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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, Consiliul de Stal al Republicii Socialiste 

România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională in a șasea sesiune a celei 

de-a șasea legislaturi, in ziua de 17 martie 1971, ora 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat 
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sînt gata
pentru întrecere

DINAMOVIȘTII AU TRECUT

(in cor pore) CU SUCCES TESTUL FIZIC
Se vedea bine că prima se

rie a dinamoviștilor care lua
seră startul în cursa de re
zistență (Cooper) va depăși 
limita celor 3 200 de metri. 
Sălceanu se instalase în frun
te, R. Nunweiller, 
Nuțu îl urmau, i 
schimbul trena, 
face și el, ceva mai 
joncțiunea cu grupul

, Dinu și 
ducînd cu 
Moldovan 

tîrziu, 
evada-

ULTIMUL MECI DIN 
16“-imile CUPEI 

ROMÂNIEI
I >

La Brăila se dispută 
ultimul meci din 
„16“-imilor Cupei României la 
fotbal, între echipa locală 
Progresul și formația divizio
nară A Jiul Petroșani. Parti
da va fi arbitrată de o bri
gadă condusă, de C. Pctrea 
(București).

azi 
cadrul

ților ! Scurgerea celor 12 
minute găsește întreaga serie 
peste limita distanței obliga
torii. Se remarcă, totuși, R. 
Nunweiller (3 510 m), Săl
ceanu (3 410 m), Nuțu (3 360 
m) și Dinu (3310 m). Se
ria a II-a realizează și ea 
distanța, iar grupul compact 
format din Lucescu, Muste- 
țea, P. Nicolae și Moț, înre
gistrează aceeași distanță i 

3 310 m.
Consemnăm și opinia an

trenorului federal Angelo Ni
culescu, 
„Remarc 
treguiui 
va intra 
(ele în 
pentru titlul național“-

Radu TTMOFTE

prezent la teren , 
buna pxegătire a în- 
lot dinamovist, care 
astfel cu toate for- 

lupta ce se va da

Primele antrenamente ale participanților la al V-lea concurs
internațional de patinaj artistic

Ne 
pînă 
start 
țional 
(juniori 
„Mîni-campionatele 
ne“, care în fiecare 
nesc la București speranțele 
sportului gheții, se anunță 
deosebit de interesante și 
la actuala ediție, a V-a. 
Patinatori și patinatoare din 
14 țări își vor disputa în- 
tîietatea pentru 
titluri, în 
duale.

Ieri, la 
consumat 
pregătiri, 
pe gheață 
români, cei care vor repre-

în cinstea aniversării Semicentenarului Partidului

AMPLE ACȚIUNI SPORTIVE
DE MASĂ ÎN CAPITALĂ

UN NOU MECI DE VERIFICARE
A LOTULUI U.E.F.A,

Azi, la Giurgiu, în cadrul 
pregătirilor pe care le efec
tuează în vederea prelimina
riilor turneului U.E.F.A., lo
tul național de juniori, va 
susține în compania forma
ției locale Dunărea un nou 
meci de verificare.

ARBITRI ROMÂNI 
IN C.C.E, LA VOLEI 

Arbitrii internaționali N. 
lonescu și R. Dumitru vor 
conduce azi, la Leipzig, pri
ma întîlnire din cadrul se
mifinalei Cupei campionilor 
europeni la volei, dintre fer- 
mațiile masculine S. C. Leip
zig și Burevestnik Alma Ata.

mai 
la 
în
de

despart două zile 
mult ; 

concursul 
patinaj 

pînă la

așteptatul 
interna- 
artistic 

12 ani), 
europe
an reu-

cele două 
probele indivi-

„23 August", s-a 
o zi de febrile 

Au fost prezenți 
tinerii patinatori

Ularu, 
Simona 
Țibula, 

la fete ; 
Ginghi-

Vasile

zenta culorile țării în apro
piatele . întreceri și anume : 
Silvana Suciu, Mihaela Pa- 
raschiva, Dorinela 
Roxana Stănișor, 
Grigorescu, Emilia 
Mirela Goleanu 
Mihai Deac, Daniel 
nă, Klaus Schell,
Adrian, Leonardo Azzola la 
băieți. Pregătirile lotului 
nostru sînt conduse de an ■ 
trenorul coordonator Gheor- 
ghe Roncea. Tot ieri s-au 
antrenat și primii sosiți din
tre oaspeți, loturile ~ 
și Ausțrjei.

întrelWile încep 
dimineața, la ; 
acoperit „23 August".

— V. —

Franței

i vineri 
patinoarul

victoria defncurajați și de 
la Sibiu, din Cupa României, 
fotbaliștii de la Progresul se 
pregătesc -cu multă grijă pen
tru reluarea campionatului.

Foto j VASILE BAGEAC

MAI INTII POLITEHNICA, APOI ECHIPA 
NAȚIONALĂ DE BASCHET!?J

Ieri dimineață, în sala Flo- 
reasca. Se desfășura primul 
antrenament din cele șase 
(cite două pe zi) pe care le 
va susține lotul național de 
baschet masculin pînă joi, 
după care selecționații se vor 
înapoia la cluburile lor, unde 
își vor continua pregătirile în 
vederea turneului divizionar 
de la Brașov. Pe teren, zece 
jucători, împărțiți în două 
grupe (Tarău, Czmor, Ocze- 
lak, Cîmpeanu la un panou, 
Diaconescu, Dragomirescu, 
Chivulescu, Roman, Martines- 
cu și Zdrenghea la celălalt), 
executau combinații simple, 
încheiate cu aruncări la coș. 
Mulți absenți, însă, ceea c» 
ne-a determinat să cerem lă
muriri antrenorului principal, 
Dan Niculescu :

— Albu și Savu — ne-a răs
puns fostul internațional — sînt 
scutiți medical și se refac 
după ușoarele accidente sufe
rite la turneul de la Cluj. 
Troacă a anunțat că are 
cursuri la facultate, Novac se 
află în preajma unei opera
ții, iar Demian se pregătește 
pentru examenul de doctorat 
și, ca atare, nu va putea lua 
parte la toate ciclurile de 
pregătire. Sper, totuși, să-și 
aducă aportul în cursul tur
neului de la Katowice, unde

valoarea și experiența lui pot 
fi de mare utilitate reprezen
tativei României.

între timp, alți componenți 
ai lotului — Popa, Georgescu 
și Pîrșu (acesta din urmă re
introdus datorită bunei sale 
•comportări în meciurile de la 
Cluj) — părăseau sala. Nu 
luaseră parte la antrenament, 
deoarece clubul la care sîni 
legitimați, Politehnica Bucu
rești, socotește că interesele 
sale ar fi știrbite de eventuala 
participare a amintiților spor
tivi la pregătirile reprezenta
tivei țării. De altfel, conduce
rea tehnică a clubului Poli
tehnica a anunțat în scris 
F.R. Baschet că, în ședința de 
miercuri dimineață, Biroul 
clubului va analiza situația și 
va hotărî dacă va permite 
baschetbaliștilor săi să se an
treneze și în cadrul lotului. 
Noi considerăm că această 
poziție este cel puțin stranie 
și ne exprimăm dezaprobarea 
pentru o atitudine care pro- 
.bează existența unul interes 
îngust, de club, în dauna ce
lui al echipei naționale. Este 
un caz grav pentru a cărui 
soluționare Biroul Federal 
este obligat să intervină cu 
hotărîre !

D. STANCULESCU

Asociațiile sportive din în
treprinderile și instituțiile 
Capitalei organizează în a- 
ceste zile numeroase com
petiții în cinstea aniversării 
Semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Astfel, în
trecerile de handbal, atle
tism, popice, șah, tenis de 
masă, orientare turistică și 
volei, dotate cu „Cupa Semi
centenarului", au angrenat la

NĂSTASE
și ȚIRIAC
la București

Aseară au sosit în 
Capitală maeștrii eme
riti ai sportului llie Năs- 
tase și Ion Tiriac, reîn- 
toreîndu-se din circuitul 
de turnee internaționale 
de tenis al 
o perioadă 
ei urmează 
ticiparea la 
din Marele 
în Europa.

S.U.A. După 
de odihnă, 

să reia par- 
concursurile 
Premiu-FILT,

HANDBALISTELE ROMÂNCE
LA TURNEUL DIN OLANDA

La 18 martie, echipa repre
zentativă de handbal feminin 
a României se va deplasa în 
Olanda, în localitatea Arn- 
heim, pentru a participa in
tre 19 și 21 la un turneu in
ternațional,. alături de forma
țiile reprezentative ale Olan
dei, Ungariei și Danemarcei

in preajma C. M. de tenis de masă

•I ?

NAGOYA
PENTRU TOTI CONCURENTII

■J *9

*

Aflat de aproape douăzeci de 
ani în conducerea federației de 
tenis de masă, tov. MARIN 
STANCIU este unul dintre pre
ședinții de federații cu cea 
mai laborioasă activitate. De 
aceea, ne-am adresat d-sale 
pentru a-i cunoaște opiniile, a-

Inlerviu cu președintele F. R. T. M., MARIN 
cum, în preajma unui eveniment 
atît de important cum este ma
rele examen de la Nagoya 
celor mai bune palete de 
glob.

— Care este treapta 
care — federația și dv. per
sonal — situați, în prezent, 
performanțele tenisului de 
masă românesc ?

— Urmind o frumoasă tradi
ție, fetele noastre, in primul rînd 
această admirabilă sportivă care 
este maestra emerită a sportului 
Maria Alexandru, dar și colegele 
ei continuă să dețină poziții o- 
norante în eșalonul fruntaș con
tinental și mondial. Numeroase
le medalii de aur, argint și 
bronz cucerite la campionatele 
lumii, la cele europene și bal
canice, ca și cele ÎS titluri in
ternaționale cîștigate în ultimii 
ani, constituie o mărturie con
cludentă a clasei atinse de iu- 
câtoarele românce. Din păca
te, nu în același fel se poate 
vorbi și despre evoluțiile băieți-

STANCIU

al 
pe

pe

lor. In anii din 
tele lor au adus ..
fii. Tinăra generație rămine încă

urmă, rezulta- 
doar insatlsfac-

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

CONFERINȚELE C.J.E.F.S.
MUREȘ TIMIȘ

start peste 10.000 de partici- 
panți; reprezentînd 282 aso
ciații. Competiția se desfă
șoară pe trei etape (asociație, 
sector, municipiu). Pe agen
da asociațiilor bucureștene 
figurează și organizarea al
tor întreceri — ia box, gim
nastică, patinaj, haltere și 
turism — evidențiindu-se, în 
această privință, asociațiile 
Vulcan, Locomotiva, I.T.B., 
Sănătatea, Construcții, Gri- 
vița Roșie și Flacăra. De o 
mare popularitate se bucură

I

turismul de masă, vizitele la 
Muzeul Doftana, Muzeul de 
Istorie a P.C.R., tururi ale 
orașului București, înscriin- 
du-se ca acțiuni de larg ac
ces în rîndul membrilor aso
ciațiilor sportive din 
sectoarele Capitalei, 
mitent, 'Consiliul 
al sindicatelor își 
să organizeze, în 
concursuri dotate 
Textilistului, Chimistului/ Pe
trolistului, Ceferistului, Me
talurgistului.

toate 
Conco- 

municipal 
propune 
asociații, 

cu Cupa
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pinîa publică din tara noastră a luoi cunoștință 
— cu un larg interes — de Tezele Consiliului 
Central, al U.G.S.R. pentru Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor, elaborate pe baza ana
lizei făcute de Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Supuse dezbaterilor ■

membrilor de sindicat, Tezele Consiliului Central al 4 
U.G.S.R. urmează să stabilească, la apropiatul Congres, 
rolul și sarcinile sindicatelor în etapa actuală, sporirea’ 
contriloufiei acestora la întreaga viafă economică și so
cială a țării, la înfăptuirea politicii partidului și statului 1 
de edificare a societății socialiste și comuniste în 
România.

Vastă, cu un conținut de esență, aria problemelor cu
prinse în Tezele Consiliului Central al U.G.S R. acoperă 
toate domeniile importante ale muncii și responsabilității 
sindicalelor, printre ele înscriindu-se și cel al activității' 
cultural-educative și sportive.

De la an la an mai active, în răspîndirea largă a ideii 
de mișcare în aer liber, de practicare sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului, sindicatele sînt acum chemale 
să-și intensifice preocupătile în acest domeniu în care 
poartă răspunderea pentru activitatea sportivă din între
prinderi și instituții. Tezele Consiliului Central al U.G.S.R. 
pentru Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor pun în 
lumină aceste responsabilități și cuprind obiective clare, 
bine precizate, în direcția îmbunătățirii activității spor
tive la nivelul ridicat al cerințelor actuale.

Se arată, astfel, că... „sindicatele, în strînsă colaborare 
cu organizațiile U.T.C., trebuie să atragă un număr mai 
mare de salariați, în special tineri, la practicarea siste
matică a diferitelor discipline sportive, să se preocupe de 
dezvoltarea sportului și turismului de masă, să stimuleze 
sportul de performanță în cadrul cluburilor și asociați
ilor".

Din prevederile Tezelor rezultă necesitatea sporirii efor
turilor sindicatelor pentru ca mișcarea sportivă din între
prinderi și instituții să înregistreze noi succese, dar — in 
acest scop — și nevoia de a fi întărită, în viitor, cola* 
borarea cu toți factorii cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului. Tn acest fel se va putea lărgi și diver
sifica, corespunzător preferințelor oamenilor muncii, acti
vitatea sportivă de masă, va fi îmbunătățită baza mate
rială, se vor organiza mai multe acțiuni turistice, mani
festări cultural-sportive în cluburi și case de cultură, pe 
stadioane, în parcuri și locuri de agrement etc.

Salutară, de aceea, prezența în Tezele Consiliului Gene
ral al U.G.S.R. a sarcinilor sindicatelor în domeniul acti
vității sportive, activitate pe care o vedem așezată Io 
locul cuvenit, într-o deplină recunoaștere și înțelegere a 
importantelor șale valențe sociale.
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Corespondență specială pentru SPORTUL

CASSIUS CLAY NU ȘI-A PUTUT RECUCERI TITLUL...

@ Frazier a dat lovitura decisivă in repriza a 15-a
S Pentru Clay — epilog la spital

Acum, cînd o lume întrea
gă a aflat rezu, tatul și după 
ce toți cei interesați au vă
zut la televiziune — în re
luare sau în direct — „me
ciul secolului" Frazier —

Marți după-amiază a avut loc 
la Tg. Mureș, lă Casa de cul
tură a sindicatelor. Conferința 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Mureș, 
care a prilejuit o amplă dezba
tere a activității pe ultimii trei 
ani, a jalonat sarcinile de viitor 
și a desemnat consiliul și biroul 
său. La lucrările Conferinței au 
participat membrii consiliului, 
activiști ai comisiilor județene 
pe ramură de sport, profesori 
de educație fizică, antrenori și 
instructori, sportivi fruntași, 

președinți de asociații sportive,
La lucrările conferinței a 

participat tovarășul Nicolae 
Vcreș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R.. preșe

dinte al Consiliului popular ju
dețean.

Din partea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a fost prezent la lucrări 
tov. prof. univ. Ion Șiclovan, 
membru al Biroului C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul loan Bogdan, 
președintele C.J.E.F.S. Mureș, 
a expus darea de seamă pe anii 
1968—1970,

în numele Comitetului jude
țean de partid, tovarășul Nicolae 
Vcreș i-a felicitat pe activiștii 
și sportivii județului pentru suc
cesele realizate și a făcut reco
mandări prețioase privind sar-

"mar» In nno o tn

Marți după-amiază, la Ti
mișoara, în sala Consiliului 
Județean al Sindicatelor, a 
avut loc Conferința Consi
liului județean Timiș pentru 
Educație Fizică și Sport. 
Au fost prezenți membrii 
Consiliului județean și ai 
comisiilor județene pe ramu
ră de sport, profesori de edu
cație fizică, antrenori și in
structori, sportivi fruntași, 
reprezentanți ai unor orga
nizații obștești și de stat cu 
atribuții în domeniul sportu
lui, directori de școli și în
treprinderi, cadre universita
re, președinți ai unor cluburi

sportive și asociații sportive.
La lucrările conferinței a 

luat parte prof. dr. Ion Za- 
hiu, secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R, 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
fost reprezentat de conf. 
univ. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S.

Prof. Cornel Balița, preșe
dintele C.J.E.F.S. Timiș, a 
prezentat darea de seamă 
asupra activității desfășurate 
în ultimii trei ani. Partici-

(Gontinuare tn pag. a 2-a)

IALOMIȚA ARAD
Ieri dimineață, la Slobozia, 

a avut loc Conferința Consi
liului județean pentru edu
cație fizică și sport Ialomița. 
La lucrări au participat 
membrii Consiliului, activiști 
ai comisiilor locale pe ramu- 

' fă" de sport, președinți de 
asociații sportive, antrenori, 
profesori de educație fizică, 
sportivi fruntași.

Din partea Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R. a 
luat parte tov. Ion Tarachiu, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a fost reprezentat de 
tov. Aurel C. Ncagu, membru

al Comitetuliui Executiv al 
C.N.E.F.S, Au luat de aseme
nea parte la lucrări repre
zentanți ai sindicatelor locale, 
ai U.T.C. și pionierilor. După 
ce președintele C.J.E.F.S. Ia
lomița, tov. Ianuarie Jinga, a 
prezentat darea de seamă, care 
a cuprins o amplă analiză a 
activității sportive județene 
desfășurată în ultimii trei 
ani, au luat cuvîntul nu
meroși participanți, care au 
exprimat opinii valoroase și 
au făcut propuneri eficiente.

In cuvîntul său. tov. Ion

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri s-a desfășurat în Sala 
studio a Teatrului de stat din 
Arad, Conferința Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport, în cadrul că
reia s-a dezbătut activitatea 
desfășurată în ultimii trei 
ani și a fost desemnat noul 
organ de conducere.

La lucrări au luat parte 
membrii consiliului, activiști ai 
comisiilor județene pe ramu
ră de sport, președinți de 
cluburi și asociații sportive, 
antrenori, profesori de edu
cație fizică, sportivi fruntași.

A fost prezent tov. Ștefan 
Mocuța, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Co

mitetului județean Arad al 
P.C.R.

Din partea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, la Conferință a 
participat tovarășul loan 
Kunst-Ghermănescu, secretar 
al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordi- • 
nei de zi, tov. Eugen Budișan, 
președintele C.J.E.F.S. Arad, 
a prezentat darea de seamă 
asupra activității sportive din 
județ, după care s-a răspuns 
chemării la întrecere lansată 
de C.J.E.FB. Galați.

(Continuare In pag. a 2 a,

JOE FRAZIER
„carte de vizită"

Joe Frazier, campionul 
mondial (93,200 kg și 1,81 
m înălțime) a cucerit ti
tlul (versiunea W.B.A.) in 
anul 1968 printr-o viei orie 
în fața lui Buster Mathis 
Si a fost recunoscut cam
pion absolut în 1970 după 
ce l-a învins prin aban
don în repriza a 5-a pe 
Jimmy Ellis. Intre timp, 
el a dispus prin K.O. de 
alți patru boxeri; înaintea 
lui Clay, singurul care ii 
rezistase 15 reprize (incli- 
nîndu-se doar la puncte) 
â lost argentinianul Oscăf 
„Ringo“ Bonavena. Din 
anul 1964, cînd a devenit 
campion olimpic la Tokio, 
Frazier a susținut 27 de 
meciuri ca profesionist, 
obținînd 23 de victorii prin 
K.O. și 4 la puncte. In vîr- 
stă de 27 de ani, campio
nul mondial are în afară 
de box o altă mare pa
siune : muzica de jazz pe 
care o practică cu propria 
sa formație denumită sem
nificativ „Knock-outs“.

Clay, nu-mi rămîne decît 
să-mi spun părerea persona
lă, care poate corespunde, 
mâi mult sau mai puțin, cu 
părerea dv, a cititorilor. 
Spun acest lucru, pentru că 
fiecare pasionat al sportului 
are totdeauna o părere pro
prie...

Iată-mă, deci, la cîteva ore 
după partida extraordinară 
de la Madison Square Gar
den ! Am notat fiecare repri
ză, fază cu fază, dar mai sînt 
și alte Lucruri de scris, cel

Cu această teribilă stingă, Joe Frazier zdruncină decisiv rezis
tența adversarului său

Telefoto : A.P.-AGERPRES
puțin tot atît de interesante. 
Principalul eveniment după 
meci l-a constituit transpor
tarea lui Cassius Clay la spi
talul Flower din Fifth A- 
venue, deoarece se presupu
nea că a're~rrraxtlarul fractu- 
raT RăîTtog rafia a—infirmat 
această 'prezumție șî cTupă" 
TU de minute, iviuhamad Ah 
ă. părăsit spitalul, O asistent 
tă medicală mi-a șoptit că

în comparație cu înfățișarea 
sa obișnuită, Clay era acum 
într-o stare fizică deplora
bilă...

Voi consemna, totuși, cîte
va momente esențiale dinain
te și din timpul meciului,

MARIO WIDMER
New York, 9 martie

(Gontinuare In pag. a <-al
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ÎNSEMNĂRI DE LA MANTINELĂ

Timp de zece zile i-am în
tovărășit pe hocheiști! români 
în deplasările lor prin O- 
landa (deplasări care au în
sumat peste 1200 de kilo
metri) șl le-am fost părtaș 
la emoțiile — firești — dina
intea fiecărei partide, la în
grijorările lor atunci cînd jo
cul nu le mergea chiar așa 
cum ar fi vrut, la bucuriile 
pe care le încercau atunci 
cînd la sfîrșitul fiecărei în- 
tîlniri tricolorul României era 
înălțat pe catarg în sunetele 
imnului olimpic al lui Sa
maras. Timp de zece zile am 
făcut nenumărate însemnări 
despre această competiție, u- 
nică în felul ei prin modul 
de desfășurare. Dintre aces
tea, vom încerca să prezentăm 
cîteva și cititorilor noștri.

• La Utrecht, hocheiștii ro
mâni au evoluat de două ori, 
Si de fiecare dată s-au bucu
rat de o galerie cum poate 
nici acasă n-o au întotdeauna. 
Ba, mai mult, au existat nu
meroși localnici care au ve
nit și în alte orașe să-i sus
țină moral, aducîndu-le ca
dou pungi cu portocale și 
alte fructe. Simpatia aceasta, 
după cum ne spunea con
fratele olandez Hendricks, se 
explică prin atitudinea foar
te corectă și sportivă a ro
mânilor, prin jocul lor mo
dern, rapid, plin de fantezie. 
„România a fost poate cea 
mai bună echipă care a evo
luat vreodată în Utrecht**, 
ne-a spus președintele clubu
lui de hochei din localitate !

• Gică Huțanu a fost ales 
cel mai bun înaintaș al com
petiției, și cum am mai spus, 
el a fost și golgeterul gru
pei C. In afara meritelor sale 
indiscutabile se cuvinte să 
Subliniem aici ajutorul cole
gial pe care 1 l-a dat, de 
pildă Ion Bașa. Acesta, în 
multe situații, deși avea pozi
ție favorabilă de șut i-a pa
sat lui Huțanu pentru a-1 a- 
juta să cîștige cupa oferită 
golgeterului campionatului. Și 
tot așa au mai procedat și 
alți hocheiști de-ai noștri. 
Este un gest care vorbește, 
desigur, de la sine!

• Căpitanul echipei, Dezi 
deriu Varga, a jucat ca în 
vremurile lui cele mai 
Excelent în apărare, el 
Scris goluri și a dat 
care au devenit goluri, 
părerea noastră șl a altora, 
Varga a fost cel mai bun 
fundaș al turneului și totuși... 
a fost preferat englezul In
glis. Dacă este vorba „de 
tibus...“ n-avem nimic a 
spune!

• Biroul de presă al 
a existat doar pe hîrtie. Cu 
experiența acumulată acum, 
ne-am propus să nu mai cri
ticăm multă vreme activita
tea birourilor de presă Ia 
competițiile noastre care, 
chiar și atunci cînd au avut 
o activitate slabă, tot au fost 
mai operative și mai de fo
los ziarișiilor decît ne-a fost 
nouă, șî nu numai nouă, a- 
cesta de la C.M. de hochei 
din Olanda!

bune, 
a ți
pase

După

gus- 
mai

C.M.

• Cu totill 
fost condițiile 
a meciurilor, 
construit numeroase patinoa
re artificiale, de la cele mai 
simple, cel de la Geleen 
(deschis pe laturile din spa
tele porților) și pînă la acel 
palat al gheții de la Rotter
dam, adevărată capodoperă 
arhitectonică. Datorită aces
tora nu peste multă vreme se 
vor ridica desigur numeroși 
jucători de hochei, a.b.c.-ul 
patinajului avînd baza mate
rială absolut trebuincioasă.

• Arbitrul român Cornel 
Sgîncă s-a bucurat de apre
cieri la meciurile pe care 
le-a condus. După părerea 
noastră, dintre cavalerii flu
ierului care ne-au arbitrat 
pe noi, cei mai buni au fost 
cei doi canadieni Lennon și 
Langdon, care au dat însă o 
altă apreciere, decît cea să-i

remarcabile au 
de desfășurare 
Olandezii au

S-au întors biatloniștii de 
Ia campionatul mondial, exa
menul suprem al acestui se
zon preolimpic, ținta pregăti
rilor pe care le-au făcut cu 
abnegație dar — nu trebuie 
să aităm — adesczrl ne <n 
cele mal bune condiții. © 
privire generala asupra rezul
tatelor ne arată eă ei n-au 
reușit să-și îndeplinească țe
lul, mai ales la ștafetă — 
proba în care îșf puneau cele 
mal mari speranțe — nereu
șind să ocupe, așa cum spe
rau, un Ion între primele șase 
echipe. Faptul le produce a- 
mărăciune, pe care am simți
t-o și la antrenorii lor (G. 
Tiron și M. Stuparu), au care 
am stat ieri, îndelung de vor
bă Analizînd însă împreună 
șl mal în detaliu rezultatele 
mondialelor din acest an, re- 

biatlnniștil nnș- 
un pas înainte 
mențină în piu- 
în care valorile 
mult. Astfel, la

iese «ă totuși 
trl au făcut 
reușind să se 
tonul fruntaș, 
s-au apropiat .... ........ ...... , ._
proba individuală a seniorilor, 
după șase ani, revenim «u tin 
loo tn primii zece (G. Vll- 
moș). Diferențele în «ursa 
de fond între alergătorii noș-

CONFERINȚELE C.J.E.F.S.
zicem europeană, la degaja
rea interzisă, pe care n-o 
sancționau atunci cînd apre
ciau ei că a existat intenția 
de a se pasa. Dar această 
chestiune, mai ales în me
ciul nostru cu Ungaria, a so
licitat o atenție cu totul 
deosebită din partea apără
torilor care nu puteau ști cînd 
a fost sau n-a fost degajare 
interzisă 1

întrecerile din Olanda au 
intrat de acum în domeniul 
amintirilor, al amintirilor 
plăcute pentru delegația de 
hocheiști și de tehnicieni 
prezentă în Țara lalelelor, 
pentru iubitorii acestui sport 
al bărbăției. Pe de altă par
te, disputele au prilejuit, 
num era și firesc, bogate în
vățăminte pentru sportivi și 
antrenori. In baza acestor 
învățăminte și în perspectiva 
evoluției viitoare a echipei 
României în grupa B a cam
pionatului mondial, cu luci
ditate va trebui să se treacă 
de pe acum la întocmirea 
unui plan general de acti
vitate care să aibă în vedere 
atît pregătirea actualului lot 
de hocheiști cît și promova
rea cu curaj a unor tineri 
talentați, capabili în viitorul 
apropiat să ia locul unora 
dintre titularii de astăzi ai 
echipei. In felul acesta vor 
putea fi asigurate premisele 
participării cu succes la 
ciurile grupei B care, 
nici o îndoială, vor fi 
aspre, mai pretențioase 
cît cele desfășurate la 
din Olanda.

MUREȘ
(Urmare din pag. I)

me- 
fără 
mai 
de- 

C-ul

Romeo VILARA

Pregătiri pentru viitorul sezon

Tureanu conduce pucul cătreTureanu conduce pneul către poarta echipei bulgare. La ca- 
păitd acestei curse fundașul nostru a înscris un gol de toată 
frumusețea Foto : R VILARA

TOTUȘI, BIATLONIȘTII NOȘTRI

URCA SPRE VIRFUL PIRAMIDEI
trl 
de 
de . _
eut. ceea se 
progres in i 
ani de zile 
alergarea. 1 
spectaculos, < 
te fi tn condițiile în 
mai numeroase sînt 
care aeordă un 
sporit acestei noi discipline a 
sahlului. In schimb, tot în 
proba individuală, tinerii biat- 
loniști au făcut un salt care 
ne îndreptățește să privim cu 
optimism viitorul acestei dis
cipline. Ei au ocupat anul a- 
cesta locurile 12, 14 și 17. față 
de locurile 21, 24 și 26 anul 
trecut, diferențele față de 
timpul realizat de cel mai bun 
fonoist al mondialelor fiind 
acum sub două minute la doi 
din schiorii noștri (Voiau și 
Papuc) față de 6 minute anul 
trecut, fată, deci, că la tineret 
ne-am apropiat 
vîrful piramidei, 
posibilități clare

Ceea ce pare să contrazică 
această analiză sînt locurile 
ocupate la ștafetă (7 la am
bele anul acesta, față de 8 și

mondial 
minute,

șl campionul 
5,30-6,40 și 8
6,9 și 10 minute anui 

! marchează 
domeniul 
am stat 

Progresul 
dar nici

este 
față 
tre- 

un 
careîn

care tot 
: țările

interes

simțitor de 
existînd încă 

de creștere.

LA VATRA DORNEICONCURS

de 3 zile, pe pir- 
schî din Vatra Dor- 
desfășurat etapa fi- 
probele alpine și 
concursului organi-

Deși am Intrat in prima lună 
de primăvară, condițiile natu
rale din masivul Bucegi (platoul 
Piatra Arsă) au permis înghe
țarea minipirtiei de bob în jurul 
cabanei Piatra Arsă. pirtie cu 
o lungime de circa 400 m și cu 
6 viraje. Inițiativa aparține 
F.R.S.B., In colaborare cu 
C.J.E.F.S. Prahova și C.S. Sinaia.

Pină la 23 martie, pe această 
minipirtie se vor pregăti un 
număr de 25 boberl Începători 
din toate județele țării, sub con
ducerea maestrului emerit al 
sportului Ion Panțuru (anul a- 
cesta pentru a doua oară, cam
pion al Europei), a prof. C. Io- 
van și C. Dragomlr.

Timp 
tiiie de 
nei s-a 
nală (la 
fond) a 
zat de Asociația surdo-muți- 
ler din România. Au luat 
parte sportivi din 7 județe 
ale țării (Brașov, Ilfov, Cluj, 
Prahova, Bihor, Mureș 
Suceava). Concursul 
fășurat în condiții 
bune și s-a bucurat 
deosebit succes i

Rezultate i Fond 10 km. 1. 
Spiridon Antonese (Suceava)

Și 
s-a des- 

foarte 
de un

39,42, 2. Ion Cocerhan (Su
ceava) 42,15 ; slalom special: 
1. Dragoș Negură (Suceava) 
57,0, 2. Andrei Laslo (Cluj) 
57,5 ; coborîre : 1. Dumitru
Aiexa (Brașov) 42,2, 2. An
drei Laszlo (Cluj) 43,2; șta
fetă 3x7,500 km. 1. Tg. Mu
reș 1 h 08:00 (Grigore Lupu, 
Mihai Simion și Ion Szabo), 
Clasamentul pe echipe: 1.
Tg. Mureș 58 p, 2. Suceava 
55 p, 3. Brașov 51 p.

7 anui trecut). Merită Insă a 
fi menționat faptul că dife
rența Intre locul 1 și 7 a fost 
la Hămmeenlinna de 8’ fată 
de 12’ anul trecut și că nici 
2’ nu ne-au separat anul a- 
cesta de locul 3 (față de 5’ 
anul trecut).

Iată, 
frelor, 
că în 
noștri 
El nu 
așteptărilor dar 
se pare mai important 
«infirmă că s-au găsit, în sfîr- 
șit, mijloacele de a ieși din 
stagnarea constatată în anii 
treculi. De altfel, în cumpăna 
analizei de maf sus nu am 
pus și faptul că în bună mă
sură ceruitu] a influențat re
zultatele seniorilor. Și nu am 
făcut-o fiindcă el nu mai poa
te constitui o scuză astăzi, 
după suficlenți ani de expe
riență Nu poate fi o scuză, 
dar are efecte...

în concluzia acestei analize, 
nu putem decît să subliniem 
că, în ciuda faptului că n-am 
îndeplinit îri total sarcinile 
acestui sezon, biatloniștii noș
tri au făcut progrese și au a- 
rătat că pot urca spre vîrful 
piramidei Drumul acesta (nu-i 
un secret) este însă mai difi
cil ,,decît pare • minutele — 
la nivelul valorilor maxime — 
se cuceresc greu. Dar se pot 
cuceri. Este ceea ce vor și 
pot să facă și biatloniștii. Să 
le acordăm încrederea cuve
nită. dacă vrem să vedem rea
lizată dorința lor și a noastră.

Gh. EPURAN

Prof. V. FELDMAN coresp.

Pavel SP A K—coresp.

DIVIZIA B
s-a disputat 
Iată rezulta- 
: MASCU-

Voin- 
1—3. 
Bra-

I :

In divizia B 
etapa a XIII-a. 
tele înregistrate 
LIN, SERIA 
ța-Alumina Oradea
Progresul-Poli tehnica 
șov 3—1, Silvania S. Silvani- 
ei-Unlversitatea Timișoara 
2—3, C.F.R. Timișoara-C.F.R. 
Cluj 1—3, Corvinnl Hunedoa- 
ra-A.SA. Sibiu 0—3, Ind. 
Sîrmei C. Turzii-Voința A- 
rad 3—1 ; SERIA A Il-a 1 U- 
niversitatea-Medicina 2—3, 
Siderurgistul Galați-Electra 
2—3, Aurora-Unlversitatea 
Craiova 3—2, Electropntere
Craiova-Farul 3—0, Relonui
Săvinești-Vagonul Ploiești

3—1, Constructorul Suceava- 
Politehnica Iași 3—1.

FEMININ, SERIA 11 I.T.B. 
Informația-Spartac 3—1, Să
nătatea Arad-Viitorul Bistri
ța 3—0, Voința Oradea-Cor- 
vinul Deva 0—3, Voința Bra- 
șov-Drapelul roșu Sibiu 3—2, 
Medicina Tg. Mureș-Medicina 
Cluj 3—1, Voința Zalău-Voin- 
ța M. Ciuc 3—1; SERIA A 
II-A 1 Constructorul-A.S.E. 
3—2, Electromotor Pitești- 
Progresul 0—3, Voința Con- 
stanța-Flacăra roșie 3—1, U- 
ni versitatea-Viitorul 3—2, U- 
niversitatea lași-Sănătatea 
Ploiești 2—3, Sănătatea Tîr- 
goviște-Poiitehnica Galați 
3—1.

Clubul Sportiv Metalul București
organizează cursuri de judo

pentru bărbați și 
din str. Chiristigii nr.

J 
femei (toate virstele) la sala 
24 (lingă Halele Obor), sector 3

înscrierile se fac la adresa menționată, în perioada 
10—20 martie a.c. între orele 16,00—18,00.

Deschiderea cursurilor va avea loc la data de 25 mar
tie 1971. Pentru relații, a se adresa la telefon 43.05.00 
(C. S. Metalul), zilnic, între orele 8,00—14,00. Cursurile 
se desfășoară sub conducerea antrenorului Ștefan Ra
dulescu.

deci, că limbajul ei- 
cel mai elocvent, arată 
acest sezon biatloniștii 

au realizat un progres, 
este chiar pe măsura _ 

ceea ce ni' 
el

Șl ARBITRAJELE POT 
INFLUENȚA ÎN BINE 

MECIURILE
La lupte, mai mult ca la 

oricare alt sport, arbitrul 
poate influența, în bine sau 
în rău, desfășurarea meciului. 
După ultimele precizări ale 
regulamentului F.I.L.A. arbi
trul trebuie să contribuie la 
dinamizarea întîlnirilor prin 
avertizarea coneurenților, în 
cazul cînd aceștia nu execu
tă procedee tehnice (după 
trei avertismente sportivul 
este eliminat din concurs).

Asistînd. 
unghiularul 
la Dinamo, 
re la care 
mațiile Dinamo 
Lemnarul Odorhei și 
Timișoara, putem spune 
arbitrii respectivi, L. 
(București, șef de saltea), G. 
Conciu (Galați) și N. Baciu 
(Brașov) au condus meciurile 
în mod exemplar, în spiritul 
modificărilor din regulament. 
Ei au fost atenți, în special 
la acele meciuri în care spor
tivii erau de forțe sensibil 
egale și evitau riscul de a 
iniția acțiuni, de a nu fi 
contraatacați și, ca atare, se 
complăceau într-o luptă pa
sivă.

De pildă, în meciul semi
greilor St. Gyorgy (Dinamo) 
și I. Laszlo (Lemnarul), in» 
cepînd din min. 2 cei doi lup
tători n-au mai încercat nici 
un atac. Evident, li s-a atras

duminică, la tri- 
divizionar din sa- 
reuniune de libe- 
s-au întrecut for- 

București, 
C.F.R. 

că 
Band!

cinile viitoare ale organului ju
dețean.

Tovarășul Ion Șiclovan a a- 
dresat. de asemenea, felicitări 
tehnicienilor și sportivilor mu
reșeni pentru frumoasele per
formanțe obținute într-o serie 
de sporturi, ca, de pildă, atle
tism, popice, aeromodelism, 
lupte, natație, pentru dezvolta
rea activității de educație fizică 
și sport în școli și întreprinderi. 
Apoi, reprezentantul C.N.E.F.S. 
a înmînat clubului Voința Tg. 
Mureș diploma pentru ocuparea 
locului I în întrecerea pe țară 
între cluburi (grupa a IV-a).

După discuții pe mar
ginea raportului, Confe
rința a răspuns chemării 
la întrecere lansată de C.J.E.F.S. 
Galați, cu privire la dezvoltarea 
bazei materiale a activității 

sportive de masă.
A fost apoi desemnat noul 

Consiliu și Biroul său, din care 
fac parte următorii tovarăși : 
I. Bogdan (președinte), I. Mi- 
hăescu și G. Kosa (vicepreșe
dinți), R. FlorCa, M. Erdogh, T. 
Kocso, I. K6118. V. Man. H. 
Miller, Sofia Orban, Gh. l’ora, 
Z. Rostas, V. Simbran, Z. Staff, 
Margareta Szemani.

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții la Conferință au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, în care își exprimă recunoș
tința pentru grija permanentă 
pe care partidul o poartă și 
mișcării sportive din județul 
Mureș.

Ianuarie Jinga (președinte), 
Virgiliu Petrescu (vicepre
ședinte), N. Cernea, T. Mă- 
ceașe, A. Ionescu, A. Rădu- 
lescu, Nicu Dinu, Ecaterina 
Ilorhocea, Eugen Fălcuș, Mi
hai Mitu, C. Bărbulescu, Ma
ria Diaconu, Cornel Popcscu.

A fost expus și aprobat de 
către participanții la Confe
rință răspunsul la chemarea 
la întrecere lansată 
C.J.E.F.S. Galați.

In încheierea lucrărilor, cel 
prezenți au adoptat, într-o 
atmosferă de entuziasm, tex
tul unei telegrame adresată 
Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, prin 
care se exprimă adînca re
cunoștință pentru grija a- 
cordată de către partid miș
cării sportive.

TIMIȘ
(Urmare din pag. If

de

conferinței au adoptat cu în
suflețire textul unei telegra
me adresate C.C. ' 
tovarășului 
CEAUȘESCU 
care se exprimă adînca recu
noștință pentru grija acor
dată de către partid mișcării 
sportive.

In încheierea lucrărilor 
conferinței, cei prezenți au 
răspuns la chemarea la între
cere lansată de C.J.E.F.S. 
Galați.

al P.C.R. 
NICOL A E 

personal, în

ARAD
(Urmare din pag. t)

IALOMIȚA
(Urmare din pag. I)

Tarachiu a trecut în revistă 
principalele realizări în do
meniul educației fizice și spor
tului obținute de forurile 
sportive din județul Ialomița 
insistînd totodată asupra ră- 
mînerilor în urmă și dînd in
dicații pentru îmbunătățirea 
activității viitoare. In conti
nuare, tov. Aurel C. Neagu, 
a adus, în numele C.N.E.F.S., 
felicitări sportivilor și acti
viștilor sportivi din acest ju
deț pentru bilanțul realizat în 
ultimii trei ani și a expus 
principalele obiective spre 
care trebuie să se îndrepte 
în viitor atenția forurilor 
sportive ale județului.

Participanții la conferință 
au aprobat în unanimitate 
planul de măsuri pentru pe
rioada 1971—1973. S-a trecut 
apoi la desemnarea Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport și a Biroului 
acestuia din care fac parte :

panților le-a fost din vreme 
pus la dispoziție proiectul 
tplanului de măsuri ni 
C.J.E.F.S. privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea educației 
fizice și activității sportive 
în perioada 1971—1973. Pe 
marginea acestor documente 
s-au purtat ample discuții, 
exprimîndu-se opinii con
structive și făcîndu-se pro
puneri valoroase.

Tn cuvîntul său, prof. dr. 
Ion Zahiu a făcut aprecieri 
asupra muncii desfășurate 
de organele sportive din ju
deț, în colaborare cu ceilalți 
factori care au 
acest domeniu, 
atît realizările obținute cît 
și lipsurile ce mai persistă 
șl care trebuie eliminate.

Concluziile dezbaterilor au 
fost trase de conf. dr. Emil 
Ghibu, care a făcut o serie 
de recomandări privind în 
ansamblu mișcarea sportivă 
județeană și s-a adresat cu 
deosebire profesorilor de edu
cație fizică.

După aprobarea planului 
de măsuri s-a trecut la de
semnarea noului consiliu și 
a biroului acestuia, din care 
fac parte următorii ; Cornel 
Balița (președinte), Adrian 
Duinșa și Pavel Gheorghiu 
(vicepreședinți), Constantin 
I. Bucur, Doina Coste, Eca- 
terina Grigoriu, Cornel Io- 
vănescu, Ioan Miatov, loan 
Moțiu, Andrei Nadajdi, Ni- 
colae Popescu, Mihai Purice, 
Ecaterina Schiitz, Iosif Țe- 
Peneu și Ioan Wittman.

Participanții la lucrările

atribuții In 
mențlonînd

Do//.- JALOANE ALE
Tabloul realizărilor mișcării 

sportive doljene — așa cdm a re
ieșit el din materialele prezentate 
Conferinței județene pentru edu
cație fizică și sport, ca și di.n 
cuvintui celor ce s-au referit la 
succesele inregistrate în ultimii 
trei ani —• este reconfortant. Pro
fesorii de educație fizică, antre
norii. tehnicienii, activ* știi spor
tivi, organele și organizațiile cu 
atribuții în domeniul sportului au 
desfășurat în ultimii ani o activi-, 
tate rodnică, concretizată in re
zultate remarcabile atit pe tărî- 
mui sportului de masă, cit și al 
celui de performanță.

Participanții la conferința 
C.J.E.F.S. au analizat cu com
petență și răspundere posibilitățile 
și mijloacele existente pe plan lo
cal pentru atragerea și mai mul
tor oameni ai muncii, a întregului 
tineret, la practicarea exercițlilor 
fizice și a sportului și, decurgînd 
din aceasta, la obținerea unor re
zultate mai bune în competițiile 
de performanță, la mai puter
nica afirmare pe plan național a 
sportului doljean.

Mișcarea de educație fizică, fe
nomen social, cu implicațiile ma
jore decurgînd din această accep
țiune pentru sănătatea și pute
rea de muncă a întregului tine
ret, a tuturor celor ce muncesc — 
iată ideea de bază a cuvintului 
rostit de tovarășul Ion CcUțeanu, 
secretar al Comitetului Județean 
Dolj al P.C.R. Această idee a fost 
prezentă, de asemenea, și Jn alte

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Ștefan Mocuța care, 
după ce a adus un cald sa
lut Conferinței din partea Bi
roului Comitetului județean 
de partid, a făcut o succintă 
analiză a muncii desfășurate 
de organele sportive din ju
deț, în colaborare cu cei
lalți factori cu responsabilități 
în domeniul , sportului, scoțînd 
în evidență principalele rea
lizări obținute, ca și neajun
surile și deficiențele ce mai 
persistă încă.

Aducînd lucrărilor confe
rinței salutul C.N.E.F.S., tov. 
loan Kunst-Ghermănescu a 
apreciat succesele înregistra
te în activitatea sportivă de 
masă și de performanță, stră
daniile activiștilor voluntari 
și salariați pentru a ridica 
prestigiul sportului 
In continuare, el

arădean, 
a expus 

pe larg obiectivele principale 
ce stau în fața mișcării 
tlve din județul Arad.

A fost desemnat apoi 
eiliul județean pentru edu
cație fizică și sport, compus 
din 69 de persoane, și Biroul 
acestuia, din care fac partet 
Eugen Budișan (președinte)^ 
Ștefan Balița (vicepreședinte), 
Arcadie Blîndu, Aurel 
leanu, Simion Palcu, 
Flore, Petre Corodan, 
Moțica, Ștefan Tamșa, 
Făgean, Pavel Soos, 
Vadasz, Ștefan 
Ioan Petrovan, 
meth.

în încheierea 
Conferinței, cei i 
adoptat cu entuziasm textul 
unei telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R., 
tovarășului N I C O L A E 
CEAUȘESCU personal, prin 
care se exprimă adinca recu
noștință pentru grija deose
bită acordată de partid miș
cării sportive din țara noas
tră.

spor-

Con-

Arde- 
Mihai
Maria
Mihai 

Ernest 
Ziegler, 

Ileana Ne-

Iucrărilor
prezenți au

VIITOARELOR SUCCESE
alocuțiuni rostite de la tribuna 
conferinței. Numai Ințelegindu-se 
rolul important pe care îl are 
mișcarea, imensa utilitate a exer
cițiului fizic cotidian se va putea 
acționa mai eficient tn direcția 
folosirii tuturor resurselor exis
tente pentru practicarea sportu
lui, pentru afirmarea lui (prin 
acțiuni cu caracter de masă, prin 
performanțe).

Cei prezenți la Conferință au 
subliniat cu satisfacție unele re
zultate bune dobindlte pină în 
prezent, fie în activitatea spor
tivă de la sate, fie In cea com- 
petițională la nivel republican, ul
timi) trei ani fiind cel mai rod
nici sub acest aspect. Dar. în a- 
celașl timp, au fost supuse focu
lui criticii aspectele negative ale 
muncii desfășurate de specialiștii 
doljenl, formulîndu-se numeroase 
soluții pentru remedierea sau în
lăturarea unor dificultăți care 
frinează încă obținerea unor re
zultate și mal bune.

îmbunătățirea continuă a for
melor șl mijloacelor de atragere 
a sătenilor In activitatea sportivă, 
practicarea, gimnasticii șl turismu
lui în scopul întăririi sănătății, 
urmărirea mai profundă a modu
lui cum sint organizate școlile 
sportive și cum sînt îndrumate 
elementele valoroase ce pleacă din 
aceste unități specializate, munca 
cu copiii și juniorii — adevărată 
„cenușereasă" In unele cluburi șl 
asociații, pregătirea cadrelor șl 
răspunderea pe care acestea o au

în procesul lnstructlv-educativ, 
intensificarea propagandei în 
scopul practicării regulate a exer- 
clțiilor fizice, preocuparea pentru 
extinderea și mal raționala folo
sire a bazei materiale exjstente — 
iată doar cjteva din problemele 
dezbătute în cadrul conferinței șl 
asupra cărora Își vor îndrepta în 
viitor atenția sportivii din jude
țul Dolj.

Au fost primite cu satisfacție 
— șl s-a exprimat unanim dorința 
de a fi urmate — exemplele de 
muncă entuziastă șl de pasiune 
pentru obținerea unor rezultate 
remarcabile, chiar șl în acele uni
tăți în care condițiile nu sînt din
tre cele mai bune, cum este cazul 
orașului Băileștl, unde Inițiativa 
locală a fost decisivă în reali
zarea unul complex sportiv și tot 
ea este aceea care va duce la 
realizarea unul frumos stadion.

N-au lipsit din cuvîntul partl- 
eipanților njei referirile la nece
sitatea ca județul Dolj să-și adu
că contribuția într-o măsură mal 
mare la alcătuirea loturilor olim
pice ale țării, dar. din păcate, s-a 
avut în vedere Olimpiada djn 1976, 
pentru că — deocamdată — spor
tivii craloveni nu sînt pregătiți să 
treacă cu succes rigorile selec
țiilor olimpice ale anului 1971.

In cuvîntul său, tov. Mjron Ol- 
teanu, secretar al C.N.E.F.S., s-a 
referit la realizările mișcării spor
tive doljene. subliniind în ace
lași timp deficiențele existente și 
modalitățile de înlăturare a aces-

tora. Intre altele, s-a arătat că 
atragerea întregului tineret la 
practicarea sportului nu va fi po
sibilă prin participarea acestuia 
numai la activități competitions ie 
șl că se impune găsirea unor for
me adecvate fiecărei categorii de 
salariați pentru angrenarea aces
tora în sfera preocupărilor spor
tive. In ce privește baza materi
ală, problemă pe larg dezbătută 
în cadrul Conferinței, s-a accen
tuat că sarcina C.J.E.F.S., a celor
lalte organe și organizații cu atri
buții pe tărimul sportului, este 
aceea de a o îngriji șl folosi — 
înainte de toate — într-un mod 
mal rațional șl cu mai mult spirit 
gospodăresc pe cea existentă (cum 
se procedează, cu mult suc

ces, de altfel, în alte județe ale 
țării) șl că, Jn măsura posibilită
ților, se vor acorda, în continuare, 
mijloace pentru construirea de noi 
baze necesare sportului doljean.

Urmărirea cu perseverență a 
propunerilor făcute tn cadrul Con
ferinței — adevărate jaloane pen
tru activitatea viitoare — „iată o 
sarcină de mare răspundere pen
tru toți cd ce activează pe"tă- 
rtmul sportului în județul Dolj, 
premisă a succeselor și realizări» 
lor dorite — și cu totul posibile 
— pe aceste meleaguri ale patriei 
noastre.

Constantin MACOVEI

IBHL-

atenția, apoi au urmat aver
tismentele și pînă la urmă, 
în repriza a doua, ambii au 
părăsit salteaua, fiind desca
lificați.

Ar fi de dorit ca la toate 
meciurile arbitrii să fie cît 
se poate de exigenți, să sanc
ționeze prompt pasivitatea. 
Mai sînt, însă, și arbitri 
care nu aplică litera regula
mentului, ca de exemplu, M 
Hirschman (Lugoj) și I. De- 
metrovici (Timișoara), care 
au funcționat la reuniunea de 
la Hunedoara. Aici, arbitrul 
principal Gh. Marton a fost 
nevoit să intervină deseori 
pentru a dezmorți pe concu- 
renți și a repara 
greșeli comise de cei 
bitri. (T. R.).

CLASAMENTE
EST

anumite 
doi ar-

SERIA VESTSERIA
1. Steaua 4 4 0 0 111:36 12 1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 111 :41 12
2. Met. Tîrgov. 4 4 0 0 100:35 12 2. Steagul roșu 4 4 0 0 88:31 12
3. Dunărea G1 4 2 0 2 79:68 8 3. Progr. Buc. 4 3 1 0 88:55 11
4. Tomislex C-ța 4 2 0 2 68:64 S 4.. Lemnarul Od 4 2 0 2 82:62 8
5. Nlcollna Iași 4 2 0 2 67:94 8 5. Olimpia S.M. 4 2 0 2 59:61 8
6. Progr. Brăila 4 l 2 1 76:89 8 6. Constr. Hd. 4 1 1 2 67:79 7
7. Rapid Buc. 4 1 1 2 52:87 7 7. Vulturi] Lugoj 4 1 0 3 49:87 8
8. IMU Medgidia 4 0 1 3 60:98 5 8. ASA Brașov 4 0 0 4 50:90 4
9. Mureșul Tg. M. 4 0 0 4 56:98 4 9. CFR Timiș. 4 0 0 4 33:121 4

iShhI

■I 

în meciul de duminică, tînărul rapidist Tr. Stoian (dreapta) l-a determinat pe cunoscutul 
luptător Gh. Ureianu (Steaua), să se arun ce în afara spafiului de concurs pentru a evita 
fixarea. !n final, însă victoria a revenit la puncte lui Ureianu Foto : D. NEAGU

SUCCESELE NE OBLICA PENTRU J.Orr
Membrii Comitetului fe

deral, antrenori de la clu
burile și asociațiile sportive 
din provincie și din Capitală, 
luptători fruntași și alți invi
tați au analizat, luni, activi
tatea din ultimii ani, în spor- ’ 
tul luptelor.

în retrospectiva din anii 
Cincinalului au fost sublinia
te frumoasele succese înre
gistrate de luptătorii români 
la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico (o medalie 
de argint și două de bronz), 
la campionatele mondiale (4 
medalii de aur, 6 de argint 
și 5 de bronz) și la cam
pionatele europene (3 medalii 
de aur, 5 de argin. și 
de bronz).

In perioada analizată 
menționat că a crescut 
mărul de secții afiliate
federația de specialitate (129), 
al sportivilor legitimați 
(5 939) și al coneurenților care

7972-

11

s-a 
nu

la

au luat parte la competițiile 
republicane (3 600).

De bună seamă, succesele 
sînt remarcabile și au darul 
să mulțumească pe deplin. 
Cu toate acestea, atît darea 
de seamă cît și mulți dintre 
participanții la discuții nu 
au trecut cu vederea și o 
seamă de minusuri. De pil
dă, s-a spus că la unele ca
tegorii (52, 57, 62 și 82 kg 
la greco-romane, 100 și + 
100 kg la libere) nu sînt încă 
sportivi valoroși pentru a fi 
completate loturile naționale 
și olimpice. Luptele libere 
au marcat un progres mai 
lent, insuficient pentru ca e- 
chipa noastră să ajungă la 
nivelul formațiilor fruntașe 
pe plan mondial. Antrenorul 
federal Ion Corne^nu, preci
za la aceste dezbateri, că 
luptele libere se practică în 
țara noastră din 1953, deci 
nu se mai poate motiva, ca

altădată, 
un sport 
aceea, pretențiile ar putea 
mai mici.

Pentru planul de măsuri 
anii 1971 și 1972 principa li 
obiectiv îl constituie Joci-** e 
Olimpice de la Miinchen. 
„Succesele din ultimii ani — 
spunea cunoscutul lunlă’ ■>• 
Nicolae Martinescu — ne 
obligă Ia întrecerile Olințpia- 
dei din 1972“. Antrenorul 
Dumitru Cuc (Dinamo Bur) 
și-a exprimat părerea că 
„prestigiul cucerit pe plan 
international de luptătorii ro
mâni ne îndreptățește să 
privim cu încredere confrun
tările olimpice, dar trebuie 
să se muncească mai mult 
Ia cluburi și asociații, să nu 
se lase totul pe seama an
trenorilor de la loturi'*.

(C. Ch.)

că este vorba 
mai nou, și că,

de 
de
fi

pe
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ÎNAINTEA returului

16 antrenori de divizia A răspund la trei întrebări
A

șadar, tn ciuda condițiilor me
teorologice nefavorabile, ,16'» 
imile cupei au dat duminică 
startul în noul sezon fotbalis
tic. La ora stabilită, echipele 
noastre fruntașe s-au prezen

tat la întîlnirea cu publicul, care le-a 
așteptat o iarnă întreagâ.

Acum, gîndurile tuturor se îndreaptă 
spre ziua de 14 martie, cînd va reîn
cepe și campionatul diviziilor A și B. 
Ziua în care se reia oalpitanta dispută 
pentru cucerirea titlului de campioană, 
pentru evitarea retrogradării, Sau, în 
cazul fruntașelor din eșalonul doi, 
pentru promovarea în divizia A.

Dumitru NICOLAE-NICUȘOR
DINAMO

T. Vom alinia formația care 
a jucat duminică la Urzicenl 
(n.n. Constantinescu — Che- 
iran, Nunweiller III, Stoenes- 
cu, Deleanu, Dinu, Nun
weiller VI, Moldovan, Moț, 
Dumitrache, Lucescu).

2. îi avem accidentați pe 
UDoru Popescu și Sălceanu, 
■ care vor intre în echipă depă 
■cîteva etape. Primul are încă 
'piciorul în ghips. Baza mate
rială corespunde cerințelor, 
astfel că alte greutăți nu a- 
vem.

3. Jocuri de bună calitate 
și titlul de campioană.

Constantin CERNĂIANU
PETROLUL

y 1. Vor începe jocul de la 
Iași : Mihai Ionescu — Gru
ber, Bădin, Mocanu, Nae Io
nescu, Iuhas, Moraru, Dincu- 
ță, Dridea, Ciup.itu, Grozea.

2. Greutatea cea mai mare i 
hlipsa momentană de terenuri 
(pentru consolidarea și defi
nitivarea pregătirilor. La ora 
aceasta, în Ploiești nu se poa-

,te lucra specifio (și avem 
, multă nevoie ! !).

3. Dorim să facem Jocuri 
bune și să ne consolidăm lo
cui fruntaș, în ciuda unui

î.program destul de greu pe 
:care-l avem în retur.

Marin BĂRBULESCU
RAPID

1. Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Codrea, Dinu, 
Angelescu, Năsturescu (Pe-

...Ziua startului se apropie. Pentru 
fotbal, numărătoarea inversă a început.

Luni, la sediul federației, i-am revă
zut pe toți antrenorii echipelor de divi
zia A (mai puțin pe Ion Bălănescu, 
care, plecat în R. D. Germană cu Jiul, 
a fost reprezentat de secundul său, 
Viorel Tîlmaciu). După meciurile de 
cupă, unii erau mai veseli, alții mai 
puțin. Dar, ce a fost a fost. Vine re
turul. Ce va aduce ?

Am folosit prilejul prezenței tehnicie
nilor echipelor noastre fruntașe la se
diul federației și le-am adresat, acum, 
înaintea începerii returului, următoarele 
trei întrebări :

treanu), Marin Stelian, Neagu, 
Codreanu.

2. Refacerea capacității de 
efort a jucătorului Neagu și 
sudarea cuplului de înaintași 
centrali.

3. Ameliorarea Jocului îna
intării, sporirea forței de a- 
tac, îmbunătățirea finalizării 
acțiunilor ofensive. Vrem să 
înscriem mai multe goluri 
decît în tur și prin aceasta 
să cîștigăm jocurile care să 
situeze echipa noastră printre 
fruntașe.

Valentin STĂNESCU
STEAGUL ROȘU

1. Adamache — Ivăncescu, 
Jenei, Olteanu, Rusu, Cadar, 
Balint, Anghel, Ghergheli, 
Dumitriu II, Gyorfi.

2. Pescaru este accidentat. 
A suferit o întindere de liga
mente la genunchiul stîng și 
se află cu piciorul în ghips. 
Ghergheli a Teluat antrena
mentele abia de 6 zile. De 
altceva nu ne putem plînge.

3. Ca obiectiv de performan
ță, ne-am propus îmbunătă
țirea locului în clasament 
(n.n. — Steagul roșu ocupă 
locul 4) și calificarea în fi
nala „Cupei balcanice11 inter- 
cluburi.

Nlcolae DUMITRESCU
U. T. A.

1. Gornea — Birău, Lere- 
ter, Pojoni, Calinin, Petescu, 
Broșovschi, Axente, Domide, 
Dembrovschi (Sima), Fl. Du
mitrescu (Sima).

2. Netransferairea Jucători
lor Kun II și Popovici, care 
au luat parte la pregătiri și 
în final, nu pot juca, deși se 
integraseră perfect în ansam
blul echipei, ne creează greu
tăți. La aceasta se adaugă 
faptul că Petescu e bolnav de 
gripă (n-a participat nici Ia 
jocul de cupă), iar Dembrov
schi a suferit o entorsă.

3. Practicarea unui Joc e- 
ficace, în urma căruia să ob
ținem rezultate favorabile,

Constantin Ardeleanu, după meciul de la Burgas:

ADEVĂRATA SURPRIZĂ-ECHIPA TURCIEI
Revenit ieri dimineață de 

la Burgas, unde a asistat la 
meciul dintre reprezentati
vele de juniori ale Bulgariei 
și Turciei, viitoarele noastre 
adversare în preliminariile 
U.E.F.A., Constantin Arde
leana, antrenorul selecționa
tei române de juniori, a răs
puns cu amabilitate întrebă
rilor noastre.

— înainte de toate, v-aro 
ruga să ne furnizați cî
teva date tehnice despre 
partidă.

— Meciul s-a jucat la Bur
gas, in fața a peste 7 000 
de spectatori, pe un teren 
bun, pe o vreme primăvă- 
r atică. Au învins, bulgarii cu 
3—2, după ce au fost con
duși cu 2—1, dar victoria 
lor aș putea-o numi întîmplă- 
toare!

— Vreți să ne explicați?
— In timp ce gazdele au 

evoluat sub așteptări, tur
cii — pe care-i știam drept 
o echipă de elan și... mingi 
aruncate inainte — au consti
tuit o frumoasă surpriză, stă- 
pînind mai bine terenul, apă- 
rindu-se inspirat, fiind im
batabili in jocul aerian.

— Totuși, au primit trei 
goluri...

— Toate la acțiuni diri
jate pe părțile laterale ale 
terenului. Echipa turcă —a- 
vînd patru jucători de divi
zia A. cu două vîrfuri, Suavi 
și Burhan, extrem de peri
culoase — acuză lipsa unor 
fundași de valoare. Repet, 
ceea ce m-a surprins cel 
mai mult a fost faptul că 
oaspeții au făcut un joc tac
tic, apărîndu-se cu „libero" 
pe toată durata partidei, ne- 
lăsîndu-se nici un moment 
impresionați de jocul avîn- 
tat, atletic, al bulgarilor.

■—De unde bănuiam că 
în calea juniorilor noștri 
nu vor sta decît tinerii 
fotbaliști bulgari, iată că 
și al doilea adversar se 
prezintă la startul preli
minariilor cu pretenții...

— intr-adevăr, echipa tur
că are o șansă de calificare 
pe care nu este bine s-o ig
norăm..,

— Care este opinia 
dumneavoastră) echipa pe 
care o antrenați va în
vinge Turcia la București, 
în meciul ei de debut din 
cadrul preliminariilor?

— Nu pot face nici o afir
mație certă. Am, bineînțeles, 
speranțe și voi adăuga cîte 
ceva (în funcție de ce am vă
zut la Burgas) in pregătirea 
elevilor mei. Ov. I.

1. CU CE „11" PRECONIZAȚI SĂ ÎNCEPEȚI 
RETURUL ?

2. CE DIFICULTĂȚI AVEȚI ÎN CADRUL 

LOTULUI Șl CE GREUTĂȚI ÎNTÎMPINAȚI 
ÎN BUNA PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR?

3. CE OBIECTIVE V-AȚI PROPUS PENTRU 

NOUL SEZON COMPETIȚIONAL ?

fără să neglijăm fotbalul — 
spectacol ce place publicului. 
Ne-am propus să ne clasăm 
pe unul din primele trei 
locuri, ceea ce ne-ar da drep
tul să participăm la o com
petiție europeană.

Vlntilă MĂRDĂRESCU
POLITEHNICA IAȘI

1. Iordache — Romilă, la
nul, Stoicescu, Alecu, M. 
Mărdărescu, Simionaș, Incze, 
Lupulescu, Cuperman, Mol- 
doveanu.

2. Nu avem nici un fel de 
dificultăți.

3. Locul I.

Robert COSMOC
FARUL

2. Ii avem accidentați pe 
Nedelcu și Sorin Avram.

3. Practicarea unui fotbal 
de calitate, apropiat de cerin
țele actuale.

1. Ștefănescu (Constan
tin) — Stoica, Mareș, Anto
nescu, Pleșa (Ghirca), Tănase, 
Badea (N. Constantinescu), 
Tufan, Oprea, Caraman, Kal- 
lo (Ologu).

2. Nu avem.
3. Să ne clasăm în primele 

cinci locuri și să ajungem fi- 
naliști în „Cupa României".

Ștefan COIDUM
UNIV. CRAIOVA

1. Oprea — Niculescu, Min- 
că, Deselnicu, Velea, Strîm- 
beanu, Ivan, Bălan (Martino- 
vici), Niță, Oblemenco, Țară- 
lungfi.

2. Bîtlan are întindere 
musculară. Nu am avut te
ren corespunzător cerințelor 
acestei etape de pregătire.

3. Locurile I—III.

Ștefan COVACI
STEAUA

1. Coman — Sătmăreanu, 
Ciugarin, Hălmăgeanu, Cris- 
tache, Dumitriu III, Vigu,

Pantea, Tătaru, Ștefănescu, 
Marcu.

2. Lipsa unui teren cores
punzător pentru antrenamen
te.

3. Să disputăm din nou fi
nala „Cupei României" și să 
ne aflăm printre primele trei 
echipe la sfîrșitul acestui 
campionat.

Constantin RĂDULESCU
S.C. BAC AU

I. Ghiță — Kiss, Sinăucea- 
nu, Velicu, Comănescu, Vă- 
tafu, Duțan, Pană, Dembrov- 
schi, Ene Daniel, Băluță (Flo- 
rea).

Andrei ȘEPCI
UNIV. CLUJ

1. Ștefan — Crețu, Pexa, 
Solomon, Poraczky, Anca, 
Stîncel, Mihăilă, Uifăleanu, 
Adam, Mureșan (Munteanu 
I).

2. Accidentarea lui Solo
mon, dar credem că el se va 
reface. Baza materială este 
corespunzătoare pentru joc 
și antrenamente, echipamen
tul — excelent. Instalațiile de 
recuperare sînt foarte bune.

3. Să fim cea mai bine cla
sată dintre echipele studen
țești din divizia A. Să nu co
borâm mai jos de locul 6.

Titus OZON
F. C. ARGEȘ

1. Niculescu (Ariciu) — 
Pigulea, Olteanu, Vlad, Cră- 
ciunescu, Prepurgel. M. Po
pescu, Radu (Dobrescu), Fră- 
țilă (Dobrin), Iancu, Jercan.

2. Dobrescu a fost operat, 
iar Ivan va fi recuperat abia 
în etapa a doua, după acci
dentul suferit mai de mult. 
Simțim nevoia unui teren de 
antrenament cu gazon, care

MEXIC ’70
producție a studiourilor engleze

scenariul : Derek și Donald Ford regia : Alberto Isak

trebuie amenajat cît mai re
pede. Cred că la Pitești tre
buia să se procedeze invers i 
întîi să se facă terenul de 
antrenament și apoi împrej
muirea.

3. O evoluție bună pe toa
tă durata meciurilor, un tem
po susținut. Ocuparea unui 
loc în prima jumătate a cla
samentului și calificarea în 
optimile „Cupei României11 
(n.n. ultimul obiectiv — des
tul de modest — era înde
plinit cînd a fost făcută 
ancheta noastră).

1. Echipa de bază se va de
finitiva după jocul de cupă, 
de la Brăila.

2. Lipsa bazei sportive pen
tru pregătire. în această iar
nă, la Petroșani nu s-a pu
tut lucra deloc la capitolul 
tehnico-tactic. In toată Valea 
Jiului terenurile n-au permis 
desfășurarea în bune condi- 
țiuni a antrenamentelor.

3. Să scăpăm de acest loo 
13 și să ne situăm pe o po
ziție corespunzătoare valorii 
și pregătirii echipei noastre.

Eugen IORDACHE
C.F.R. CLUJ

1. Naghel — Burlacu, Lupu, 
Fanea, Roman, M. Bretan, 
Cojocaru, S. Bretan, Soo, Io
nescu, Petrescu,

2. Nu avem dificultăți în 
ceea ce privește baza mate
rială pentru joc și instruire. 
Avem însă trei jucători acci
dentați, pe care, totuși, con
tăm pentru prima etapă i Fa
nea, Soo, Petrescu.

3. jEchipa să joace bine și 
să rămînă în divizia A. ,

★

Petre MOLDOVEANU

1. Manta (Zamfir), — V. 
Popescu, Măndoiu, Grama, 
A. Constantinescu, Tănăses- 
cu, Beldeanu, Sandu Ion, 
Dudu Georgescu, Năstase 
(Sandu Mircea, Rakși), Matei.

2. Lipsa de terenuri bune 
pentru pregătirea tehnico-tac- 
tică (chiar și la Progresul se 
pune problema, care dispune 
de un stadion propriu ?) j 
Accidentarea unor jucători 
de bază i D. Georgescu, Rakși, 
Dumbravă. La dificultățile 
Ivite în procesul de pregă
tire, aș mai adăuga faptul 
că, din cauza participării la 
lotul U.E.F.A., Năstase și 
Sandu Mircea nu s-au putut 
pregăti cu echipa de club 
mult timp.

3. Am preluat formația 
Progresul de la 1 ianuarie 
1971. Ne-am propus ca o- 
biective menținerea în pri
ma divizie, desfășurarea unui 
joc de calitate, spectaculos, 
dinamic, eficace.

Dumitru MACRI
G.F.R. TIMIȘOARA

1. Gaboraș (Corec) — Pîrvu 
(Popovici), Mehedinți, Bodro- 
jan, Bocșa, Seceleanu, Chi- 
miuc, Fioareș, Nestorovici 
(Regep), Bojin, Periat, (Pa
nici).

2. Lipsa unui teren de an
trenament cu gazon și — n-® 
să credeți 1 — lipsa ghetelor 
de fotbal și a mingilor. C.F.R. 
Timișoara nu dispune de e- 
chipamentul necesar unei for
mații de divizia A.

3. Of I Ne pregătim pentru 
28 iunie cînd, împreună cu 
colegul meu, prof. Ion Io
nescu, va trebui să spunem 
ce am realizat. Mă voi stră
dui să fac din Gaboraș un 
concurent pentru Răducanu, 
la lotul național.

★

Acestea sînt răspunsurile antrenorilor de divizia A. Obiective 
îndrăznețe, altele, dimpotrivă, cuminți, poate prea cuminți. 
Toate cele exprimate aici în privința performanțelor pe care și 
le-au propus antrenorii și echipele respective sînt legate nu 
numai de componența și valoarea loturilor, dar, în bună mă
sură, și de pozițiile pe care le ocupă în clasament, în momen
tul reluării interesantei dispute. De aceea, am considerat utilă 
și publicarea clasamentului, la sfîrșitul turului campionatului 
1970—1971, în această pagină.

Anchetă realizată de
Constantin ALEXE

CLASAMENTUL OIVIIIEIA
ÎNAINTEA RtTVSULU!

1. Dinamo 15 8 4 3 26—13 20
2. Petrolul 15 8 3 4 20—15 19
3. Rapid 15 5 8 2 17—11 18
4. St. roșu 15 7 4 4 10—10 18
5. U.T.A. 15 8 1 6 23—15 17
6. „Poli" 15 7 3 5 26—22 17
7. Farul 15 7 3 5 25—25 17
8. „U” Cv. 15 7 3 5 12—12 17
9. Steaua 15 5 5 5 21—21 15

10. Sp. club 15 7 0 8 22—20 l-l
11. „U”CluJ 15 6 2 7 17—17 14
12. FC Argeș 15 4 6 6 19—21 13
13. Jiul 15 6 I 8 15—18 13
14. CFRCluj 15 5 2 8 20—26 12
15. Progresul 15 3 4 8 10—18 10
16. C.F.R. Tim.

15 3 0 12 8—27 0

PROGRAMUL JUCIJIIIIOR 
DIN BUCUREȘTI

LASFÎRȘITULSĂPTĂMÎNII
SIMBAtA 13 MARTIE »
Stadionul Republicii — 

ora 16,00 i Rapid București — 
Universitatea Claj (divizia A)

Stadionul Giuiești — era 
13,30 i Rapid București — U- 
niversitatea Cluj (tineret-re- 
zerve)

DUMINICA 14 MARTIE
Stadionul Republicii ■— 

ora 13,15 i Steaua București 
— Farul Constanța (divizia 
A)

Stadionul „23 August" (te
renul V) — ora 9,00 i Steaua 
București — Farul Constan
ța (tineret-rezerve)

Stadionul Metalul — ora 
11,001 Metalul București — 
S.N. Oltenița (divizia B)

Teren Laromet — ora 11,00 
Tehnometal Buc. — Marina 
Mangalia (divizia C)

Teren Constructorul — ®ra 
11,001 Unirea București — 
Prahova Ploiești (divizia C)

Teren Electronica — ora 
11,00 i Electronica Buc. —
I. M.U, Medgidia (divizia C)

Teren Autobuzul — ora
II, 001 Autobuzul Buc. — 
Petrolul Tîrgoviște (divizia C)

Teren Sirena — ora 11,00 i 
Sirena Buc. — I.R.A. Cîmpi- 
na (divizia G)

★
MECIURILE DE DIVIZIA 

A DIN 14, 21 și 28 MARTIE 
VOR ÎNCEPE BA ORA 10,00, 
excepție făcînd doar parti
dele ce se televizează, car® 
incep la ora 13,15.

La 19 mai, la Ankara

GHEORGHE LIMONA 
VA CONDUCE MECIUL 

TURCIA s SPANIA
Partida internațională de 

fotbal dintre reprezentativele 
Turciei și Spaniei, programa
tă în preliminariile olimpice, 
va fi condusă de o brigadă 
de arbitri români, alcătuită 
din Gheorghe LIMONA (la 
centru), M. Rotaru și G. 
Ghemigean. Meciul se va 
desfășura la 19 mal, la An
kara.

JOCUL ÎN CONDIȚII DIFICILE
Timpul neprielnic în care s-a desfășu

rat premiera de duminică a noii stagiuni 
fotbalistice se menține — după cum ve
dem — și în aceste zile care premerg 
marea etapă a returului, la toate eșa
loanele. înmuiate de zăpezile și de ploile 
proaspăt căzute, terenurile de joc au ri
dicat și ridică probleme greu de rezolvat, 
at't pe latura solicitării maxime la efort 
cît, mai ales, pe cea a alegerii unor so
luții cit mai potrivite condițiilor specifice, 
provocate de revenirile intempestive ale 
iernii. Și poate că «una din explicațiile 
plauzibile ale surprizelor 
oferite de cîteva echipe cu 
renume, care au capotat în 
fața altora de categorii in
ferioare, este și* fap’ul că 
ele n-au știut la ce miiloa- 
co să recurgă pentru a de
păși obstacolele prezentate în teren de 
ninsoarea și ploile căzute în ultimul timp.

Desigur, atît de mult discutatele teste 
de capacitate fizică au putut fi cu acest 
prilej verificate, deoarece terenurile moi 
cer eforturi duble din partea jucătorilor 
și pot genera multiple accidentări. Dacă 
la acest capitol echipele au putut_ să-și 
arate roadele pregătirii, se pare că pro
blemelor ridicate ae intemperii și terenuri 
dificile nu li s-a acordat toată atenția cu
venită.

Se știe că pe un teren necorespunzător 
nu sînt de loc indicate pasele scurte, efec
tuate la sol. Mingea, îngreuiată de. apă 
și noroi, circulă cu „încetinitorul", impu- 
nînd jocului un ritm prea domol. Apoi 
în terenurile nedrenale sînt porțiuni cu 
apă stagnantă și altele mai puternic brăz
date de crampoanele jucătorilor (în spe
cial cete din fața porților respective), unde

mingile pe jos se pot o uri înainte de a-și 
atinge ținta. Pentru toate aceste situații 
este recomandată numai pasa lungă la 
semiînălțime și „la întîlnire". De asemenea, 
sînt contraindicate schimburile de mingi 
între apărători în careul propriu, pentru 
că mingea, oprită fără voie în băltoace 
sau noroi, poate fi preluată fulgerător de 
un atacant advers, direct în gol. Din ace
leași motive nu este oportună nici „tri
miterea" acasă a mingii, deoarece un ad
versar, atent pe fază, o poate intercepta 
ușor. Desigur, pe noroi este tot atît de 

nepotrivit și driblingul pre
lungit, care nu face decît 
să îngreuieze mingea și să 
obosească pe executantul 
lui. Jocul simplu, nesofisii- 
cat, este cel mai indicat pe 
vreme nefavorabilă și pe

terenuri moi. O tactică specifică ne 
este impusă și cînd partidele se des
fășoară pe un vînt puternic : echipei 
căreia vîntul îi este favorabil, i se re
comandă pase lungi și șuturi de la dis
tanță, care pot surprinde oricînd pe por
tarul advers, în timp ce formația cu vînt 
potrivnic trebuie să facă apel numai la 
pase pe ies, un-doi-uri și triunghiuri, see 
a nu avea surpriza ca la mingile pe sus 
să le vadă înapoiate spre poarta proprie... 
De aceea, căpitanii echipelor vor avea 
grijă ca la începerea partidelor, în loc 
să opteze pentru lovitura primă, să aleagă 
mai degrabă terenul cu „vînt la pupa", 
chiar din prima repriză. în cea de a 
doua, s-ar putea ca vîntul să-și schimbe 
direcția și în loc de a prezenta un avan
taj se va transforma în al doilea adver
sar redutabil...

Virgil ECONOMU

Numărul cîștigătorilor la 
Loto și Pronoexpres crește 
săptămînă de săptămînă. 
Astfel, de la începutul anu
lui s-au plătit peste 90.000 
de cîștiguri dintre care 16 de 
cîte 100.000 lei, 88 autoturis
me de diferite mărci și capa
cități și 14 cîștiguri de peste 
50.000 lei.

Printre ultimii mari cîști- 
gători se numără și i Cons- 
tantinesca Anastasia din 
București, 100.000 lei la Loto, 
Ion Ionescu din Craiova 
100.000 lei ia Pronoexpres. 
PUșcuță Ilie din Arad și 
Covănsînțanu Gheorghe din 
Galați, ambii cîte 73.793 lei 
la Loto ș.a.

Un bun prilej de a obține 
importante cîștiguri îl oferă 
tragerea Loto de vineri 12

LOTO-PRONOSPORT
Cîștiguri mari la

Loto și Pronoexpres

martie 1971, Ia care se atri
buie autoturisme i Moskvici 
408 cu radio și rulotă (63.420 
lei), Dacia 1100 (55.000 lei), 
Skoda S. 100 (53.090 Iei), la 
alegerea cîștigătorilor, în afa
ra premiilor obișnuite în 
bani.

Nu uitați 1 Azi și mîine sînt 
ULTIMELE ZILE pentru pro
curarea biletelor.

• Omologarea cîștigurilor 
de la concursul special Pro

noexpres al Mărțișorului din 
3 martie 1971, se va face Joi 
11 martie a.c.

Plata premiilor se va face 
astfel :

în Capitală, începînd de 
marți 16 mnrtie pînă la 17 
aprilie 1971, iar in țară înce
pînd de sîmbătă 20 martie 
pînă la 17 aprilie 1971, in
clusiv.

CÎȘTIGURILE OBȚINUTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT

nr. 10 DIN 7 MARTIE 1971

CATEGORIA I : (13 rezul
tate) 11,20 variante a 5 660 lei ;

CATEGORIA a Il-a : (12 re
zultate) 141,75 variante a 537 lei;

CATEGORIA a IlI-a : (11 re
zultate) 1.140,95 variante a 100 
lei.



Un frumos succes al șahiștilor români
• Amănunte asupra victoriei cu 12-8 obținută de echipa României

in meciul de la Bamberg, cu reprezentativa R. F. G.

Entuziaștii șahiști din Bam
berg (R.F.G.), un orășel din 
Franconia, cu veche tradiție șa- 

,histă, au avut o nouă reușită 
in activitatea lor, organizînd în 
mod exemplar prima intilnire 
dintre echipele reprezentative 
ale României și R.F. a Germa- 

‘niei. Delegația șahiștilor români 
condusă de secretarul F.R. Șah. 
Fr. Hartman, a fost înconjurată 
de' o deosebită atenție in tot 
timpul vizitei, întreaga întil- 
nrre desfășurindu-se într-o at
mosferă pe cît de sportivă, pe 
atît de amicală.

Meciul s-a desfășurat in sala 
teatrului „Harmonia”, frumos 
decorată cu drapelele celor două 
țări, sub conducerea directă a 
d-nei Grsezkowiak, conducătoa
rea șahului feminin din R.F.G. 
Cele două echipe au prezentat 
formații mixte : 6 jucători, 3 
jucătoare și o junioară. Șansele 
înaintea întîlnirii erau conside
rate ca fiind destul de echilibra
te. ..După cum se știe, echipa 
masculină a R.F.G. este una din
tre cele, mai bune din lume : în 
schimb, la mesele feminine șa- 
histele românce erau clar su
perioare.

întrecerea a dat loc la nume- 
rpase partide interesante. în pri
ma zi, gazdele au dat o replică 
foarte dîrză, reușind în cele 
din urmă să obțină un scor ge
neral de egalitate (5—5). în tu
rul al doilea, echipa noastră a 
jucat mai concentrat, mai atent, 
obținînd un prețios rezultat de 
egalitate la mesele masculine 
și o victorie categorică la cele
lalte (7—3). Astfel, scorul final 
a fost de 12—8, o frumoasă vic
torie, avînd darul să ne bucure, 
dar care, în același timp, ridică 
unele probleme privitoare la 
standardul actual al șahului 

nostru.

ELISABETA POL1HRONIADE

într-adevăr. dacă în ceea ce 
privește șahul feminin superio
ritatea marcată în acest meci a 
depășit chiar așteptările (calcu
lul hîrtiei indica un scor mai

strins), la bărbați lupta a fost 
dificilă și am fost întrecuți. deși 
din echipa gazdă au lipsit marii 
maeștri R. Hiibner și W. Unzi- 
cker. Echipa noastră a jucat 
prudent (prea prudent chiar) ne- 
asumindu-și riscuri, ceea ce dus 
Ia efectuarea unui număr destul 
de mare de remize. La cele două 
mese la care s-au Înregistrat 
partidele decise. Victor Ciocâl- 
tea și Theodor Ghifescu au lup
tat cu energie și deși ultimul a 
pierdut meciul său cu Pfleger. 
totuși analiza ulterioară ne ara
tă că nivelul jocului a fost sen
sibil egal. Aceasta ne duce la 
concluzia că echipa noastră mas
culină trebuie să joace cu mai 
mult curaj — in special jucăto
rii tineri — pentru a-și însuși 
tehnica jocului la cîștig la un 
număr redus de partide, tehnică 
foarte prețioasă în special pen
tru Olimpiade, unde necesitatea 
de a cîștiga cu orice preț unele 
meciuri este adeseori stringentă.

Meciul de Ia Bamberg a con
stituit o experiență interesantă, 
de învățămintele căreia trebuie 
să ținem seama în numeroasele 
întîlniri inter-echipe care ne 
așteaptă anul

ROMANIA — R.F.G.

Florin GHEORGHIU — Lothar SCHMID
I 11

‘/2-'/2
Victor CIOCALTEA — Klaus DARGA 0— 1 1 - 0
Theodor GHIȚESCU — Helmut PFLEGER 0- 1 0 -1
Mircea PAVLOV — Dieter MOHRLOK 'A-’A ‘/2-'/2
Dumitru GHIZDAVU — Hans KESTLER '/2— '/2 '/I-'A
Mihai GHINDA — Johann MAEDER 73-'/2 l/2~'/2
Elisabeta POLIHRONLADE - Annie LAAKMANN 1 - 0 1 —0
Alexandra NICOLAU — Ingrid EARNER 1 — 0 1 -0
Gertrude BAUMSTARK — Ursula WASNETSKY */2-'/2 1 -0
Doina PASCU-PFLEGER — Margrit BRAUNLIN ‘/2-‘/2 1 —0

5— 5 7 -3
12 — 8

NAGOYA
(Urmare din pag. 1)

datoare la capitolul performan
țelor.

— Pentru a ieși din acest 
impas la băieți și pentru a 
asigura în același timp o pe
pinieră valoroasă și la fete, 
ce are în 
pe care o

vedere federația 
conduceți 7

— De mai
Știe, in Capitală și in alte orașe 
ale țării ființează o serie de 
centre de copii si juniori. Noi 
insă nu ne putem mulțumi doar 
cu simpla lor existentă și nici 
cu producția redusă de elemen
te cu reale calități Si care o 
dată cu trecerea anilor, nici nu 
mai confirmă așteptările De 
aceea, preocuparea noastră, ma
joră se îndreaptă asupra modu
lul cum se lucrează in aceste 
centre, asupra îmbunătățirii pro
cesului de instruire cu tinerii ju. 
cători. Același lucru și in privin
ța elementelor tinere feminine, 
pentru că dorim ca ștafeta Măriei 
Alexandru et comp, să fie pre
luată in miini sigure. Am întărit 
simțitor îndrumarea și contro
lul activității antrenorilor și nu 
vom admite nici un fel de rabat 
în această privință, conslderind 
că pregătirile trebuie să se des
fășoare neîntrerupt și după toa
tă principiile' antrenamentului 
modem. Desigur, noi contăm nu 
■numai pe măsurile organizatori
ce întreprinse, ci și pe pa-tiii- 
parea conștientă a sportivilor 
și antrenorilor in cadrul acestei 
instruiri complexe. Sperăm ca 
nu peste mult timp să ne bucu
răm de roadele muncii depuse 
la București. Cluj. Arad, lași, 
Craiova ca și în alte centre mai 
mici, unde se lucrează cti tra
gere de inimă.

multă vreme, se

— și acum, după acest tur 
de orizont în perspectiva te
nisului nostru d? masă, să

1o
C.M. DE HOCHEI TELEX

HOCHEIȘTII POLONEZI AU PIERDUT

acesta.
S. SAMARIAN

antrenor

0 GREA ÎNCERCARE
O
Polonia cu Elveția 
disputată la Chaux de Fonds 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

fază dinamică din partida 
(4—4),

grupa B a campionat.i- 
mondial de hochei pe 

gheață, ale cărei întreceri se 
desfășoară în aceste zile în 
patru orașe ale Elveției, sur
prizele se țin lanț. înviniji- 
toare in seara precedentă în 
derbyul cu formația R. D. 
Germane, selecționata Polo
niei a fost de nerecunoscut

cu Elveția Jocul 
la Chaux de F'onds, 
5500 de spectatori, 
încurajat frenetic 

Elvețienii au

UN PUNCT ÎN FAȚA ELVEȚIEI: 4 4
în partida 
a avut loc 
în fața a 
care și-au
echipa favorită.
condus cu 2—0 în prima re
priză și 3—0 în cea secundă, 
dar pplonezii au egalat (3—3). 
Apoi în ultimele 20 de mi
nute, gazdele au avut din 
nou conducerea (4—3), ho- 
cheiștii polonezi trebuind să 
depună eforturi serioase pen
tru a egala. Rezultat final : 
Polonia — Elveția 4—4 (2—0, 
ț—3, 1—1). în urma acestui 
joc cele două echipe continuă 
să se afle neînvinse, în frun
tea clasamentului.

Alte rezultate : la Lyss : 
R. D. Germană — Iugosla
via 5—3 (2—1, 1—1, 2—1) ; 
la Berna : Norvegia — Italia 
7—2 (2—1, 3—1. 2—0) 
ponia — Austria 6—2 
2—0, 2—2).

S-a încheiat a 21-a ediție a 
campionatului de șah al Bul
gariei, pe anul 1971. Titlul de 
campion a fost cucerit ds 
Ivan Radulov care a acu
mulat 14>/j puncte. Pe urmă
toarele locuri s-au clasat 
Peev 14 p, Popov 12'/? p, 
Spiridonov IU/îP, Kirov 11 p. 
Noul campion nu a suferit 
nici o înfrîngere. De men
ționat că la campionat 
au participat cunoscuții mae
ștri Boboțov, 
Tringov.

■
La Inglewood 

va avea loc, la

nu

Pîdevski și

(California) 
aprilie, me- 
mondial de 

box la categoria cocoș dintre 
deținătorul centurii, mexica
nul Chuco Castillo, și șalan- 
gerul său oficial, Ruben Oli
vares (Mexic). Olivares a 
pierdut centura la 16 octom
brie anul trecut, fiind în
vins prin rănire în repriza 
a 14-a.

2
ciul pentru titlul

și Ja- 
(2-0,

CLASAMENT ;
I. Polonia 3 2 1 0 17—10 5
2. Elveția 3 2 1 0 11— 7 5
3. Norvegia 3 2 0 1 15— 8 4
4. R.D. Germană 3 2 0 1 18—14 4
5. Japonia 3 1 1 1 14—15 3
6. Iugoslavia 3 1 0 2 9—12 2
7. Italia 3 0 1 2 8—17 1
8. Austria 3 0 0 3 4—13 0

VIITOAREA UNIVERSIADA
trecem la probleme de strin
gentă actualitate. Pînă la 
C.M. de la Nagoya au mai 
rămas mai puțin de trei săp- 
tămîni. 
cearcă 
treceri 
s-au 
noastre Si ce șanse 
zăriți 7

Ce sentimente vă tn- 
în ajunul acestei iu
de anvergură, cum 

pregătit jucătoarele 
ilitre-le

se
a
este cea

spună 
unui

Maria Alexandru șl 
Eleonora Mihalca pornesc 
vineri într-un periplu înde
lungat. Mai întii la Pekin, 
apoi spre Nagoya, via Tokio. 
Care este programul din a- 
ceste ultime săptâmini di
naintea mondialelor 7

lumi Aniiiiiii!
MAGIilMil

in discuția Comitetului F.I.S.U

— Se obișnuiește să 
despre fiecare ediție 
campionat mondial că 
mai puternică. Și eu voi face o 
asemenea afirmație. Nu este 
vorba insă de o apreciere de 
rutină. Mondialele din acest an 
au loc in Japonia, al cărui tenis 
de masă nu mai are nevoie de 
nici un fel de recomandări iar 
dacă ne referim și la prezenta 
virtuozilor reprezentanți ui R.P 
Chineze, se poate estima incă 
din start amploarea si dificulta
tea extremă a competiției. Toc
mai de aceea, indicii pregătirii 
jucătoarelor noastre au atins co
tele cele mai înalte. Aș me-i să 
subliniez totodată modul cum 
au răspuns solicitărilor Marin 
Alexandru și Eleonora Mihalca. 
Ultimele lor rezultate reflectă 
volumul și intensitatea prepnra- 
tivelor la care s-au supus.es și 
contribuția antrenoaret Ella 
Constant 'nescu. mereu neobosită 
în sala de ioc. De aceea s-ar pu
tea spune că instruirea în vede
rea CM. s-a făcut fără repro
șuri. Știm însă cite impondera
bile pot interveni intr-un cam
pionat mondial, de-a lungul a 
zece zile (forma de moment, tra
gere la sorți etc.) Mai ales cind 
el are loc în Japonia — dife
rențe de climă, de fus orai (7 
ore), de alimentație etc. Totuși, 
sînt convins că Maria Alexan
dru și Eleonora Mihalca voi de
pune toate eforturile pentru o 
comportare onorabilă, pe măsu
ra prestigiului de care se bu
cură ele și tenisul de masă de 
la noi.

— Răspunzind aniamlet invi
tații a oficialităților sportive din 
R.P. Chineză, cele două Jucă
toare vor efectua o pregătire 
comună cu sportivii chinezi, 
timp de vreo săptămnă. Apoi 
ele vor pleca la Nagoya, unde 
vor începe antrenamentele de a- 
comodare. Cred că piegăfvea 
din R.P. Chineză va fi de mare 
utilitate si acest schimb de ex
periență Va încununa, eforturile 
de pînă acum. Desiaur. evoluția 
pe continentul asiatic intr-un 
campionat mondial. maraton 
comportă o continuă concentrare 
a dîrzeniei. în această grea în
cercare. biroul federal, iubitorii 
tenisului de masă vor fl alături 
de cele două sportive cărora le 
urează, din inimă, mult succes.

BUDAPESTA 9 (Agcțrpres). 
— Federația maghiară de a- 
tietism a definitivat lotul care 
va participa Ia campionatele 
europene, de sală programate 
în zilele de 
la Sofia. La 
rilor masculine 
zenți 
jor, 
înălțime), Gagyi (săritura cu 
prăjina), Kaiocsai (săritura 
în lungime), Cziffra (triplu- 
salt). Din lotul feminin fac 
parte printre altele G. Ba
logh (60 m), Kulcsar (800 ni). 
Komka (săritura în înălțime) 
si K. Balogh (60 m. garduri).

Comitetul executiv al Fe
derației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.) 
s-a întrunit la Londra pen
tru a discuta unele detalii 
privind organizarea viitoarei 
Universiade de iarnă ce 
rnează a se desfășura 
S.U.A., la Lake .Placid, 
martie 1972.

Președintele F.I.S.U.,

ur- 
în 
în

dr.

Primo Nebiolo, a avut o se
rie de întrevederi cu diferite 
personalități ale sportului in
ternațional, discutînd printre al
tele despre situația Rhodesiei și 
despre datele desfășurării urmă
toarei Universiade, convenin- 
du-se ca aceasta să nu coin
cidă cu finalele Cupei Euro
pei la atletism, prevăzute 
pentru septembrie 1973.

După o serie de antrena
mente, efectuate la Budapesta, 
în comun cu lotul de natație 
și polo pe apă al Ungariei, 
cunoscutul înotător francez 
Michel Rousseau a plecat la 
Los Angeles unde va rămîne 
timp de 60 de zile, urmînd 
un program de pregătire sub 
îndrumarea antrenorului a- 
merican Peter Daland. Rous
seau, care este campion eu
ropean, înoată în fiecare zi 
în mai multe stiluri, o dis
tanță apreciată la 5—6 000 m.

■
Intre 25 și 28 martie va a- 

vea Ioc la Sarajevo un mare 
turneu internațional mascu
lin de baschet. La acest tur
neu și-au confirmat partici
parea echipele Boston, cam
pioana S.U.A., selecționata 
Mexicului, Ignis Varese (Ita
lia) și o echipă iugoslavă care 
urmează să ................. .■

Turneul 
tenis de Ia 
fost cîștigat 
nuel Orantes. Acesta l-a în
vins în finală cu 6—4, 
6—0 pe americanul 
Dibbs. Proba de dublu a re
venit lui Orantes și Manda- 
rino (Brazilia).

fie stabilită

international tie 
Palm Beach a 

de spaniolul Ma-

6—1,
Eddie

L

13 și 14 martie 
startul întrece- 

vor
Mecser (3 000 
Kelemen (săritura

fi pre- 
m). Ma

in

SE REIAU CUPELE EUROPENE

*

■

PE PIRTULE DE SCHI
MOSCOVA 9 (Agerpres) — 

La Sverdlovsk. în cadrul 
Spaitachiadei de iarnă, proba 
de sărituri de 
a fost 
linin. care a totalizat 234.1 
Vladimir 
locul doi 
zat cea 
obținută 
linele din U.R S.S. :

în 
km, 
pioanei 
Oliunina în 17'51.0. Pe lpcu- 

următoare s-au clasat

Liubov Muhaceva — 18:03,0 
și Tamara Viatkina — 
18 : 13.0.

la trambulină 
cUtumtă de luri Ka-

n. 
Klimenko situat pe 
cu 231.1 p. a reali- 
mm lungă săritură 
vreodn'ă pe tramliu- 

’ ’ 115 m.
proba feminină de 5 

victoria a revenit cam- 
monrhale Alevtina

★
ZURICH. — La Th.von au 

început campionatele de schi 
alpin ale Elveției. în proba 
masculină de slalom uriaș a 
fost înregistrată o mare sur
priză: Berhard Russi, campion 
mendhil la coborîre. a ocu
pat locul trei cu 2 : 44.28. vic
toria revenindu-i lui flans 
Zingre cu 2 : 42,34. Pe locul 
secund s-a clasat Walter 
Tresch în 2 : 43.82.

Astăzi, după o pauză de citeva 
luni, se vor relua meciurile din 
Cupele europene la fotbal. Eta
pa de miercuri seara progra
mează prima manșă a sferturilor 
de finală în cele trei mari în
treceri rezervate echipelor de 
club : Cupa campionilor euro
peni, Cupa cupelor și Cupa eu
ropeană a tîrgurilor. Privind 
programul, atenția este atrasă 
de unele jocuri foarte „tari”. în 
care se înfruntă formații cu re
putație. sau altele care s-att 
afirmat in actuala competiție.

în C.C.L., trei partide se 
anunță extiem de echilibrate. 
La .Jena, campioana R.D. Ger
mane. F.C. Car! Zeiss, revelația 
competiției, intilnește pe Steaua 
roșie ’ 
Jena 
clare 
Și un 
exclus. Fotbaliștii iugoslavi mi-

zează pe o înfrîngere la limită, 
pentru ca în meciul retur han
dicapul să poată fi recuperat. 
Atletico Madrid pornește favo
rită în meciul cu Legia Varșo
via. în etapa de duminică, ma
drilenii au ciștigat cu 3—0 der- 
byul cu Valencia, trecît în frun
tea clasamentului, poziție pe 
care o deține și formația polo
neză. Avantajul terenului este 
insă hotăritor. La Amsterdam, 
o altă întrecere de atracție : 
Ajax (echipa lui Cruyff, care 
candidează la titlul de campioa
nă a Olandei), primește repli-

• ■

a ■

f

■■

<

Belgrad. In ultimul timp, 
a repurtat cîteva victorii 
in meciurile de pregătire 
succes al gazdelor nu este

PROGRAMUL

DE AZI CRUYFF 
(Ajax Amsterdam)

I
I CUPA CUPELOR

I
I
I
I
I
I ca

I

I
Jfll I

Exeeplind 
nivelului

CUPA EUROPEANA 
A T1RGURILOR

.. .Iată cum arată 
schemă a celor- 15 reprize :
MERCANTE ARDELLA RECHT

CU FA 
CAMPIONILOR 

EUROPENI

Liverpool — 
Bayern Mfinrh > 
Leeds United - Setubal 
Arsenal — F.C. Koln

JOE FRAZIER ESTE UN MARE
DECLARĂ CLAY

Cari Zeiss Jena — 
Steaua roșie Belgrad 
Atletico Madrid — Legia 
Varșovia
Ajax — Celtic Glasgow 
Everton — Panathinaikos

Cassius Clay la podea... El s-a mai putut ridica pentru a con
tinua lupta, care avea insă Tiu tnuiltyfftOT CăTl . Tnî? Era:ier' 
‘ ' ---------------- —------- -reWoToT'A. 1J. — AGERprLÎS'

NEW YORK. 9 (Agerprcs). — 
Comentînd desfășurarea meciu
lui de luni noaptea, corespon
dentul agenției FRANCE 
PRESSE scrie, printre allele : 
„Contrar așteptărilor, Cassius 
Clay nu și-a, mai făcut obișnui
tul său număr de dans, fiind 
nevoit să accepte lupta de uzu
ră de lai seinidistanță și anga
jările corp la corp. ~ 
o ușoară scădere a 
luptei, la jumătatea meciului, 
confruntața-a celor doi giganti ai 
ringului.a corespuns așteptărilor, 
oferind un spectacol pasionant 
punctat de un final dramatic”.

A fost evident că „...inactivi
tatea forțată de trei ani și jumă
tate a lui- Cassius Clay — no
tează in continuare agenția 
franceză de știri — lipsa de me
ciuri importante in ring au con
stituit tot atitea handicapuri de
cisive in ultimele reprize. Se
riile de croșeuri. alternate cu 
jaburi, s-au abătut deseori asu
pra lui Frazier, dar ele nu au 
avut puterea de a-I. dobori. In 
schimb, loviturile lui Frazier, 
care-și atingeau ce-i drept mai 
rar (inta, l-au zguduit serios pe 
Clay. Astfel, campionul mondial 
a făcut să incline balanța in fa
voarea sa in cea de-a doua par
te a meciului”.

Specialistul francez de box,

Iată punctajele acordate de ju
riul meciului Fraziei — Clay : 
arbitru de ring Arthur Marcante 
a dat S ronduri lui Frazier, i- iui 
Clay’ și I egal' : -cei doi jTOi’- 
cătorl Antic "Ardella și Bill R-iclit 
au rial a lui Frazier și 6 lui ('lay 
respectiv liși 4.' “ ~~
o ■ ' "

1 CLAY CLAY FRAZIER
2 CLAY CLAY CLAY
3 FRAZIER FRAZIER FRAZIER
4 FRAZIER FRAZIER FRAZIER
5 FRAZIER FRAZIER CLAY
6 CLAY FRAZIER FRAZIER
7 CLAY FRAZIER FRAZIER
8 FRAZIER FRAZIER FRAZIER
9 CLAY CLAY CLAY

T0 CLAY CLzl V FRAZIER
11 FRAZIER FRAZIER FRAZIER
12 REMIS FRAZIER FRAZIER
13 FRAZIER CLAY FRAZIER
14 FRAZIER CLAY CLAY
15 FRAZIER FRAZIER FltAZIER

f ■ torul esențial al acestei in
timi i. încrederea prea marc în 
l'o țvie proprii, la care se adau
gă lipsa d;‘ rezistență. l-au îm
piedicat pc Cassius Clay sâ re
cucerească titlul mondial, per
formanță care n-ar fi ratat-o 
probabil dacă și-ar fi dozat mai 
bine efortul și ar fi adoptai o 
altă tactică. Meciul dc luni va 
răniine oricum înscris cu ma
juscule in istoria boxului. Clay 
și Frazier au furnizat o luptă 
fără menajamente și in cele din 
urmă col mai puternic, daca nu 
cel mai, bun. a ciștigat. Fără m- 
doblă. niciodată nu au fost opu
se două stiluri dc box alit dc 
diferite : de o parte Muhamed 
Aii inteligent, calculat. încer- 
cînd să plaseze întotdeauna lo
vituri precise : de cealaltă. Fra
zier. o adevărată forță a naturii, 
mereu in atac incasind senin 
numeroase lovituri, găsind me
reu resurse să preia condme- 
rea și să plaseze in rundul 15 
acca~t”riBilă lovitură de stingă? 
''c i ’ in acordarea victoriei 
finale". ~

Gornik Zabrze — 
Manchester City 
Eindhoven — Vorwarts 
Berlin
Cardiff — Real Madrid 
F.C. Bruges — Chelsea

_ unei formații de mare cali
bru, Celtic Glasgow, victorioasă 
simbătă în etapa Cupei Scoției 
cu 7—1 ! în fine. Everton are 
un joc mai ușor în compania lui 
Panathinaikos. Dar, nici 
prizele nu sînt excluse.. .

în Cupa cupelor, „capul de 
afiș" il deține jocul dintre Gcr- 
nik Zabrze și Manchester l ily, 
o reeditare a finalei do -.nul 
trecut, cind pe teren neutru la 
Viena. după o luptă titam ă au 
ciștigat englezii cu 2—1 G< mik 
cu celebrul Lubanski in fm na
ție. are avantajul terenului pro
priu. in timp ce insularii pot fi 
foarte periculoși cu un atacant 
central de mare valoare (I.ee) 
și cu atuul unei activită’i cum- 
petitionale neîntrerupte in tim

pul iernii. La Eindhoven. P.S.V., 
fosta adversară a Stelei, are o 
misiune dificilă în fața echipei 
berlineze Vorwărts. care a eli
minat pe Bcnfica Lisabona.

în Cupa europeană a tirguri- 
lor, echipele engleze (care par 
să domine, de altfel, toate cele 
trei competiții) sînt asaltate de 
formații de prima mină. Arsenal 
de F.C. Koln. Leeds 
ghezii din Setubal și 
de echipa lui Gerd 
Beckenbauer.

„Miercurea de foc”

de portu-
I.iverpool
Milller și

a fotbalu-
lui își merită și acum denumi
rea. Să așteptăm, deci, rezultate
le care pot profila de pe acum 
pe viitoarele semifinaliste.

Fernand Moulier, prezent la 
gală, scrie în concluzia comen
tariului său : „Lovitura de tea
tru din ultimele reprize răniine

„Meciul secolului44 a fost dramatic
(Urmare din pag. 1)

noștri 
cla- 
me- 
(ora 
deci

pentru ca și cititorii 
să-și facă o imagine mai 
ră asupra acestui meci 
morabil. La ora 22,43 
5,43 — ora României) — 
cu o întirziece de 13 minu
te. a răsunat în sală primul 
sunet de gong, după ce 
Cassius Clay i-a spus ener
vat cîteva cuvinte Iui Fra 
zier, iar acesta i-a răspuns 
doar cu un zîmbet ironic.

Surprinzător, meciul n-a 
început cu obișnuitul joc de 
picioare al lui Clay. Acesta 
nu reușea să expedieze te
muta sa stingă, în timp ce

Frazier căuta lupta corp la 
. astfel, alonja 
său. în repriza 

conlte

cocp, evitind. 
adversarului ■ 
a treia, după cîteva 
puternice, nasul lui Clav în
cepe să sîngereze. dar 
ceasta nu-1 împiedică 
continue lupta. în repri/-> 
57a, Clay îl ține pe Frazier 
distanță și-l prinde de cî
teva ori în plin. în acest 
timp, Aii îi adresează și -T 
teva cuvinte de intimi ! re 
Campionul mondial încheie 
repiiza cu arcadele tum°fia 
te. în pauză, i se pun 
ochi comprese cu gheață 
acest moment, credeam 
victoria va reveni lui Clay...

echili-
Clay

a 
să
a 

la

pe 
în 
că

I.upta se menține 
brată. Treptat, însă. . 
slăbește. în repriza a noua, 
după cîteva directe în 
Frazier se t'nea cu 
picioare, asteptînd eu 
dare gongul. în rundul 
!l-lea, Clay alunecă, 
podeaua cy genuTr-lTi .__ ._
arbita-ul de ring A. Maican- 
te" (ales prin tragere lâ sorț?

■ cu o oră înainte de meci) 
nu-1 numără. Apoi, Clay 
trece prin clipe grele, retras 
in colț, uneori fără 
are forța 
posta la 
rului

După

necesară 
loviturile

aspectul

plin 
greu pe 

nerăi" 
al 

atinge

gardă nu 
de a fi- 
ndversa-

pînă in repriza a 15-a, Fra
zier deținea avantaj pentru 
a i se acorda victoria la 
puncte. Și iată finalul, care 
a pecetluit soarta meciului. 
Clay nu mai putea produce 
o minune. Nu avea nici for
ță, nici mobilitate. în schimb, 
Frazier era cel ce făcea uz 
de aceste calități și prinzîn- 
du-1 în colțul neutru cu gar
da deschisă, l-a expediat la 
podea. Arbitrul de ring l-a, 
numărat, pînă la 8, după care 
Clay n-a ..mai avut decît o

meciului.
singură țintă; să
K O-ul ! __

evite

Duoă meci, Frazier a refuzat 
să acorde obișnuitul interviu 
pe ring, deși era solicitat de ce- 
leb-ilăti ca actorul de cinema 
Burt Lancaster și fostul cam
pion mondial Archie Moore, care 
au comentat meciul la posturile 
de televiziune. în schimb, Cas
sius Clay i-a declarat lui Purt 
Lancaster : „Joc Frazier este un 
mare eampion. El a dov"<tl'-o 
în această seară. Oricare ah bo
xer nu ar fi rezistat avalanșei 
de lovituri pe care le-am expe
diat Frazjer a terminat foarte 
bine meri"! JJecizia este, totuși, 
severi peniru mine".

în cadrul unei conferințe de 
presă ce a urmat meciului de 
la „Madison Square Garden”. 
Joe Frazier a rupt tăcerea, de
clarând printre altele : „Nu cred 
că deocamdată Cassius Clay ar 
dori să dispute o revanșă cu 
mine”. întrebat de ce în unele 
momente ale meciului a boxat 
fără gardă. Frazier a răspuns : 
„Am vrut să-i arăt lui Cassius 
.că în nici un fel 
învinge. Aș putea 
că acum mă simt 
decît la începutul

ATLEȚII ROMÂNI VOR 
CONCURA LA TORINO

I
!

I
I
I
I
I
I

nu mă poate 
chiar să spun 
mai puternic 

luptei”.

I
I

Federația italiană de atletism a 
stabilit locul de desfășurare al 
principalelor competiții interne 
și Internaționale. Printre acestea 
figurează și un patrulater de a- 
tletism masculin care va reuni 
selecționatele R. D. Germano, 
Norvegiei. României și a țării 
gazdă El va avea loc în zilele 
de

— Davidson (Australia) 7—5. 6—3.
6— 2 ; Lutz (S.U.A.) — Gimeno 
(Spania) 6—4, 7—6, 7—5 : New
combe (Australia) — Pasarell 
(Porto Rico) 7—6, 3—6. 6—4. 7—5; 
Ralston (S.U.A.) — Hull (Austra
lia) 6—4, 6—4, 6—3 : Stolle (Aus
tralia) — Sedgman (Australia)
7— 5, 7—5, 7—6. A

care va 
R. D. i 

României și
El va avea loc in

12 și 13 iunie la Torino.

CONCURS ATLETIC
LA LOS ANGELES

concursul atletic de salătn
desfășurat la Los Angeles, sprin
terul american Collett a 
învingător proba de 100 
9.6. Francezul Tracanelli 
tigaf proba de săritură 
jina cu un rezultat 
5,00 m. iar americanul __
s-ă clasat pe primul loc >a 
ritura în lungime cu 7,60 m.

terminai 
varzi cu 
a ciș- 
cu pră- 
modest : 
Callister 

să-

ÎN CAMPIONATELE DE 

TENIS ALE AUSTRALIEI

La Sydney, au continuat cam
pionatele de tenis „open“ 
Australiei. Iată rezultatele 
registrate : Emerson (Australia)

ale 
in-

TEST AL
ÎN

C.M.

ECHIPEI R.F.G.
VEDEREA

DE HOCHEI

9. — Selecționata de 
a Ger-
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MI1NCHEN
hochei pe . gheață a R.F.
maniei, care se pregătește pen'.-u 
campionatele mondiale (grupa A), 
a susținut un 
’a Milnehen ( 
slovacă H.Z. 1 
vest-germani 
cu scorul de 6—1 (2—0, 2—0,

.ioc de verificare 
cu formația ceho- 
Lttvinov. Hochelștil 
au obținut victoria 

2—1).

SZURKOWSKI
A CIȘTIGAT

„TURUL ANNABA"

Cea Cle-a 5-a ediție a tradlțio- U 
nalei curse cicliste „Turul Anna- 
ba“ s-a încheiat la Alger cu vic
toria rutierului polonez Szurkow- 
ski. Pe echipe, competiția a reve
nit formației Poloniei, urmată de 
Bulgaria — la 59:03 șl Algeria — 
la lh 13:21,0.
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