupra adversa
rului său. Interesant este că 
domiciliul la New York al 
celor doi pugiliști a rămas 
strict secret, ambii fiind ooro- 
tiți de cele două gărzi perso
nale întărite cu polițiști.

Pentru iubitorii boxului, 
reamintim că studioul nostru 
de televiziune va retransmite 
partida înregistrată astăzi, de 
la ora 22,10.aceste zile la biroul operativ 

al comitetului de organizare 
și la centrul de presă la care 
pînă în prezent sînt acreditați 
nu mai puțin de 
riști, comentatori 
și televiziune din 
Cel mai numeros 
ziariștilor din R.
maniei — 25, urmat de cele 
din U.R.S.S. — 18, Ceho
slovacia — 13. Au fost acre
ditați și patru ziariști din 
S.U.A.

Elegantul hotel „Pliska“, 
situat nu departe de sala 
„Festivalna**, prevăzut ini
țial să găzduiască pe toți 
oaspeții de peste hotare, s-a 
dovedit neîncăpător pentru 
numărul lor, organizatorii 
văzîndu-se nevoiți să mai 
angajeze cîteva din cele 20 
de etaje ale hotelului „He- 
mus“. Dacă numărul țărilor 
participante la campionatul 
de la Sofia este identic cu 
cel de la Vîena 
același lucru se poate afirma 
în privința numărului concu- 
renților. La actuala 
vor evolua 390 de atleți și 
atlete, față de 270, cîți au 
fost 
ora 
de 
țări 
parLicipanților.

în pas cu pregătirile se 
află și corpul de arbitri, in
el uzînd pe cei mai experi
mentați din Sofia. Ei au 
condus majoritatea compe
tițiilor ateltice din anul tre
cut, precum și întrecerile 
campionatului F.I.S.U. și re
centa întîlnire Bulgaria — 
Polonia. în vederea împros
pătării cunoștințelor și spo
ririi calificării lor, arbitrii 
au urmat cursurile a două

228 de zia- 
de radio 
21. de țări, 
este grupul
F. a Ger-

seminarii desfășurate în luna 
decembrie și ianuarie.

în capitala Bulgariei este 
așteptată cu interes evoluția 
atleților români, mai ales 
după excelentele rezultate 
obținute în concursul inter
național de Ia București. O 
impresie deosebită au produs 
performanțele realizate cu 
acest prilej de C. Corbu și 
D. Piștalu. Specialiștii sînt 
de părere că Viorica Visco
poleanu își poate 
titlul cucerit la 
Cornelia Popescu 
ocupe primul loc 
în înălțime.

menține 
Viena, iar 

poate să 
Ia săritura

VA.LERI BRUMEZ
Victoria a revenit lui 
Iuri Tarmak cu 2,14 ni. 
Brumei a declarat că speră 
să obțină un rezultat mai 
bun in concursul în aer 
liber ce va avea Ioc la 20 
martie la Tbilisi.

Oleg Stepanenko a stabi
lit cea mai bună perfor
manță mondială pe teren 
acoperit a anului la 110 m 
garduri cu timpul de 13,9. 
Proba de 10 000 m a fost 
ciștigată de Iuri Aleksașln 
in 29:29,0, iar cea de 5 000 
in a revenit lui Anatoli 
Verlan cu 14:01,2.

EUGEN ALMER

Toma HRISTOV

mă- 
federațiile 
propune-

Insistat; 
propune

re 
găsit

PE PODIUM LA BREMEN
BREMEN, 8 (prin telefon). — 

întrecerile marelui concurs 
internațional de la Bremen 
s-au încheiat cu o serie de 
rezultate excepționale, cele 
mai multe dintre ele reprezen- 
tînd recorduri mondiale pen
tru bazin scurt. Aflat la pri
ma sa competiție de amploa
re, tînărul Eugen Aimer a 
concurat foarte bine în sursa 
de 400 m liber, ocupînd locul

24, nu
LA SOFIA

ediție

ROMANI

Aseară a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Sofia, 
primul eșalon al atleților 
români care vor participa 
la campionatele europene 
de sală. Au făcut deplasa
rea : Viorica Viscopoleanu, 
țornelia Popescu; Ileana 
Silai. Valeria BufanU, Ca
rol Corbu, Șerban Ciochină, 
Vasilo Dumitrescu, Vasile 
Sărucan și Dinu Piștalu. 
Ceilalți 9 componenți ai 
totului vor pleca joi seara.

în capitala Austriei. La 
cînd transmit, federațiile 
specialitate din 21 de 
au și comunicat numele

și specialiști care i-au adus 
îmbunătățiri substanțiale, și 
începînd de azi pista și sec
toarele ei de sărituri sînt 
la. dispoziția coricurenților 
pentru antrenamente. O ac
tivitate febrilă domnește în

III înaintea unor firțaliști de 
la ultimele „europene** (Holst, 
Krammel, Schilling). O com
portare bună a avut și M. Sla
vic, clasat pe locul IV și în 
cursa de 100 m liber. De alt
fel, campionul României a și 
fost selecționat în ștafeta Eu
ropei, parcurgînd ultimul 
schimb tn 53,3. Rezultate teh
nice :

100 m liber : Schiller (R.F.G.) 
52,9, Schoutsen (Olanda) 54,0, 
Steinbach (R.F.G.) 54,3, M. Sla
vic 54,4, Szentirmay (Ung.) 
54,4, Bure (U.R.S.S.) 54,26 ; 400 
m liber: W. Lampe 4:02,4, 
Vosseler (R.F.G.) 4:12,3, E. Ai
mer 4:13,0, Von Holst (Sue
dia) 4:13,5, Krammel (R.F.G.) 
4:15,7, Von Schilling (R.F.G.) 
4:16,6 ț 100 m spate: N. Mi- 
loș (Iug.) 60,5, Schoutsen 60,7, 
Beckman (R.F.G.) 61,4, Cseh 
(Ung.) 61,6 ; 100 m bras: Pan
kin (U.R.S.S.) 65,4, Kusch
(R.F.G.) 66,61, Aretz (R.F.G.) 
66,6, Klees (R.F.G.) 67,3 | 200 
m delfin: Stoklasa (R.F.G.) 
2:06,2, Mack (R.F.G.) 2:09,5 j 
400 m mixt: Schilemeyer 
(R.F.G.) 4:48,7, Holst 4:51,71 
4x100 m mixt: R.F.G. 3:55,9, 
Europa (Miloș 60,5, Pankin 
66,3, Szentirmay 56,4, Slavic 
55,3) 3:56,5 ; 200 m bras (f) t 
Stepanova (U.R.S.S.) 2:41,4, Te 
Riet (Olanda) 2:45,0, Kurtz 
(S.U.A.) 2:46,6 { 200 m liber 
(f): Simmons (S.U.A.) 2:08,9, 
Segrt (Iug.) 2:10,6, Rijnders 
(Olanda) 2:11,8! 200 m spate 
(f) I Atwood (S.U.A.) 2:21,9,
■Groen (Olanda) 2:24,7, Pielen 
(R.F.G.) 2:27,1 | 100 m delfin 
(f) i Gyarmaty (Ung.) 64,8, 
Collela (S.U.A.) 65,2, Segrt 65,9.

iar 
fie 

mal

ma-
fa.țd

r>

Viitorii adversari ai echipei României

JUNIORII BULGARI Șl TURCI
SOFIA, 8 (prin telefon, de 

ia corespondentul nostru). Ea 
Burgas, meGiul din sadrul pre
liminariilor U.E.F.A. pentru ju
niori dintre reprezentativele 
Bulgariei și Tureiei s-a înshe- 
iat cu viotoria la limită a gaz
delor (3—2). Intîlnirea a tn»e- 
put în nota de dominare a 
formației bulgare, care în pri
mul minut a avut ocazia să 
deschidă scorul, dar Pritargov 
a tras în bară. Fotbaliștii bul
gari au eontinuat să atașe 
periculos și Kostov a înstris 
primul gol. Apoi, pe contraa
tac, turcii au egalat în min. 
14 prin Suavi.

In partea a doua a meciu
lui, același Suavi (rămas ne
marcat), a majorat scorul 
(min. 42). în continuare, fot
baliștii bulgari au jucat mai 
organizat, mareînd în min. 60

prin Parusev și, 9 minute mai 
ttrziu, prin Toskov.

Deși victorioși, juniorii bul
gari au arătat unele deficien
țe ; ei s-au pripit în acțiunile 
de finalizare, n-au găsit «ălle 
corespunzătoare de a străpun
ge apărarea aglomerată a oas
peților și au arătat o pregă
tire fizică insuficientă. Fotba
liștii turci au jucat mai mult 
în forță și destul de periculos.

Arbitrul austriac Kesler 
condus formațiile : 
RIA : Stoianov — 
RangheJov, Toskov, 
Sredkov (Dimitrov),

a 
BUEGA- 
Krumov, 

Stanev, 
u v;, Voinov, 

Jelev, Pritargov, Kostov, Mad- 
jarov (Parusev). TURCIA : 
Mustafa — Nokol, Ahmet, 
Mehmet, Smadjit, Erhan, Bur- 
han, Tunjai, Djunait, Suavi, 
Melih (Ilaki).

T. H.

CAMPIONATE • CAMPIONATE
IUGOSLAVIA :

START CU SURPRIZE
Duminică, s-a disputat In Iugo

slavia prima etapă a returului; 
prilejuind, chiar din start, multe 
surprize. Campioana, Steaua roșie, 
s-a deplasat la Maribor; locul 
său cu divizionara din localitate 
constituind, de fapt, repetiția ge
nerală pentru partida de mjine 
de la Jena cu F.C. Carl Zelss, în 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni. 
Deși a dominat tot timpul, echipa 
belgrădeană a trebuit să se mul
țumească cu un rezultat, de ega
litate 1—1. Lidera, Partizan a de
butat cu o înfrîngere la Ljubljana: 
0—2 în fața Olimpiei. Iată șl cele
lalte rezultate : Vojvodina — Slo
boda 0—1 ; O.F.K. — Rădniekl 
(K) 7—1 ; Dinamo Zagreb — Ze- 
lezni&ear 0—1 ; Radnicikl (N) — 
Velej 2—0 ; Trvenka — Boraț 1—1;

Sarajevo — 
Hajduk 1—0 
83). Primele

1. Partizan
2. Hajduk
3. Dinamo
4. Zeieznicear
5. Olimpia

Bor 4—9 ; Celik — 
(întreruptă în mln. 
clasate :

18 10 5 3 24— 9 23
18 8 8 2 28—14 24
18 7 7 4 20—14 21
18 8 5 5 21—19 21
18 7 6 5 25—18 20

Dușan POPIN

Union Tepllce Z.V.L. Jllina 
3—0 ; Inter Bratislava — Tatran 
Preșov 2—0 ; Spartak Tmava — 
Jednota Trencin 2—0 ; Lokomotiv 
Kosice — Dukla Praga 4—0 ; Spar
ta Praga — T.Z. Trijlnec 2—0 ; 
V.S.S. Kosice — Skoda Plsen 2—1; 
Banik Ostrava — Slovan Bratisla
va 2—0. în clasament conduce 
Spartak Trnava cu 24 p, urmată 
de Banik Ostrava — 22 p, Union 
Tepllce, V.S.S. Kosice — cu cite 
19 p.

UNGARIA: HONVED
ÎNVINSĂ

Performera primei etape a re
turului campionatului maghiar a 
fost echipa Baba Eto. învingătoare 
cu scorul de 3—0 în fața formației 
Honved Budapesta. Alte rezultate: 
csepel — M.T.K. 1—1 : Komlo — 
Diosgyor 1—0 ; Videaton — Du- 
naujvaros 1—1 ; Salgotarjan — Uj- 
pesti Dosza 2—1 ; Szombathely — 
Pecs 0—0 ; Vasas — Szeged 5—0 ; 
Ferencvaros — Tatabanya 3—0. * 
clasament : .
1. Ujpesti D. 16 9 4 3 44—18 30
2. Vasas 16 11 1 4 40—14 29
3. Ferencvaros 16 8 4 4 26—13 28
4. M.T.K. 16 6 8 2 28—20 27
(In paranteze; punctele acumulate 
tn campionatul de tranziție).

SPANIA :
ATLETICO MADRID — 

VALENCIA 3-0
Derbyul etape! a 24-a s-a dis

putat la Madrid între formația lo
cală Atletico șl echipa Valencia. 
Fotbaliștii de la Atletico au termi
nat învingători cu scorul de 3—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Garate, Ufarte șl Luis. Alte rezul
tate: Saragossa — Espanol Barce-

In

(3)
(6)
(8)
(7)

POLONIA-R.D. GERMANĂ 74

Cea de a doua etapă a turneului 
grupei B din cadrul campiona
tului mondial de hochei pe ghea
tă a programat în orașul Lyss 
(Elveția) derbyul R.D. Germană — 
Polonia. Spre marea surprindere 
a tuturor celor prezenți, care a- 
cordau prima șansă hocheiștllor 
din R.D. Germană (anul trecut ei 
au evoluat în grupa A), victoria a 
revenit echipei poloneze cu sco
rul de 7—1. Aceasta a condus după 
prima repriză cu 3—0, dar la sfâr
șitul celui de al doilea time, for
mația R.D. Germane reușise să 
egaleze (4—4). în ultima parte a 
meciului, polonezii au jucat exce
lent. înscriind încă trei puncte.

La Berna, Japonia și Italia au 
terminat Ia egalitate : 4—4 (0—1, 
2—0, 2—3). Clasamen- după două 
etape :
1. Polonia
2. Elveția
3. R.D.G.
4. Norvegia
5. Iugoslavia
6. Italia
7. Japonia
8. Austria

BULGARIA: FRUNTAȘELE 
FE POZIȚIILE VECHI

Pe terenuri acoperite cu zăpadă 
sau desfundate, a fost reluat du
minică campionatul. In duda a- 
cestor condiții, ataeanții au mar
cat, în cele opt meciuri, 26 de 

goluri 1 La Plevna, liderul, TSKA, 
a dispus de Spartak cu 2—0 prin 
golurile marcate de Jekov șl De- 
nev. Cu același rezultat s-a în
cheiat și meciul de la Vrața, din
tre Botev și Dunav. Fără Aspa- 
ruhov, aflat în convalescență după 
operația făcută la gleznă. Levskl- 
Spartak a întrecut pe teren pro
priu pe Cerno More cu 3—0. O 
surprinzătoare victorie în depla
sare a obținut, la Gabrovo, J.S.K. 
Slavia cu Ciardafon Orioveț (4—0). 
Celelalte rezultate : Akademik — 
Cernomoreț 4—2, Laskoc — Etar 
2—1, Tralda — Marek 1—1; Loko
motiv — Marița 2—2.
1. T.S.K.A. 16 12 3 1 44—13 27
2. Botev 16 11 2 3 23—13 24
3. Levskl-Spartak 16 9 4 3 27— 9 22 
CEHOSLOVACIA: CONDUCE

SPARTAK TRNAVA
Prima etapă a returului : T.J. 

Gottwaldow — Slavia Praga 2—3 ;

IMPORTANTĂ

2
2
1
1
1 
0 
0
0

0 
o 
o 
o 
o
1
1
0 2

o 
o
1
1
1
1
1

13— 6 4
7— 3 4 

13—11 2
8- 6 2
9—7 2
6—10 1
8—13 1
2-7 0

HELSINKI 8 (Agerpres).— 
Biroul Federației internațio
nale de schi, întrunit la 
Lahti (Finlanda), a stabilit • 
ordinea de zi a Congresului 
F.I.S. ce se va ține anul 
acesta în luna mai Ia Opa- 
tija (Iugoslavia). Cu prilejul 
acestei reuniuni, a fost abor
dată din nou problema ama
torismului, respecți" învinu
irile aduse de președintele

întrecerea celor mai bune „palete" de pe glob care va fi 
găzduită, începînd de la sfîrșitul acestei luni, în orașul japo
nez Nagoya, trezește un interes enorm pretutindeni. Una din
tre atracțiile acestei competiții o constituie, fără îndoială, și 
prezența reprezentanților R. P. Chineze. Alături de băieți, și 
jucătoarele chineze s-au afirmat cu pregnanță în competițiile 
de anvergură, în palmaresul lor figurină nenumărate titluri 
mondiale și internaționale. Se așteaptă ca și la Nagoya ele 
să aibă un cuvînt greu de spus. De aceea, pregătirile lor se 
desfășoară cu cea mai mare intensitate. Fotografia ne înfăți
șează pe componentele lotului chinez schimbind cîteva păreri 
într-una dintre pauzele unui antrenament. Recunoaștem, de 
la stingă, pe redutabilele sportive Cen Min-ci și Lin Hui-cin, 
pe Lian Li-cen (ultima din dreapta) și pe tînăra jucătoare 
Gian Hui-in (penultima din dreapta).

Fotot AGENȚIA CHINA NOUA

REZULTATE VALOROASE AU ÎNCHEIAT

H CUPA PRIETENIA“
BERLIN, 8 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
întrecerile celei de a Iîl-a 

ții a competiției dotată cu 
feul „Cupa Prietenia", la 
tinaj viteză, s-au încheiat
minică seara, tîrziu, la lumina 
reflectoarelor, pe pista artificială 
a clubului sportiv Dynamo Bcr-

edi- 
tro- 
na- 
du-

SYKORA, PRIMA ATLETA CARE VA ALERGA

800 m
Atleta austriacă „Maria Sy

kora, sora fostei recordmane 
mondiale la pentatlon, Liesl 
Prokop, s-a afirmat pentru 
prima oară în arena inter
națională la campionatele

ROMÂNIA ISLANDA

21-18 LA HANDBAL

LA PATINAJ VITEZA

SUB DOUA MINUTE?

lin. Ultimele două probe, 3 009 
m fete și 5 009 m bărbați, au fost 
dominate copios de patinatorii 
din R.D. Germană și R.P.D. Co
reeană, care au urcat în mod 
egal pe podiumul de premiere. 
Iată rezultatele principale și si
tuația în clasament a sportivilor 
noștri : 3 000 m (f) 1, Monika
Zernicek (R.D.G.) 5:20,7, 2. Ga
briel Wimmer (R.D.G.) 5:32,3, 3. 
Larisa Sirotkina (U.R.S.S.) 5:40,8... 
10. Eva Foct-Fodor 6:23,4, 11. San
da Frum 6:29,2; 5 000 
Mo Do Su (R.P.D. 
8:11,3, 2. Kim Bong 
Coreeșnă) 8:12,0, 
(R.D.G.) 8:15,8... 
9:26,3, 15. Z. Sandor
E. Imecs 9:46,6. o frumoasă fes
tivitate a încheiat această reu
șită competiție a speranțelor o- 
limpice din patinaj viteză.

3.
14.

m (b) 1.
CoreeanS)

Iii (R.P.D. 
M. ........
V. Ciolacu 
9:41,0, 16.

Winier

REYKJAVIK 8 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în țările 
nordice, selecționata masculină 
de handbal a României a ju
cat la Reykjavik cu reprezen
tativa Islandei. Handbalist» ro
mâni au terminat învingători 
cu scorul de 21—18.

europene din 1969 (Atena), 
unde a ocupat locul trei în 
proba de 400 m (cu 53,0), 
după tandemul francez Ni
cole Duclos — Colette Bes
son. In anul care a urmat ea 
a devenit campioană „indoor1* 
a continentului în proba de 
800 m, pentru care vădește 
.calități cu totul deosebite.

In acest început de sezon, 
Sykora a preferat să traver
seze Oceanul și să se antre
neze în California cu celebrul 
antrenor Vince Reel. Primele 
rezultate au fost mai 
decît încurajatoare :
victorii la Los Angeles și San 
Diego și un record deosebit 
de valoros — 1:21,5 pe dis
tanța de 600 yarzi (aproxi
mativ 1:30,0 pe 600 m).

Neavînd o viteză care să-i 
permită să aspire la rezul
tate mari în proba de 400 
m, Sykora șî-a axat întrea
ga pregătire p.entru cursa 
de 800 m.

De altfel, mal mulți spe
cialiști americani au decla
rat că atleta austriacă va 
fi prima femeie din lume 
ce va acoperi această dis
tanță în mai puțin de două 
minute 1

Traian IOANIȚESCU

AZI ÎNCEPE TURNEUL 
DE SAH FEMININ 
DE LA BELGRAD

Nona Gaprindașvili, Alexan
dra Nicolau, Margareta Teo- 
dorescu, olandeza Vrejkaii; 
surorile Iovanovlci și alte șahiste 
de renume sînt prezente la ma
rele turneu internațional ce va 
începe astăzi la Belgrad.

TELEX » TELEX • TELEX • TELEX

LUIS (Atletico Madrid)
lona 2—2 ; F.C. Barcelona — Sevilla 
5—2 ; Real Madrid — Atletico Bil
bao J—0 ; Malaga — Granada 1—0; 
Las Palmas — Sabadell 5—0.
1. Atletico Madrid 24 14 5 5 43-18 33
2. Valencia 24 13 7 3 29-17 33
3. Real Madrid îl 13 6 5 39-29 32

mult 
două

După consumarea a 11 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Tallin conduce marele maestru 
sovietic Paul Keres cu 8*/a P, ur
mat de Bronstein — 8 (1), Tal 
8 p etc. In partida centrală a run
dei a 11-a, Keres a remizat cu 
Tal.

La Sidney se desfășoară în pre
zent campionatele de tenis „open** 
ale Australiei. Iată cîteva dintre 
primele rezultate înregistrate în 
proba de simplu bărbați : Sedg- 
man — Barth 6—3, G—1, 6—1 ; Da
vidson — Stilwell 6—4, 6—1. 6—4; 
Lutz — Rose 6—3, 6—4, 7—5; Pa- 
sarell — Maesters 7—5, 6—3, 6—4.

AL 27-LEA FESTIVAL

AL FILMULUI SPORTIV
ROMA 3 (Agerpres). — La 

Cortina d’Ampezzo s-ă des
fășurat al 27-lea Festival in
ternațional al filmului spor
tiv, cu participarea cineaști
lor din 21. de țări. Marele 
premiu a fost obținut de 
U.R.S.S. pentru cea mai bună 
selecție de filme sportive. 
Cupa de argint a revenit 
S.U.A., pentru un film inspi
rat din lumea schiului. Au

mai obținut premii și men
țiuni cineaștii din Anglia, 
Polonia, Ungaria, R. F. 
Germaniei și Italia.

a

REUNIUNE A BIROULUI F.I.S.
C.I.O., Avery Brundage, ținui 
număr 
care ar 
olimpic.
trimită
o scrisoare în care să se pre
cizeze că schiorii respectivi 
nu au încălcat regulile ama
torismului și, în consecință, 
pot participa la Jocurile O- 
limpice de la Sapporo.

de 10 schiori alpini 
fi încălcat statutul 

S-a hotărît să se 
președintelui C.I.O.

Pe de altă parte, s-a pro
pus ca pe viitor, la compe
tițiile de sărituri cu schiu- 
rile, punctajul să fie calculat 
din trei încercări și nu din 
două ca pînă acum. In ceea 
ce privește probele feminine 
de ștafetă,
echipele să fie alcătuite din 
patru schioare, în loc de trei, 
ca pînă în prezent

s-a propus ca

Tradiționala competiție internațio
nală de fond, marele maraton al 
zăpezii „Vasaloppet" a revenit în 
această ediție schiorului norvegian 
Oile Ellefsaeter cronometrat pe 
distanța de 85 km în 5h 12:56.

Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul campionatelor interna
ționale de schi ale R.F. a Germa
niei (întrecerile se desfășoară la 
Hindelang) a fost ciștigată de cu
noscuta campioană vest-germană 
Rossl Mittermaier, cronometrată 
în 1:34,13. în proba similară mas
culină victoria a revenit compa
triotului său Max Rieger, care a 
realizat timpul de 2:49,55.

Cunoscutul schior francez Geor
ges Mauduit, de șase ori cam
pion al țării sale, a anunțat în 
mod surprinzător că se retrag® 
din activitatea competlțională.
" •

Au fost trase la sorți semifina
lele „Cupei ligii engleze" la fot
bal, ce se vor desfășura la 27 
martie. Everton va juca cu în- 
vingătoarea dintre Liverpool șl 
Totenham, iar Stoke City va în- 
tilni pe ciștigătoarea partidei 
Leicester — Arsenal.

LOTURILE ROMÂNIEI PENTRU EUROPENELE DE TIR 
CU AER COMPRIMAT

„CUPA JULES RIMET" VA 
FI EXPUSĂ LA PARIS

în ședința de aseară a biroului 
federației de tir au fost formate 
loturile republicane care vor 
concura la europenele de tir cu 
aer comprimat de la Mezibori 
(Cehoslovacia), din 14—20 martie: 
Petre Șandor, Marin Ferecatu, 
Ștefan Caban, Marin Marin (puș
că seniori), Veronica Stroe, Eda 
Baia, Melania Petrescu (pușcă 
senioare), Marina Vasiliu (pușcă

K. O'BRIEN — 8:24,0 PE 
3000 M OBSTACOLE

în cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Adelaida, cunoscutul 
atlet australian Kerry O’Brien a 
parcurs distanța de 3 000 m obs
tacole in 8:24,0 — cea mal bună 
performanță mondială a acestui 
sezon.

junlori), Dan luga, Virgil Atana- 
siu, Lucian Giușcă, luliu Pieptea 
(pistol seniori), Anișoara Matei, 
Ana Buțu, Monica Șerban (pistol 
senioare).

DIONISI NU CONCUREA
ZĂ LA SOFIA

Cunoscutul atlet italian Renato 
Dionisl, care a sărit recent 5,35 
m la prăjină, a anunțat că nu 
va participa la campionatele euro
pene de sală de la Sofia. într-un 
interviu acordat ieri ziariștilor, 
Dionisl a declarat : sExperlmen- 
tez în prezent o nouă prăjină, 
cu care sper să reușesc în vară, 
la C.E. de la Helsinki, 5,53 m“.

După cum s-a mai anunțat, !» 
31 martie F. C. Santos va in- 
tîlni la Paris o combinată a clu
burilor Marseille și St. Etienne, 
fondurile acestui meci urmînd să 
fie vărsate pentru acțiunea de 
luptă împotriva cancerului. La 
acest meci va fi prezent și Joao 
Havelange, președintele confede
rației de sport braziliene, care va 
aduce la Paris „Cupa Jules Ri- 
raet”. Trofeul va fi expus mai 
multe zile în capitala Franței.

RICKI BRUCH : 19,06 M
LA GREUTATE

Intr-un concurs desfășurat 
Goteborg, atletul suedez 
Bruch a aruncat greutatea 
19,06 m.

la
Ricld 

la
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