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TRAGEREA LA SORTI>

CUPEI ROMÂNIEI

„SA DORIM MAI MULT!

Aseară la sediul Fede
rației române de fotbal a 
avut loc tragerea la sorți 
a „8” imilor Cupei Româ
niei,

Iată programul :
• Crișul Oradea—Farul
• Metalul București — 

Petrolul
• Chimia Făgăraș — 

Dinamo
• Progresul Brăila — 

Spori Club Bacău
• Politehnica Timișoa

ra — Progresul București
• U.T.A. — „U” Cluj
• F. C. Argeș — Steaua
• Rapid — C.F.R. Ti

mișoara
Meciurile se vor dispu

ta în ziua de 24 martie, 
de la ora 15,30, pe tere
nuri neutre.

Pînă în ziua de 17 mar
tie echipele au datoria 
să stabilească localitatea 
în care se vor disputa 
partidele. Aseară, ime
diat după tragerea la sorți, 
Crișul și Farul au căzut 
de acord ca meciul să se 
desfășoare la Sibiu.

Căutîndu-1 zilele acestea pe 
Lereter, decanul de vîrstă al 
fotbalului nostru activ, mi-a 
revenit în minte o imagine pe 
care am s-o uit foarte greu. 
Mă aflam într-una din sălile- 
restaurant ale stadionului Fei
jenoord, la vreo oră după în
cheierea primului meci al 
campioanei intercontinentale 
cu U.T.A. Mozaic de atitudini, 
de zgomote, de tăceri. La o 
masă oarecare — nu la prima, 
nu în față, cum se întîmplă 
dc regulă — chipul antreno
rului Ernst Happel mi-a atras 
imediat atenția. Izbitoare mi 

părut expresia fetii lui —

continuat, fericit pentru repor
ter, „ce zici dacă la 23 iulie 
aș împlini 38 de ani și... poate, 
al 3-lea titlu de campion.

O „pasă deciși vă-' de care 
nu se putea să nu profit.

Marius POPESCU

Televiziunea română ne 
va ține la curent în cursul 
cîtorva emisiuni cu desfă
șurarea campionatelor eu
ropene de atletism in sală 
ne la Sofia. După cîte 
slntem informați, sîmbătă 
seară, începînd de la ora 
23,05 se va transmite un 
rezumat al finalelor zilei, 
iar duminică de la ora 
16,30 va avea loc o tians- 

a cîtorva 
ca seara, 

să se trans- 
rezumat al

doarnerăbdare, zăpada a venit
și ofeiind 
dispută in 
(pe care t 
de munte

Așteptată de schiori cu 
acum spre primăvară, acoperind din belșug pîrtiile 
cadrul tradițional campionatelor naționale care se 
zilele acestea la Poiana Brașov. Buletinul zăpezii 
puteți citi in pagina a 2-a) arată că în toată zona 
este suficientă zăpadă pentru schi.

misie directă 
finele, urmînd 
de la ora 22.55 
milă un nou 
zilei.

s-a

DAN CRISTEA Șl IOANA BELU 
PRIMII CAMPIONI Al PROBELOR ALPINE

POIANA BRAȘOV, 11 (prin 
telefon). Proba de slalom uriaș 
din cadrul campionatelor națio
nale de schi alpin s-a ținut joi 
după-amiază, dar nu pe pîrtia 
Lupului cum era preconizat, ci 
în parte pe Sulinar (plecarea 
din curba Leman) terminîn- 
du-se pe pîrtia 
S-au 
manșe, 
scriși 
au ’ __
fete 13 concurente (10 au ter
minat proba). Dan Cristea, cam
pionul anului trecut, a parcurs 
excelent prima manșă, reali- 
zind un timp cu peste 2 secun
de mai bun decît colegul său de 
club Gh. Vulpe și Dorin Mun- 
tcanu. în manșa a doua el a 
mers mai reținut și a fost în
trecut de Gh. Vulpe cu 4 sutimi 
de secundă. Iată acum rezul
tatele tehnice : bărbați : 1. DAN 
CRISTEA (Dinamo Brașov — 
campion național : manșa I 
1:35,90, manșa II 1:33,10 total

terminîn- 
teleferiioului. 
cîte două 

bărbați fiind în- 
(38 
la

disputat 
la Ll_' .

46 de concurenți 
terminat proba) iar

TENISMENI ROMÂNI
EVOLUEAZĂ ÎN R.A.U.

Ea sfîrșltul acestei sâp- 
tămlni, încep la Cairo 
întrecerile tradiționalului 
turneu internațional <le te
nis al Republicii Arabe U- 
nlte. Țara noastră va fi 
reprezentată de foștii cam
pioni ai țării, Ecaterlna 
Roșlanu și Ion Santel.

3:09,00, 2 Gheorghe Vulpe (Di
namo Bv.) 1:38,08 — 1:33,06 — 
3:12,04 ; 3. Dorin Munteanu
(A.S.A. Bv.) 1:38,5 — 1:34,00 — 
3:12,05 ; 4. Constantin Văideanu 
(A.S.A. Bv.) 3:13,06 ; 5. Nic.
Crețoi (Politehnica Bv.) 3:18,01; 
6. Nic. Ghimbășan (Dinamo Bv.) 
3:21,04; femei : 1. IOANA BELU

(A.S.A. Bv.) 1:54,00 — 1:48,01 — 
3:42,01 — campioană națională ; 
2. Iudith Tomciri (I.E.F.S. Buc.) 
3:42,08 ; 3L Ghizela Mores (Po
litehnica ~

Mîine
proba de

Brașov) 3:44,08.
(n. r. astăzi) are Ioc 
slalom special.

prof. C. TIRON 
antrenor federal

•
Ar
avut o singură dată șansă 
în viață • După Guada
lajara și Feijenoord, oa
menii parcă ne salută alt
fel ® Dumitru ar 
să știe că vine o 
cînd stima 
înseamnă totul 
retururi o să mai 

inima răspund

REMIZĂ DE MARE LUPTĂ
Victor Ciocâltea șl Florin 

Gheorghiu, cei doi competitori 
la supremație în șahul 
nesc, au (Îviuvi.m.. , 
nebănuită vitalitate 
pe care 
campion 
atît mai 
care s-a 
tui meci 
foarte încărcat, 
cinstea ___ _

în partida a șaptea (Ciocâltea 
cu albele) s-a jucat o variantă 
teoretică bine cunoscută din 
„Siciliană", atacul Sozin. Enciclo
pedia șahului a înregistrat mii 
și mii de partide care au început 
astfel. Gheorghiu reține, proba
bil, cel mai bine una singură, 
aceea cu Hamman pe care a pier
dut-o, după ce 
refuzase remiza.

Nimic nu este 
pămînt (Iar în 
și lată că istoria s-a 
Ciocâltea a evitat,

româ- 
demonstrat aseară o 
_______ în bătălia 

o dau pentru titlul de 
al țării. Faptul este cu 
remarcabil cu cit Re
așezat la masa aces- 
după un sezon greu și 

Așadar, toată 
combatanților l

mutările care duceau la egali
tate, a încercat să complice po- 

ț’.a, ajungînd — pînă la urină 
într-ur.a evident interioară.

Dar, există probabil, un în
ger al celor îndrăzneți 1... In 
momentul culminant al luptei, 
Florin Gheorghiu a fost furat 
de o mutare (în aparență de
cisivă), neobservind o ripostă 
tactică, extrem de puternică, 
adversarului său. Situația 
egalat și rezultatul a fost 
miză.

Scorul este acum 3'/2—3’/s. 
tăzl, de la ora 16, in sala 
structorul, se joacă partida

zi

a 
s-a 
re

As-
Con- 

a 
8-a, Gheorghiu are albele. (V. Ch )

de obicei semeață, 
provocatoare — de 
voiat de o povară, 
neașteptată. Stătea 
cu Lereter. M-am apropiat de 
ei. Vorbeau nemțește. Happel 
îi făcea lui Lereter niște măr
turisiri. Lereter îl asculta și-i 
răspundea, în felul său cum
pănit. Mi-am dat seama că 
personalitatea acestui jucător- 
model din fotbalul românesc îi 
impuse și celebrului antrenor 
austriac.

Iată, dacă vreți o explicație 
a discuției care urmează, și pe 
care am dorit-o numai cu Le
reter, deși mai sînt mulți fot
baliști de la care poți afla 
lucruri interesante, dar Lere
ter este totuși Lereter...

Cu sentimentul greșelii Ivit 
după comiterea ei, discuția 
noastră a debutat cu prea obiș
nuitul (pentru Lereter) „ce 
vîrstă ai, azi, Loli ?“ și a

3 titluri Ir 38 de ani ? 
fi frumos... © U.T.A. a

trebui 
vreme 

adversarilor 
• Cîte 
joc ? Cu

(Continuare in paa. a 3-a)

aproape 
om înco- 

de o grijă 
de vorbă Secvență de la antrenamentul de ieri al Stelei, 

naje : Pantea, Sătmăreanu, Marcu,
cu un „dialog tactic" și cinci perso- 

Ștefănescu fi Dumitriu III.
Foto: 13. VASILE

Reportaj in Ghencea și in Giulești

VINE, VINE FOTBALUL..
• Constantin : „Cea mai mare ambiție a lui C'osmoc 
e să bată la București..." @ „Noi nu i-am învins 

niciodată ușor pe studenți !"

Numărătoarea inversă a 
ajuns aproape de sfîrșit : 
mîine, meciul Rapid — Uni-

(avînd albele)

nou pe acest 
șah, mai ales) 

repetat, 
de asemenea.

verși ta tea Cluj dă semnalul 
de începere 
pionatului.

Iarna 
pare să se 
donîndu-ne 
rotila ierbii 
lacrimă a cerului — în bra-

țele generoase ale primăveri 
care sparge mugurii, rechea 
mă păsările alungate, zvînt 
pămîntul 
Iul.!

și aduce... fotba

a returului cam-

(necalendaristică) 
resemneze, aban- 
— avizi de clo- 
și limpezimea de

1.
zele

Peste 
unui

★
„Ghencea" 
soare care

cad ra 
a uita

Ovidiu IOANIȚOA1A

(Continuare in pag. a 3-t

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
S-A REÎNTORS DIN SCANDINAVIA

ÎNTRECERI

Ieri după-amiază s-a reîntors 
in țară lotul național de hand
bal masculin care a întreprins 
un turneu de 8 jocuri în țările 
nordice.. Imediat după sosire, 
antrenorul federal, prof. Nicolae 
Nedef, ne-a împărtășit citeva 
prime impresii despre aceste 
partide. Iată ce ne-a declarat 
interlocutorul nostru :

„Programat după o perioadă 
competițională internă deosebit 
de bogată, turneul în țările nor
dice a fost extrem de lung și 
de dificil, atît prin valoarea ad
versarilor cît și prin frecvența 
întîlnirilor. După cum se știe în

această deplasare reprezentativa 
o 

mult schimbată, în 
incluși o seamă de 

pe 
speranțele

SPECTACULOASE
noastră a avut componență 

echipă fiind 
tineri jucă- 
bună drep- 
handbalului

tori socotiți 
tate 
nostru. Trecînd peste rezultatele 
in sine care — în aceste con
diții ne-au mulțumit — vreau să 
subliniez faptul că scopul tur
neului a fost realizat prin ..ro- 
darea” handbaliștilor tineri din
tre care mențiuni speciale se 
cuvin acordate lui Orban. Chic- 
sid, Stef, Voinea, Bota și 
Schobel".

1

LA CICLISM

iDUPĂ 10 ANI I
• • •

I
I
I
I
I
I

înainte de C. M. de tenis de masă de la Nagoya

Gavrilă

C'ot lingă 
intr-unui dintre

„mașimle înclinate, cicliștii seniori
80 de viraje ale cursei...

Foto : V. BAGEAG

ECHIPA ROMÂNIEI
PLEACĂ AZI LA PEKIN

Jucătoarele noastre de tenis 
de masă Maria Alexandru și 
Eleonora Mihalea și-au încheiat 
pregătirile. Ele vor părăsi, as
tăzi. Capitala plecînd spre Na
goya (Japonia) unde se vor des
fășura mondialele de tenis de 
masă (28 martie — 7 aprilie), 
înainte, ele se vor antrena în 
comun, la Pekin, cu jucătoarele 
chineze. în preziua plecării, an
trenorul federal Ella Constanti- 
nescti ne-a făcut următoarea de
clarație :

„Deșigur, multe lucruri pot 
determina o performanță. Dar, 
cel mai important este faptul ca 
să te simți bine și să atingi

forma cea mai bună la mecit 
cel mai important. Nu cunoașter. 
tragerea la sorți decît la echipe 
Oricum însă, este evident că cin 
va izbuti o performanță intr- 
competiție atît de complexj 
poate fi pe deplin satisfacă 
meritînd toate sufragiile. Dorir 
ca forma noastră bună de a 
cum să se concretizeze in meda 
Iii. Și noi aspirăm la așa cevs 
Am această convingere și pen 
tru că, sînt sigură, antrenamen 
tele comune cu jucătoarele chi 
neze dinainte de Nagoya vor 1 
fructuoase pentru ambele echi 
pe“.

Ieri după-amiază, pe trase
ul din str. Cîmpinei și pe o 
vreme 
cliștii 
derită 
oferit ...
în prima etapă pe circuit din 
cadrul „Cupei 
rului", organizată de 
comisia municipală de 
clism. La seniori, cu un Pu
terity în vervă, cu un Con
stantin Ciocan mereu pe fa
ză și, bineînțeles, cu „eter
nul" duel Dinamo—Steaua,
disputa a fost dinamică, ma
joritatea concurenților ară- 
tînd un nivel de pregătire 
de bun augur pentru sezonul 
abia început.

Dinamovistul C. Ciocan a 
obținut o victorie clară (25 
p), urmat de 
(D) n P, t. 
talul Plopeni) 
doran (Steaua) 
(Steaua) 6 p.

Nici juniorii 
mai prejos. în 
acțiuni

frumoasă dar rece, ci- 
— manifestînd o evi- 
poftă de goană — au 
întreceri viu disputate

Semicentena- 
către 

ci-

I DINEU LA AMBASADA R. P. CHINEZEînt clipe, frînturi 
înscrise adînc în
cum spune poetul — zilele, sopfămînile se 
șiră una cite una,

de viață trăite intens, ce rămîn 
memorie. Anii trec — „în zbor", 

. i în- 
r -.-.---- ca boabele pe firul vieții.

Oricît de intens ne-ar solicita prezentul, totuși, 
de undeva din imensele rezervoare ale memo

riei, dar și din cutele ascunse ale sufletului, apar, uimi
tor de proaspete, de vii și autentice — amintirile tre
cutului.

Ne amintim, de pildă, că azi se împlinesc 
ziua cînd handbaliștii români au urcat pentru 
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului unui 
mondial, primind o salbă de medalii de aur. 
anul 1961, în luna mărțișorului, victoria de Io 
halle din Dortmund, asupra redutabilei

I
I
I

M. Hrisoveri
Puterity
9 p, Cr.
7 P, Șt-

(Me- 
Tu- 
Ene

Aseară, ambasadorul, extraordinar și plenipotențiar al R. P 
Chineze, Cian Hai-fun, a oferit lin dineu la sediul ambasadei 
cu ocazia plecării echipei feminine de tenis de masă a Romă 
niei în R. P. Chineză, unde, înaintea campionatelor mondiale 
de la Nagoya, va face o serie de antrenamente comune ci 
reprezentativa acestei țări. Au participat tov. Miron Olteanu 
secretar al C.N.E.F.S., membri ai birourilor C.N.E.F.S. ș 
F.R.T.M., ziariști

riți concurenți,
(Steaua) a obținut primul loc 
(18 p), urmat de T. Drăgan 
(Voința) 10 p, C. Cîrje (Sc. 
sp. 1) 5 p, M. Alexe (Șc. 
sp. 1) 5 p, 
limpia) 4
(Steaua) 2 
concursurile 
tuie un bun

tire pentru cicliști, cărora li 
se. cere multă îndemînare la 
fiecare viraj și totodată e- 
forturi pentru reluarea rit
mului de pedal a j.

Mircea Pop (O- 
p, Dan Andrei 
p. în concluzie, 
pe circuit consti- 
mijloc de pregă-

10 ani din 
prima oară 
campionat 
Atunci, în 
Westfalen- 

, ___ selecționate a
Cehoslovaciei (după două palpitante serii de prelungiri I) 
a proiectat spectaculos handbalul nostru în elita mondială. 
Pronosticurile — deloc favorabile handbalistelor români 

I „Necunoscuta" reprezentativă ro
mână devenise, în cîteva zile, vedeta cercurilor handbalis
tice din întreaga lume. Se aștepta, încă de atunci c‘nd 
nici nu se stinseseră bine ecourile acestei senzaționale 
victorii, iminentul „come-beack" al marilor favoriți, care 
dominaseră autoritar cea mai populară dispută a aces
tui sport.

Dar handbalul românesc a primit calm „provocarea" și 
într-un deceniu — pe care federația, miile de modești și 
harnici activiști voluntari, sutele de antrenori și profesori 
de educație fizică îl încheie azi muncind cu rivnă la edi
ficarea altor succese — a dovedit virtuțile sale, cucerind 
încă de două ori primul loc (1964 și 1970) și o dată me
daliile de bronz (1967). Cu toate că sînt succese ma.ore, 
ele nu au rămas stinghere în palmares, adăugîndu-li-se 
fericit și pe deplin meritat, alte victorii de prestigiu. în 
campionatul mondial feminin, în C.C.E. (4 cupe I), la ma
rile turnee internaționale, la primul campionat mondial de 
tineret — peste tot unde reprezentativele țării s-au aliniat 
la start. Si asta doar în 10 ani ! A fost — cine ar putea 
dovedi contrariul ? — un deceniu de aur pentru handba
lul românesc, care azi trimite antrenori în multe țări ele 
pe glob, iar la competițiile căruia este o onoare să fii 
invitat.

Ne amintim, deci, cu plăcere că azi se împlinesc 10 ani 
de mari si tonice victorii. Și chiar dacă sîntem la ceasul 
unor amintiri ce încălzesc mima, so nu uitam că acest 
deceniu a fost — în fond — o perioadă de muncă 
aprigă, asiduă, în care s-au înființat și s-au afirmat pe 
plan intern zeci de noi echipe, în care activitatea din 
rîndurile copiilor și juniorilor o cunoscut o amploare 
neobișnuită. Tn acest timp, comisiile locale au devenit 
factori activi în buna organizare a muncii din tot mai 
multe orașe și județe ale țării, iar antrenorii s-au luat 
parcă la întrecere în inventivitate și în ~~ —i—
mai productive metode de pregătire.

J — fuseseră infirmate I 
I ' ’ ' ’ ‘ “

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
în gâsirea celor 

Au fost, cu alte 
cuvinte, ani rodnici pe toate planurile. Obligația tuturor 
celor ce-si închină preocupările și energia lor handbalului 
nostru este ca să facă în așa fel ca și anii viitori să fie 
tot atît de plini de rod I

Călin ANTONESCU

I

I
li

I
I
I
I
!

I
I
I
I
I
I
I
J

lăsatnu s-au
ciuda deselor 

întreprinse de dife-

Em. I.

0 IMPORTANTĂ COMPETIȚIE DE TIR
începînd de azi și pînă 

minică poligonul Dinamo 
Capitală găzduiește un 
partant concurs de tir, dotat 
cu „Cupa Semicentenarului “ 
La această întrecere, care 
inaugurează noul sezon com 
petiționa] la arme'e 
participă o serie de 
fruntași, mai puțin 
pleacă mîine la C.E. 
aer comprimat din

MMRIA.

De azi, la patinoarul acoperit ,,2J August^

du- 
din 
im-

cii glonț, 
trăgători 
cei care 

de tir cu 
Cehoslo-

program figurează 
armă liberă, armă 
pistol liber, pistol 
pistol sport pentru 

Printre acei care se

vacia. In 
probe la 
standard, 
viteză și 
juniori,
vor întrece pentru valorosul 
trofeu se află țintași consa- 
crați
Gh.
Ana
ș.a.

cum sînt : N. Rotaru,
Vasilescu, I. Olărescu, 
Goreti, Aritina Bițică

CONFERINȚA CJ.E.F.S. BIHOR
Casa de cultură a munici

piului Oradea a găzduit joi 
Conferința Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Bihor, care a prilejuit 
o amplă dezbatere a activită
ții sportive pe ultimii ani, a 
stabilit sarcinile în linii mari, 
pentru 1971—73 și a desemnat 
noile organe de conducere. La 
lucrările conferinței au par
ticipat membrii consiliului, 
activiști din comisiile pe ra
mură de sport, președinți ai 
unor asociații sportive, antre
nori, profesori de educație fi
zică, sportivi fruntași precum 
și reprezentanți ai unor orga
nizații și instituții care au 
sarcini în domeniul educației 
fizice și sportului.

La lucrările conferinței a 
participat tovarășul Alexandru 
Fodor, secretar al Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R.

Din partea Consiliului Na-

țional pentru Educație Fizică 
și Sport a fost prezent la 
lucrări conf. univ. Ion Kunst- 
Ghermănescu, secretar al 
C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinei 
de zi
nu. 
Bihor, 
seamă 
tov. 
copreședintele C.J.E.F.S. 
hor, a expus principalele ac
țiuni prevăzute în planul de 
miruri pe anii 1971—1973.

In numele bit oului comite
tului județean de partid, tov. 
Alexandru Fodor a felicitat 
pe activiștii și sportivii biho- 
reni pentru realizările obți
nute in ultimii ani, a făcut o 
serie de observații critice și 
recomandări prețioase privind

prof. Dumitru Cimpe.a- 
președintele C.J E.F.S. 
a prezentat darea de 

pe ultimii trei ani, apoi 
Alexandru Tordai, vi- 

Bi-

(Continuare In pag. a 2-a)

Micuții „artiști ai gheții”, care 
atacă titlurile de campioni in
ternaționali de patinaj artistic 
(juniori — 12 ani), s-au sculat 
devreme în această dimineață. 
La 7,3o. ei trebuie să pășească 
pe oglinda lucie a patinoarului 
acoperit „23 August”, pentru 
ultima pregătire dinaintea star
tului. Iar la ora 8, stăpinindu-și 
tracul, ai se prezintă in fata 
arbitrii >r pentru primele figuri 
obligatorii. După-amiază, de la 
ora 16 va fi rindul fetelor să-și 
înceapă întrecerea.

Pe lista participanților figu
rează 24 de nume, în proba fe
minină. iar alte 13 în proba bă
ieților. Nu le vom enumera aci. 
lăsind ca trialul primelor apari
ții — la desen pe gheață și să
rituri obligatorii — să sublinieze 
pe cele mai reprezentative. în 
schimb, găsim oportun să re
marcăm prezența. în juriile de 
arbitraj, a unor personalități cu
noscute în lumea patinajului ar
tistic. Arbitri principali sint Mo- 
nir.ue Georgelin (Franța) Și 
Claude Carlens (Belgia), ultimul 
fiind și președintele federației 
belgiene de specialitate. în lista 
arbitrilor mai figurează L. Gas- 
sner (Austria). Alojsia Koutny 
(Ungaria), liana Vavrova (Ce
hoslovacia). Ulla Johnson (Sue
dia), G. Kuppers (R.F.G.), Irina 
Mineulescu, Vera Curceac, Eca-

Radu VOIA

(Gontinuare tn pag. •
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PUMNI Șl VORBE
Este, desigur, o realitate una- 
m recunoscută aceea că ju- 

’.țul Brașov constituie o forță 
treclabllă In ansamblul mlșcă- 
1 de educație fizică șl sport 
n țara noastră. O atestă, prln- 
e altele, și faptul că In Între
cea < .....
ne — 
tears 
unte, 
■ținind 
ră.
Cu răspunderea pe care 
tpllcă această pondere a . 
tțulul In aria sportului națlo- 

au analizat particlpanții la . . Brașov
' trei 

de
su-

consiliilor sportive Jude- 
• Brașovul s-a situat de 

dată pe un loc 
ultima oară, In 

I poziția secundă

de 
1970, 

pe
0

Ju-

>1, 
onferlnța C.J.E.F.S. 
•tlvltatea depusă in ultimii 
îl, precum șl modalitățile 
dicare a el pe o treaptă 
irioară.
Structura organizatorică 
iză a mișcării 
vene cuprinde, . ....
cluburi sportive, 79 de aso- 

ații in Întreprinderi șl tasti- 
ții, 44 de asociații la sate, 

în școli și 3 asociații in coo- 
-rația meșteșugărească. Un ca- 
■u, deci, corespunzător pentru 
activitate de mari dimensiunii 

rtilă.
Bilanțul realizărilor din 
li ani reflectă ta bună 
iră acest potențial ridicat, 
es pe planul sportului de 
rmanță, unde stat înscrise 
duri de campioni republicani 

15 ramuri de sport, 7 titluri 
ilcanice, 168 de sportivi se
cționați in loturile naționale. 
Unele inițiative șl acțiuni me- 
torii s-au înregistrat șl pe 
ala activității sportive de 
asă, In întreprinderi șl lnsti- 
ții (Electrica, Bratex, Tracto- 

11 șl Rulmentul din Brașov, 
tllajul din Făgăraș), ta secto- 
il școlar-plonleresc („Cupa 
ei brazi’ la orientare turistică, 
lupa volnicului") șl studențesc 
Cupa Politehnica", „Cupa anl- 
r I"), ta mediul rural (peste 
600 participant! Ia „Cupa ti-

________ de 
sportive bra- 

actualmente,

ulti
mă- 
mai 
per-
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neretulul de la sate”), In uni
tățile militare („Spartachlada 
vtnătorllor de munte”. Ștafeta 
pompierilor). In mod cu totul 
deosebit — după cum s-a rele
vat șl In Conferință — s-a fă
cut remarcată activitatea asocia
ției sportive din satul Șirnea 
(președinte : Nicoiae Frunteș) 
unde pasiunea șl entuziasmul 
factorilor locali au generat re
alizări vrednice de stimă.

Fiind o consfătuire de lucru 
șl nu o adunare festivă — așa 
cum foarte bine a făcut obser
vația unul dintre vorbitori — 
particlpanții la Conferința 
C.J.E.F.S. au fost mal puțin 
preocupați de a trece In re
vistă aspectele pozitive ale ac
tivității din ultimii ani șl mal 
mult de a se opri asupra nea
junsurilor și deficiențelor sem
nalate, a soluțiilor șl obiecti
velor de viitor. In acest spirit 
exigent, s-a apreciat că rezul
tatele obținute sînt încă departe 
de posibilități și de cerințe, 
îndeosebi în privința sarcinii 
fundamentale de atragere la 
practicarea exerclțlllor fizice si 
sportului a unor mase tot mal 
largi de cetățeni, cu precădere 
tineri.

Această concluzie s-a desprins 
clar din cuvlntul tovarășului 
Constantin Drăgan. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.î prlm-secretar al Comite
tului județean de partid Bra
șov, care a arătat că partici
parea elevilor și studenților Ia 
activitatea sportivă metodică și 
organizată, continuă să fie ne
corespunzătoare, serioase rămî- 
nerl In urmă semnaiîndu-se și 
in mediul -ural. Susținînd ideea 
unei mal intense propagande in 
favoarea atragerii oamenilor 
muncii pe stadioane și tn sălile 
de sport, tovarășul Constantin 
Drăgan a subliniat — totodată 
— necesitatea întăririi colabo
rării dintre consiliul sportiv 
Județean șl ceilalți factori cu

a
co-

atribuții in acest domeniu, 
elaborării unor planuri 
mune care să nu rămtnă pe 
htrtle, oi să prindă viață.

In privința sportului de per
formanță, tovarășul Constantin 
Drăgan a apreciat succesele ob
ținute pinâ acum, dar a făcut 
remarca plină de adevăr că 
rezultatele reprezentanților Bra
șovului nu sînt incă suficient 
de competitive pe plan inter
național, exempllficînd îndeosebi 
cu situația sporturilor de iarnă 
care, deși au o veche tradiție 
in Județ șl dispun de condiții 
mult îmbunătățite tn ultimii ani, 
nu se ridică la o platformă 
calitativă valoroasă. Exprlmînd 
convingerea că Brașovul porte 
aduce o contribuție mal mare 
la creșterea prestigiului sportiv 
al patriei noastre, domnla-sa a 
indicat să se dea o atenție 
sporită bazei de masă a spor
tului de performanță.

Mențlonînd, ta continuarea 
cuvîntulul său, că baza mate
rială va lua o nouă extindere 
(prin construirea sălii cu 2 000 
de locuri din Brașov, a unor 
bazine acoperite etc.), tovarăsu. 
Constantin Drăgan a precizat că 
se face simțită nevoia unei mai 
bune întrețineri șl a folosirii 
raționale a fazelor existente, 
recomandlnd punerea lor la dis
poziția copiilor șl tineretului din 
cartierele respective ta anumite 
zile ale 
a spus 
Drăgan 
acțiunea __
lor simple, acțiune care nu ne
cesită investiții de la centru, ci 
depinde numai de noi, 
ganele locale.

Observații Judicioase 
unor aspecte din sportul 
vean de masă și de 
manță, sugestii șl 
valoroase au : ’
vtntul lor tovarășii Nicoiae
Țiței, președintele C.O.E.F.S.
Făgăraș Elena Georgescu, ins-

săptămînil. Totodată 
tovarășul

— trebuie 
de amenajare a

Constantin 
Intensificată 

baze-

de or-

asupra 
brașo- 

perlor- 
propuneri 

exprimat în cu- 
tovarășll

pector general al Inspectoratului 
școlar județean, Gh. Găman, 
șeful comisiei sport șl turism a 
Consllulul sindical Județean, 
Florin Tampa, șeful secției sport 
a Comitetului județean U.T.C., 
col. Laîăr Mihălțean, prof. 
Constantin MIrică, directorul li
ceului din Rîșnov, Ion Indrel, 
președintele clubului Steagul 
roșu. Constantin Dănescu, șef 
de serviciu Ia I.C.R.M. Brașov, 
antrenorul D. Popescu-Colibași, și 
alți vorbitori.

In cuvîntul său, președintele 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Anghel 
Alexc, s-a referit mal tatii pe 
larg la activitatea sportivă de 
masă. In această ordine de idei, 
să se dea atenție îndeosebi 
școlii, urmărlndu-se îmbunătăți
rea continuă a conținutului ore
lor de educație fizică șl Iniți
erea elevilor in diferite ramuri 
de sport. Tovarășul Anghel 
Alexe a Insistat, de asemenea, 
asupra necesității de a se face 
mal mult pentru dezvoltarea 
sportului în cartiere, a turismu
lui și drumeției, pentru 1
zarea unor întreceri cu 
rat de masă, care să nu 
sistemul competițional 
Apreciind că sportul de 
manță din județul Brașov s-a 
dezvoltat, ta ansamblu, in ul
timii ani, președintele C.N.E.F.S. 
a arătat că anumite ramuri 
de sport, ca gimnastica și atle
tismul, 
urmă, iar 
tacă la un 
ționai.

Cerînd să 
mare atenție 
Anghel Alexe 
să se militeze pentru o instruire 
la nivelul cerințelor actuale pe 
plan mondial, pentru folosirea 
la maximum a timpului afectat 
pregătirii și participarea conști
entă a sportivilor la antrena
mente, ceea ce va duce cu 
siguranță la o creștere a va
lorii performanțelor.

Ca «ă fiu cinstit — nu știu ce să spun, 
n-am nici o părere fermă șl invulnerabilă. 
Am bărbia slabă, oricine mă poate tri
mite la podea sau la culcare cu un argu
ment teribil. Sînt prins tn dinciul . unor 
sentimente contradictorii si vocea interi
oară care strigă î „breck 1*, „desparte lu
crurile tn alb si negru' nu e ascultată.

Poate că, uneori, boxul e un sport dis
trugător și inuman, dar. „meciul secolu
lui" n-a fost inuman, ci uman, profund 
uman, poate că nici n-a fost box, ci — 
cum spunea Burt Lancaster — o fantezie 
a boxului, cu poezie, cu dramă, cu umor., 
cu teatru, cu doi eroi ca în basme. Pumnii 
și violența loviturilor n-au distrus far
mecul și pasiunea care fascinează ori

and gentleman», ce echilibru mondial s-ar 
fi cutremurat dacâ un fanfaron ar fi deve
nit campion mondial la box, prin forja sin
ceră a pumnilor sâi ? Atîtea mediocrități 
patente și nefanfaroane, modeste și ti
mide, sînt campioni mondiali la box sau 
popice sau în arta literară — și nimeni 
nu e indignat I De ce mediocritatea se 
suportă mult mai ușor decit benigna fan
faronadă — nu acest „meci al secolului* 
ne va lamuri. Fiindcă aici nici unul dintre 
cei doi n-a fost mediocru. Am cu
Clay, vroiam sâ cîștige Clay, Frazier a 
fost mai tare, dar înfrîngerea lui. Clay nu 
mâ dezamăgește. Și voi ține mai departe 
cu c'. .
eșec : era

OVASNA: DE TREI ORI MAI MULȚI PRACTICANȚI Al SPORTULUI
Conferința C.J.E.F.S. Covasna, 
e cărei lucrări a-au desfășura) 
icent, a dat loc unor ample 

fructuoase dezbateri, In ca
rul cărora s-a făcut o miau* 
oasă analiză a activității spor- 
ve de pe aceste meleaguri șl 
■au jalonat principalele direcții 
e dezvoltării viitoare. Atlt din 
area de seamă, cit șl din cu- 
întul particlpanților a reieșit că 
i județul Covasna s-au depus 
udabile eforturi pentru dezvol- 
irea unei puternice baze de 
iasă a sportului. Este de a- 
reciat faptul că In această 
rivlnță, organele sportive ta
lie. avînd Îndrumarea șl spri- 
nul permanent al Comitetului 
idețean de partid, fac eforturi 
’osebita pentru dezvoltarea 
azel materiale, corespunzătoare 
vîntului luat de mișcarea spor- 

evidențlază 
trei ani, 

In diferite 
a sportu- 
mal mare 

anferi-

vă din județ Se 
iptul că în ultimii 
umărul celor atrași 
>rme de practicare 
ii este de trei ori ... 
ecît cel din perioada __ ___
ară. S-a dublat cifra spoptivl- 
>r clasificați, iar numărul echl- 
elor divizionare a crescut de
i 2 (în 1963) la 13 — acum, 
t începutul acestui an. Sporti-
ii din județ dețin trei titluri 
alcanice, 8 de campioni repu- 
licanl la Juniori. 2 recorduri 
ațlonale șl numeroase locuri 
■untașe tn diferite discipline.
Intre organele cu atribuții în 
omenlul educației fizice șl spor
ului s-a statornicit o colaborare 
.rlnsâ, care a avut darul să

lărgească sfera competițiilor, să 
mobilizeze pe terenurile de sport 
din ce In ce mal mulțl tineri. 
Aceasta s-a observat, mal cu 
seamă, tn dezvoltarea pe care 
a luat-o, tp ultimii ani, sportul 
școlar. Deși In Județul Covasna 
se simte lipsa unor profesori 
calificați de educație fizică (așa 
cum, de altfel, s-a subliniat și 
In discuții), totuși, datorită en
tuziasmului ce-1 caracterizează 
pe profesorii care predau acea
stă disciplină, numărul elevilor 
care practică tn mod organizat 
sportul a crescut vertiginos. 
Astfel, tnceplnd cu anul școlar 
1968—1969 s-au extins campiona
tele școlilor generale și în me
diul sătesc, unde In momentul 
de față, tn 22 de grupe de 
comune se lntîlnesc, sistem tur- 
retur, 82 de echipe de atletism, 
13 de fotbal, 56 de handbal, 15 
de gimnastică. întreceri tn care 
sînt angrenați peste 6000 de 
elevi. în același timp, In cola
borare cu Comitetul județean 
U.T.C. șl Consiliul județean al 
organizației pionierilor, s-au or
ganizat numeroase competiții cu 
caracter de masă. Dintre acestea, 
cele mal reuștie au fost „pen
tatlonul atle'-lc școlar’ șl ,-,Săni
uța de argint’, la care au par
ticipat toate liceele șl școlile 
profesionale din județ. Excursii
le cicloturistice au luat o am
ploare deosebită, rezultatele cele 
mat frumoase obțlntndu-le ele
vii de la școala generală din 
Micfalâu, care tn afara călăto
riilor făcute tn țară, au străbă
tut ml! de kilometri pe șose
lele cîtorva țări europene.

Cum era de așteptat, o bună 
parte a discuțiilor s-a referit la 
baza materială existentă In Ju
deț. Cu legitimă mtndrie, vorbi
torii și-au exprimat satisfacția 
In legătură cu acțiunile Între
prinse privind modernizarea 
complexului sportiv din St. 
Gheorghe, cu amenajarea șl 
dotarea bazelor sportive din 
Tg. Secuiesc. Covasna. Baraolt. 
Intorsura Buzăului ș.a. tn 
aceeași idee s-a evidențiat fap
tul că la liceul din Covasna a 
fost construită o sală de gim
nastică, iar școlile au fost do
tate cu materiale și echipament 
In valoare de peste 620.000 lei.

Toate aceste realizări au fost 
subliniate, printre alte probleme 
analizate, de către tovarăul Ca
rol 
al 
al 
al

Kiraly, membru supleant 
Comitetului Executiv al C.C.

P. C. R., prim secretar 
Comitetului județean de 

partid. președinte al Consi
liului popular județean. D-sa a 
făcut referiri la necesitatea dez
voltării intensive a unor spor
turi tradiționale In Județul Co
vasna, cum ar fi atletismul, 
popicele și tenisul de masă, 
ramuri care au obținut, de alt
fel, rezultate bune ta ultimii 
ani. Amintind celor prezențl că 
anul acesta sportivii dta Sf. 
Gheorghe vor avea la dispozi
ție o sală de sport modernă, 
precum șl un ștrand bine do
tat, vorbitorul a cerut ca ame
najările sportive să fie realizate 
șl cu o contribuție sporită pe 
plan local.

R. CALARAȘANU

organi- 
adevă- 

copieze 
oficial, 
perfor-

sint, totuși, rămase tn 
schiul nu se ridică 

bun nivel interna-

se acorde o mai 
selecției, tovarășul 
a indicat, totodată,

Constantin FIRANESCU

BIHOR
(Urmare din pag. 1)

La Balcaniadă

PUȚINE MOTIVE DE SATISFACȚIE
Schiorii participant la Bateai 

iladă, întorși miercuri tn țară, 
u și intrat în tfocul" întreceri- 
>r pentru campionatele națio- 
ale. eum însă pe planul actii 
ității lor Internaționale tradii 
tonala tntîlnire balcanică a re] 
rezentat punctul culminant, st 
uvlne să ne oprim asupra el 
entru a scoate tn evidență eH 
eva aspecte ce n-au putut fi 
uprlnse tn relatările telefonice]
Mal tnttl cîteva amănunte des

ire Mavrovo. tlnăr centru de 
chl al Macedoniei) care a găz- 
uit pentru prima dată o tntre- 
ere internațională. El a luat 
aștere doar tn 1965 șl este tn 
urs de dezvoltare, Muntele Bis- 
ra la poalele căruia se va dez- 
olta stațiunea Mavrovo (1 200 m 
Itltudlne) ' ' -----
ale bune 
ond slnt 
mul lac 
ulau cu 
talul de ... _______  , _
estațle cuprlnzînd o cursă 
0 km șl o ștafetă) dedicată con
tractorilor hidrocentralei, căzuți 
'ictlme unei avalanșe In 1956.
Întrecerile balcanice nu au be- 

'.eficlat de vreme prea potrivită, 
n ambele zile un viscol destul 
e puternic făcînd greutăți orga
nizatorilor și concurențllor. se 
toate spune chiar că acest timp 
’Otrlvnic a influențat oarecum și 
ezultatele mal ales la probele 
Ipine unde făgașele au provocat

preocupările în perioada care 
urinează.

Tov. Ion Kunst-Ghermâ- 
nescu, în cuvîntul său, a ținut 
să-i felicite, în numele 
C.N.E.F.S., pe activiștii, teh
nicienii și sportivii județului 
pentru realizările obținute în 
domeniul performanței și al 
activității sportive de masă

Participanții la conferință 
au purtat discuții fructuoase, 
scoțînd în evidență lipsurile 
care mai persistă în sportul 
orădean și au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii 
la toate nivelurile. Conferința 
a răspuns chemării la între
cerea lansată de conferința 
C.J.E.F.S. Galați cu privire la 
dezvoltarea bazei materiale a 
activității sportive de masă.

Apoi a fost desemnat noul 
consiliu și biroul său din care 
fac parte următorii tovarăși i 
i D. Gimpeanu (președinte), 
Al. Tor dai, A. Encuțescu (vi
cepreședinți), I. Buda, Irma 
Kiss, M. Lar, B. Mera, Elisa- 
beta Orosz, M. Pop, Fr. Ra- 
vasZ) Gh. Sabău, V. Sarea și 
M. Szotyori.

Intr-o atmosferă entuziaștă 
participanții la Conferință au 
trimis o telegramă de recu
noștință și angajament Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal.

oferind condiții natu- 
pentru schi. Pirtiile de 
trasate pe malurile 

de acumulare șl piz
muit înainte -.Memo- 
la Mavrovo", o manl- 

-----1 de

Slmbătă șl duminică la Borșa
ăriturl de la trambulina de 90 m
La ora cînd citiți aceste rîndurl, 

ăritorll noștri fruntași se află Ia 
Borșa (Maramureș) șl se pregă- 
esc pentru ultimele competiții 
ile sezonului : Cupa federației șl 
Campionatul național, pe trambu- 
ina de 90 m.
Concursurile vor 

>ătă și duminică pe 
rambulină de pe “

avea loc slm- 
frumoasa 

Buza Dealului,

BULETINUL ZĂPEZII
Institutul meteorologic ne-a 

comunicat ieri următoarele date 
jrivind grosimea stratului de ză- 
iadă în stațiunile de munte care 
nteresează pe schiori :

Vf. Omul 80 cm, Sinaia (cota 
500) 110 cm; Predeal 53 cm,

3untu (Muntele Mic) 119 cm, 
Semenlc 105 cm, Paring 27 cm, 
Săișoara 48 cm, Vlădeasa 14 cm, 
Xarău 78 cm, Păltiniș (Sibiu) 24 
?m, Fundata (Bran) 60 cm.

5 SPORTIVI ROMÂNI

Al/ PLECAT ASEARĂ

In ungariă
Sîmbătă și duminică va avea 

loc la Miskolc competiția inter
națională de judo dotată cu 
„CUPA UNGARIEI”. La între
ceri și-au anunțat participarea 
sportivi din Austria, Bulgaria, 
R.D. Germană, Italia, Uniunea 
Sovietică, România și Ungaria. 
Aseară au plecat în Ungaria 
următorii judoka din țara noas
tră : Otto Greff (Rapid Buc.) 
și Sabin Lucia (I.E.F.S.), la c; . 
63 kg, Ionel Lazăr (Vagonul 
Arad) și Ion Herman (I.E.F.S.) 
la cat. 80 kg și Gheorghe Boșcu 
(I.E.FS.), la cat. 93 kg. Lotul 
țării noastre este însoțit de an
trenorul Gh. Donciu și de arbi
trul L, Vasiiescu. . __

de cite ori omul se anga
jează într-una din luptele 
decisive ale vieții sale. Ha
bar n-am dacâ s-au înfrun- I 
tat „două stiluri diferite*, I 
nu-mi dau seama de ce I 
Clay reprezintă „inteligen- I 
ța" și de ce Frazier era 
„forța naturii*, dar știu câ 
am văzut două sensibili- I 
tăți, două temperamente, I 
două instincte de conser- I 
vare ajunse la limita pu- ' 
terii de a rezista — și asta 
e întotdeauna patetjg, chiar 
dacă e sîngeros și brutal. 
Demonstrați-mi invers și vă 
după aceea, voi adăuga că 
plac și savurați spectacole

cred. Dar 
în viață vă 

mult mai 
crude și mai sîngeroase în care nu curge 
pic de sînge, din care semenii noștri nu 
ies cu fața tumefiată ca Frazier, ci mai 
rău, mult mai rău, și nu clipiți. Aici, cel 
puțin n-a existat ipocrizie. Lăudăroșenia 
scandaloasă a lui Aii nu e Ipocrizie, e o 
formă de doping psihologic, o metodă de 
a cîștiga bani frumoși și, simultan, o for
mă de a trăi poetic, patetic, la un nivel, 
desigur, discutabil, dar nici o clipă me
diocru, plicticos iau conformist > declara
țiile lui în cabină — ce telereportaj exem
plar I — strigătele lui t ,1a dracu' cu ex-
perjii I îl fac praf pe urttul ăla cu pi
cioare late I* — de ce să ne scandali
zeze î De cîte ori nu ținem fiecare ase
menea tirade tn sinea noastră, ctte ase
menea blesteme nu îndrăznim să le divul
găm, deși le auzim cum ne străbat din 
cap pînă în picioare ? Că Aii e fanfaron ? 
Că Aii e un poet prost ? De unde atîta

blesteme nu îndrăznim să le divul- 
deși le auzim cum ne străbat din

virtute ți atîta exigență literara, ladies

el : fiindcă i-am văzut chipul, după 
fel de sincer ca înainte de 

meci, cînd „făcea pe ne- 
bunu..." Clay e vulnerabil, 
e un om și un boxer vul
nerabil, Frazier — deocam
dată nu, Frazier e o stîncă 
nemaipomenită, dar eu țin 
cu oamenii vulnerabili, sin
ceri și In bravadă și in 
durere. Demonstrați-mi in
vers, demonstrați-mi că tre
buie să jinem cu Frazier, 
învingător nu categoric, 
dor indiscutabil — și vă 
cred.

Nu mai lungesc vor
ba. Ar trebui să vor

besc prea mult despre mine si ale mele. 
Un meci de box care ne aduce atît de 
aproape de noi înșine și de ale noastre, 
de pe pămînt, nu merită distrus prin co
mentarii excesive. De altfel, ziarul „Times', 
celebrul „Times*, a spus-o foarte clar: 
„Acesta n-a fost meciul secolului, ci eve
nimentul sportiv al ultimilor 30 de ani*. 
Eu, de azi, am alt meci al secolului : Pro- 

I — C.F.R. Cluj, duminică. Am citit 
Fotbal* multe prohodiri ale Progre- 

’r c? ___  __ Jumi- 
cîntarea cîntărilor... 
adio Clay I Viva

la

»

greșul 
în . r------  ,
sului. Vă grăbiți, domnilor, zic și eu. 
Victor Hugo. Dar, tn orice caz, de di 
nică începe viața cu 
Adio cerb de aur, 
Bojin I

CORESPONDENȚA t
Al. Manoliu — str.

Vă mulțumesc pentru 
In cazul „ApoIIo 14*. 
stntefi de acord cu mine. Obiecțiile mă 
interesează la fel de mult ca laudele.

K. Marx 47, lași : 
felicitările adresate 

Scrie|i-mi și eînd nu

BELPHEGOR

ANCHETA NOASTRĂ

MULTĂ, FOARTE MULTA ATENȚIE IN ACTIVITATEA CU JUNIORII
_  jocul este prea dur, iar rug- 
byștll care vor să-și pună în va
loare calitățile stat „blocați" de 
adversari, ceea ce-i obligă să 
joace reținut. Aici ar trebui să 
intervină mal mult și arbitri,.

2. Pentru îndreptarea situației, 
cred că ar trebui e să se Imprime 
un joc modern, in viteză, des
chis, in limitele regulamentului ; 
arbitrajele să fie uniforme la 
toate meciurile ț să se îmbunătă
țească munca antrenorilor cu ju
niorii ; antrenorii să aibă o acti
vitate mal susținută in pregătirea 
tehnică șl tactică a echipelor.

3. Selecționarea Jucătorilor să 
fie corespunzătoare, să se ridica 
nivelul instruirii fizice șl tactice; 
să nu se caute cu orice preț vic
toria — lată cîteva puncte cara 
ar trebui urmărite de fiecare an
trenor.

4. La noi) la Iași, s-au deplasat 
activiști al federației care au 
contribuit mult la organizarea a 
4 echipe de juniori. Intre timp, 
la Liceul -„M. Sadoveanu", au 
mal luat ființă tacă două. Este ne
cesar, însă, să se desfășoare 
campionate pe plan local șl zo
nal.

L CORANGA (Ancora Galați) 1
1. In primul rînd, consider că 

rugbyul este tratat necorespunză
tor chiar de forul de specialitate. 
Dacă pentru divizia A există cît 
de cit o preocupare, la divizia B 
ea lipsește cu desăvtrșlre. De 
aceea, in această categorie apar 
și dispar peste noapte o serie de 
echipe. sB“-ul a devenit un bun 
refugiu pentru Jucătorii plafonați.

2. Să 1 se acorde rugbyului e- 
tențla pe care o merită.

3. Antrenorii să imprime multă 
seriozitate elevilor lor, să-l ex
cludă din lot pe cei care nu mat 
dau randamentul necesar șl să 
recruteze din pepiniera proprie 
cadre tinere.

4. Dacă pînă ta acest an nu am 
avut o echipă de Juniori, acum 
dispunem de un lot de 30 de jucă
tori, care se pregătesc de 3 ori pe 
săptămlnă. In legătură cu „schim
bul de mline", trebuie să spun 
că este absolută nevoie să se 
respecte hotărlrea biroului fede
ral ca formațiile din divizia A și 
B să albă și o echipă de juniori, 
angrenată Intr-o competiție.★

Părerile interlocutorilor noștri 
demonstrează că lumea rugbyu
lui este frămîntată de o serie de 
probleme deosebit de importante. 
Multe dintre ele ar putea să-și 
găsească rezolvarea printr-o acti
vitate mat susținută la toate ni
velele, prlntr-un sprijin eficient 
pe plan local. In același timp, se 
cere antrenorilor să-și diversifice 
munca, să-și întărească autorita
tea prlntr-o pregătire multilate
rală.

Reținem, de asemenea, faptul 
că se impune depistarea șl creș
terea juniorilor, pentru a se asi
gura continuu echipelor divizio
nare elemente de valoare.

Recenta plenară a Comitetului 
federal a adoptat un plan de mă
suri menit să ridice nivelul cali
tativ al rugbyului. Se cere doar 
ca el să fie transpus tn fapte.

Emanuel FANTANEANU

Peste puțină vreme, reprezentativele de rugby ale țării noastre 
(seniori și juniori) se vor prezenta la startul unor importante confrun
tări internaționale. Programul competițional este de pe acum cunos
cut. Vom aminti doar că startul oficial va fi luat de seniori la 11 
aprilie, in partida cu Italia, iar de juniori la 7 aprilie, tn turneul de 
la Casablanca. .

Acum, în preajma reluării campionatului) a pregătirilor pentru 
confruntările internaționale, am întreprins o anchetă printre antre
norii de club, cu scopul de a afla opinia lor in legături cu stadiul 
actual al rugbyului nostru.

Le-am adresat următoarele întrebări i
1. Care crefleți că »tnt principalele carențe ale rugbyului nostru 1
2. Ce considerați că trebuie făcut, in perioada actuală, pentru eli

minarea lor 7
3. In acest context
<• Se discută foarte mult de 

această problemă la clubul dv. 7

V. MORARU (Grivlț» Roșie) »
1. După părerea mea, lipsa de 

disciplină, modul cum este orga
nizată activitatea internă, neres- 
pectarea procesului de instruire, 
organizarea defectuoasă a unor

'jocuri sînt numai cîteva din ca
rențele rugbyului nostru. în pre
zent se discută mult despre dez
voltarea cantitativă. Dar eu cred 
că și actuala cantitate" se poate 
manifesta mal valoros.

2. In rîndui măsurilor ce ar 
trebui luate pentru redresarea 
situației, ar trebui să figureze șl 
elaborarea de către federație a 
unul statut intern al comisiilor,

care este roiul antrenorului de club 7 
Juniori. Este tratată corespunzător

se prevadă sarcini 
stabilite. Fiecare co-

CARENȚELE DIN PREGĂTIREA 
TINERETULUI

Ștafeta junioarelor noastre, campioană balcanică tn întrecerile 
de la Mavrovo (de la stingă): Rodica Clinciu, luliana Pața 
și Elena Bășa, ultima învingătoare și în cursa individuală 

Fotoi M. FELIX

numeroase căzături. Privită tn 
ansamblu, comportarea schiorilor 
noștri a fost bună. Cele două 
victorii ni le-au adus fondlstele 
junioare : Elena Bașa, în cursa 
individuală, și la ștafetă, aceeași 
schioare împreuna cu Kodica 
Clinclu și luliana Pața. Rezul
tate bune au mal realizat Ion 
Tudor (locul 2 la 10 km juniori) 
șl Gh. Cincu (locul 2, la ÎS km 
seniori). Fondlștil au mal cîștigat 
un loc față de ediția trecută și 
la ștafetă. Dar el au rămas și 
anul acesta in urma alergătorilor 
bulgari care au dominat întrece
rile, cucerind primele locuri tn 
toate probele de fond masculine. 
Fără îndoială trebuie încă sâ se 
muncească mult la fond. Ne gîn- 
dim tn speclat la juniori care 
dovedesc posibilități, dar înregis
trează fluctuații de valoare de la 
o cursă la alta.

La probele alpine, situația a 
fost diferită : gazdele au reușit 
să cucerească 4 victorii, iar 
schiorii bulgari două (slalomurile 
speciale ale juniorilor).

Pentru prima oară, deci, noi nu 
am avut nici un campion la pro
bele alpine. Dan Crlstea, ctștl- 
gătorul slalomului special la cele 
trei ediții anterioare a fost eli
minat de o căzătură șl un alt 
schior capabil să se lupte cu va
loroșii componenți ai echipei gaz
dă nu am avut. Dacă, totuși, 
comportarea seniorilor a fost, in 
generat, mulțumitoare, nu putem

spune același lucru despre ju
niori. Impresia noastră este că in 
afară de Alexandra Bogdan care 
dovedește seriozitate și are cali
tăți, ceilalți juniori nu-și merită 
locul in echipa reprezentativă, ne- 
prezentînd garanțiile minime pen
tru atingerea unei valori reale. 
De asemenea) singura noastră ju
nioară (Ioana Btrsan) a fost des
tul de departe de adversarele 
sale, neputlnd face față traseelor 
pretențioase (a abandonat tn am
bele curse).

In ceea ca privește a V-a ediția 
a Campionatelor balcanice, care 
vor avea loc tn Grecia (echipa 
acesteia a absentat acum), nu s-a 
putut stabili încă nimic. In cazul 
că federația greacă va renunța 
la organizare, urmează ca ea să 
fie încredințată Bulgariei, forul 
de specialitate din această țară 
oferlndu-se să asigure desfășu
rarea tradiționalei întreceri a 
schiorilor din Balcani.

Theo MACARSCHI

S-a înapoiat în Capitală — 
venind de la -Magdeburg — 
delegația scrimerilor noștri 
care au luat parte la Turneul 
Prieteniei, competiție rezer
vată trăgătorilor sub 20 de 
ani. După cum se știe, rezul
tatele obținute de tinerii noș
tri scrimeri — exceptînd pe 
sabreri și, întrucîtva, pe spa
dasini — n-au fost la înăl
țimea așteptărilor. Deci, pri
ma noastră întrebare adre
sată conducătorului delegației, 
D. Tepșan, secretar general 
al F. R. Scrimă i

— Cum se explică slaba 
comportare a celor mai 
mulți dintre scrimerii noștri ?

— Acest turneu, care pre
cede cu o lună campionatele 
mondiale de tineret, atinge, 
de la an la an, un nivel va
loric mai ridicat. Reiese, deci, 
că participanții se antrenea
ză din ce în ce mai intens, 
ceea ce nu a fost cazul și 
cu trăgătorii noștri a căror 
pregătire, efectuată în cadrul 
cluburilor lor, s-a dovedit 
necorespunzătoare. Cea mai 
mare decepție ne-au oferit-o 
floretistele care, mai ales, în 
proba pe echipe au evoluat 
cu mult sub valoarea lor o- 
bișnuită.

— Sabrerii, 
an satisfăcut ?

— Indiscutabil, ei s-au si
tuat la nivelul ‘  :
bune echipe. Faptul că au 
fost întrecuți cu numai o 
tușă diferență de trăgătorii

maghiari șl că au cedat cu 
4—9 în meciul cu echipa 
Uniunii Sovietipe, meci mult 
mai echilibrat decit arată 
scorul, demonstrează clasa 
înaltă la care s-au situat ei. 
Vlad a fost, pur și simplu, 
„motorul echipei" noastre, iar 

Pop și Marin l-aia secundat 
cu brio. în plus, Pop ne-a 
adus și medalia de bronz în 
proba individuală,

— Cum apreciat! evolu
ția spadasinilor 7

— Față de alte ediții, ei au 
avut o comportare mult mai 
bună. Fiind foarte tineri 
(Szabo și Zidaru) și mai ne
experimentați decit majori
tatea concurențllor, spadasi
nii noștri nu au putut termi
na pe locuri mai de frunte. 
Oricum, Podeanu și Cără
midă au lăsat o bună impre
sie.

tn schimb,

celor mai

— Floreta a stat, în to
talitate, sub semnul decep
țiilor 7

— Aproximativ, da. Numai 
Heim a fost mai activ pe 
planșă, în schimb Ursovici și 
Dinu au avut mari fluctuații.

— Față de aceste rezul
tate, ce perspective de 
participare la C.M. de la 
Chicago avem 7,

— Personal eș opina pen
tru trimiterea sabrerilor a- 
mintiți și a Iul Podeanu, la 
spadă. O hotărîre în acest 
sens se va lua de către bi
roul federal... (S. B.)

ta care să 
foarte bine -----------  ----------
misie să albă o activitate mal 
Intensă, iar hotărtrile să fie In 
așa fel adoptate Incit să nu poată 
fi atacate.

3. Antrenorii trebuie să ceara 
mal mult de la ei șl de la echipă, 
pentru că și ta această direcție 
se manifestă lipsă de exigență. 
Crearea unul climat de lucruj 
fără compromisuri șl slăbiciuni, 
este esențial. In rugby, important 
este „dacă vrei sau nu să joci". 
A aplica niște scheme de genul 
stu o dai lui, el țle“ e simplu. 
Pasiunea, Insă, se cultivă mai 
greu.

4. Antrenorul de club trebuie să 
fie de fapt tehnicianul UNOR 
echipe. înțeleg prin aceasta ne
cesitatea urmăririi și creșterii 
juniorilor. Chiar șl subsemnatul, 
abia In ultimul timp s-a ocupat 
mal intens de tinerii rugbyștl, 
pentru a le asigura un cadru 
adecvat de lucru. La ora actuală, 
ta această problemă lucrurile 
evoluează favorabil. Avem 4 pro
fesori care se ocupă de echipele 
de Juniori.

T. RADULESCU (Știința Petro
șani) :

1. Dacă atunci clnd am obținut 
rezultate de valoare dispuneam 
de rugbyștl care aveau o pre
gătire fizică excelentă, acum Ju
căm tehnic și tactic, dar statem 
depășiți complet la capitolul vi
talitate. Aș mal adăuga faptul că 
se resimte lipsa unul mare număr 
de jucători Ia nivelul juniorilor 
șl că goana după rezultat este 
„impusă" tacă ta acest stadiu.

2. Este nevoie de o bază de 
masă. Fiecare club trebuie să 
aibă o echipă de juniori, angre
nată într-o competiție viabilă.

3. Flecare antrenor are datoria 
să încerce a-șl crea o pepinieră 
proprie ; să cultive dragostea față 
de coechipieri, față de club pen
tru a nu mal avea fluctuații în 
echipe.

4. La noi, problema activității
rugbyului este tratată cu multă 
pasiune. în acest an vom înfiin
ța o grupă de juniori la Șc. sp. 
Petroșani. Am luat această mă
sură pentru a asigura Intr-un 
viitor apropiat un eșalon de re
zervă pe drumul de la divizia B 
(Știința ... .......................................... '
I).GH. 
Iași) :

1. NU

II) la divizia A (Știința
DROBOTA (Politehnica

se poate face o selecție 
corespunzătoare, deoarece — In 
special la divizia B, dar șl la A

T TINERII VITEZIȘTI ROMÂNI

SÎNT CAPABILI DE REZULTATE SUPERIOARE

LECTORAT
ȘCOALA SPORTIVA EX

PERIMENTALA „VIITO
RUL" organizează marți 
16 martie 1971, orele 11, în 
sala de festivități din bd. 
Mundi 37—39, un lectorat 
metodic cu următoarele 
teme i

Î, Probleme privind pre- 
tlrea sportivă Ia copii 

și Juniori in haltere 
Prof. AMZUICA NICOLAIS

• Unele aspecte privind 
metodica pregătirii săritu
rilor de trlplusalt la Ju
niori

Prof. SORIN

sts lnvltatl sâ 
toate cadrele de 
tate din Capitala.

IOAN

partlcipe 
speciali

START lN RALIUL BRAȘOVULUI, 
PRIMA ÎNTRECERE A SEZONULUI

Sezonul automobilistic debu
tează duminică. Inițial, intențiile 
organizatorilor urmăreau evita
rea iernii, cu care nu vor de loc 
să-i familiarizeze pe automobi- 
liștii noștri, deși — se știe prea 
bine — conducerea pe zăpadă 
constituie cea mai înaltă școală 
de pilotaj. Iarna aceasta — cu 
toanele ei — a jucat, însă, o 
festă organizatorilor făcîndu-și 
simțită prezența la startul pri
mului raliu, cu toate că data su
ferise o amînare de o săptămînă. 
Acest raliu care marchează în
ceputul sezonului ’71 se dispută 
duminică și se numește RALIUL 
BRAȘOVULUI. Traseul Iu! va 
măsura 406 km. distanță potrivi
tă pentru debut, și folosește dru
murile județului respectiv, tim
pul de parcurs fiind 6 ore 
pentru avansați și 7 ore pentru 
începători. Ni se pare, totuși, că 
mediile impuse (65—75 km,'oră 
pentru avansați și 50—65 km/oră

pentru începători) sînt puțin 
prea ridicate, mai ales pe por
țiunile cu drumuri neasfaltate. 
Dar, fată punctele pe care le 
vor atinge concurenții în raliul 
al cărui start se va da dumini
că la ora 7,01 de pe stadionul 
Municipal al Brașovului : Bra
șov — Rîșnov — Pîriul Rece — 
Predeal — Săcele — Tărlungcni
— Teliu — Prejmer — Hărman
— Bod — Hălchiu — Codlea — 
Șercaia — Făgăraș — Sîmbăta de 
Jos — Sîmbăta de Sus — Com
plex Sîmbăta — Orașul Victoria
— Ueea de Jos — Făgăraș — 
Galafi — Soars — Lovnic — 
Rupea — Haghiz — Cuciuiata
— Șercaia — Vad — Șinca 
Nouă — Poiana Mărului — To- 
hanul Vechi — Rîșnov — Pîr. J 
Rece — Predeal — Dîrste — 
Brașov.

Probele speciale, în număr 
de S, vor consta din cursa de 
viteză In coastă pe sectoarele

Rîșnov — l’îrîul Rece (de două 
ori), Sîmbăta de Sus — Com
plexul Sîmbăta, Galați — Soars 
și Poiana Mărului — Tohanul 
Vechi (în total 33,8 km). Este 
prevăzută și o probă de înde- 
mînare care se va disputa Ia 
Brașov (pe stadionul Municipal) 
la o oră după terminarea tra
seului (prevăzută pentru ora 13).

Subliniind eforturile organi
zatorilor — filiala A.C.R. Bra
șov — nu putem să nu arătăm 
că există o oarecare indiferență 
a alergătorilor noștri față de a- 
ceastă întrecere, pînă ieri la 
prînz fiind înscrise pentru raliu 
doar 13 echipaje (10 din Bra
șov, 2 din Cluj ?i 1 din Sibiu), 
dintre care 3 de începători. Se 
poate remarca absența de neîn
țeles a automobiliștilor din 
București și Pitești. Chiar și în 
aceste condiții, prezența la start 
a unor echipaje valoroase ca 
Puiu - Pescaru, Graef - Borcea și 
Drăgoi - Rizeseu asigură inte
resul pentru întrecere.

în încheiere, precizăm că ur
mătorul raliu, al Bucureștinlui. 
este programat pentru 27—28 
martie. El va măsura circa 800 
km, iar înscrierile pentru par
ticipare sînt deschise pînă la 19 
martie (la filiala A.C.R. Bucu
rești).

Speranțele patinajului din Un
garia, Cehoslovacia, Uniunea So
vietică, R.P.D. Coreeană, Polonia, 
R. D. Germană șl România s-au 
tattinit pe pista artificială din 
incinta complexului sportiv Dy
namo Berlin, in cadrul tradițio
nalului concurs dotat cu trofeul 
„Cupa Prietenia". Recenta edi
ție a acestei importante con
fruntări a avut o semnificație 
aparte Intrucît federațiile de spe
cialitate au deplasat tineri pati
natori ce speră să la parte la 
J. O. din 1976, majoritatea lor 
aflîndu-se Ia primul concurs in
ternațional. Reprezentanții R. D. 
Germane, Uniunii Sovietice, Polo
niei șl R.P.D. Coreene au domi
nat întrecerile, onțlntad rezultata 
valoroase, care anunță patinatori 
de nădejde pentru marile com
petiții mondiale.

România a deplasat Ia Berlin 
6 alergători, dintre care 4 sînt 
viteziști la vîrsta Juniorilor mid 
(15—16 ani). Și .....................
pil realizați de 
ttaatori pălesc 
lor Înregistrate 
cursului, avem ___
Ies dacă ne gtadlm’ că vlteziștli 
se află la discreția vremii — mo
tive de satisfacție. Cinci noi re
corduri republicane, la categoria 
juniori II. Principalul realizator 
(3 recorduri) a fost Zoltan Șan- 
dor, care Ir. cursele de 500 și 
1 000 m s-a apropiat de nivelul 
fruntașilor, ocupînd poziții la ju
mătatea clasamentului. Dacă va 
fi supus unei atente pregătiri, 
Zoltan Șan dor poate ajunge mal 
rapid decit alțl „copil minune" 
a! pistelor noastre de gheată ta 
elita seniorilor.

Surprinzător de bine s-a com
portat slblanca Sanda Frum, 
degl patinează doar de dțlva

cu toate că tim- 
tineril noștri pa- 

tn fața rezultate- 
de laureațil con- 
totușl — mal a-

ani, fiind la Berlin autoarea u- 
nui neașteptat record pe distanța 
de 500 m. In nota ei obișnuită, 
a evoluat șl Roxana Salade, 
care a obținut cea mal bună 
performanță republicană In cursa 
de 1 000 m. De asemenea, Victor 
Ciolacu (un vltazlst care se a- 
nunță un veritabil fondlst) și 
Eva Fokt-Fodor și-au îmbu
nătățit recordurile personale. Un 
singur selecțrjnabli, din păcate 
toemai acela de la care se aș
tepta cel mal mult, nu a dat 
randamentul scontat : Eugen I- 
mecs, cel mal vîrstnlc compo
nent al lotului de... juniori. După 
ce vreme îndelungată ne obișnu
ise cu o evoluție promițătoare, 
patinatorul clujean lipsit de pre
gătire a fost depășit In unele 
probe de doi colegi din echipa 
națională.

Ținind seama de pregătirea su
mară efectuată de tinerii vlte- 
ziștl se poate afirma că patina
torii români slnt capabili de re
zultate superioare, cu condiția 
să fie îndrumați cu mal multi 
grijă în viitor.

Tr. IOANIȚESCU

UNDE MERGEM?
PATINAJ : Patinoarul aco

perit „23 August”, de la ora 
8 la 13 : concur, internatio
nal de patinaj artistic (figuri 
impuse băieți).

TIR : Poligonul Dlnamo, de 
la ora 9 : întreceri la arme 
cu glonț (proba de pistol li
ber 60 f).
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CELE 7 STADIOANE
(pe care se va oficia deschiderea 

returului diviziei A)

VINE,
(Urmare din pag. tț

VINE FOTBALUL...

l$l AȘTEAPTĂ OASPEȚII
'Așadar, duminică se dă startul tn returul campionatului 

diviziei naționale A. La această oră, pregătirile pentru... pre
mieră sînt pe punctul de a fi încheiate.

Firesc, gospodarii stadioanelor ce vor găzdui cele 8 meciuri 
ale etapei a XVl-a și-au înzecit eforturile pentru ca terenu
rile de șoc să se prezinte în condiții optime.

Iată scurte relatări ce ne-au fost furnizate în cursul zilei 
de joi despre starea terenurilor.
• STADIONUL REPUBLICII 

din București. Capacitate s 
E8 000 de locuri.

Cornel Drăgușin, antrenor fe
deral ■ s,Miercurl, fiind la sta- 
î-----------------------------------------

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI

SE REIA LA 21 MARTIE
1 Returul campionatului re
publican de juniori are pro- 

ț gramată prima etapă dumini- 
Lcă 21 martie, o săptămînă mai 
tîrziu decît s-a anunțat în 
calendarul competițional a- 
nual.

dion, am văzut că se lucra Ia 
curățirea zăpezii. Dacă timpul 
se va menține frumos, terenul 
se va zvînta șl sîmbătă va fi 
excelent pentru joc".

• STADIONUL U.T. ARAD 
15 000 de locuri.

Mircea Fetescu, jucător al 
U.T.A.-ei : „Cred că vom avea 
condiții optime. Dreptunghiul 
gazonat a fost curățat de zăpa
dă. De asemenea, s-au reparat 
anexele, vestiarele au fost vop
site etc. Deci, totul este pus Ia 
punct pentru primul meci".

• STADIONUL CENTRAL 
"din Craiova. 34 000 de locuri.

Șt. Coidum, antrenorul echi
pei Universitatea : „Noj am 
menajat terenul, efectuind pe el 
doar un singur antrenament.

i

t
Luni și mărfi va avea loc

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
(ENTRELOR DE (ORII $1 JUNIORI

f Luni dimineață, cu începe
re de la ora 9, va avea loc 
în sala de conferințe de la 
„23 August" consfătuirea pe 
țară a antrenorilor centrelor 
de copii și juniori. La lucră

rile consfătuirii, care vor 
dura 2 zile, sînt Invitați pro
fesori de educație fizică din 
secțiile de fotbal ale școlilor 
sportive și președinți ai unor 
cluburi și asociații.

Zăpada s-a topit pe aproape 
toată suprafața și, dacă timpul 
se va menține frumos, așa cum 
a fost în aceste zile, atunci, du
minică, terenul va fi bun”.

• STADIONUL „23 AUGUST” 
din Iași. 12 800 de locuri.

D. Diaconescu, coresponden
tul ziarului nostru : „După -va
lul» de zăpadă căzut duminica 
trecută, stratul ajunsese la o 
grosime de 60—70 cm. S-au luat 
măsuri pentru curățirea terenu
lui și joi dimineața se lucra în 
plin. Sperăm că terenul va fl 
bun de joc”.
• STADIONUL „23 AUGUST» 

din Bacău. 15 700 de locuri.
Ilie Iancu, corespondentul zia

rului nostru : „Spațiul de joo 
este curățat de zăpadă. Joi di
mineața a fost senin, soare. 
Dacă vremea va fi frumoasă, 
terenul se va usca și va fi bun 
de joc”,

• STADIONUL TINERETU
LUI din Brașov. 14 500 de locuri.

Ion Indrei, președintele clu
bului Steagul roșu : „Am luat 
toate măsurile pentru ca primul 
meci din retur să se desfășoare 
în condiții optime. Terenul a 
fost curățat de zăpadă și tă- 
vălugit. Deci, pentru duminică 
«-au creat condiții bune”.

• STADIONUL MUNICIPAL 
din Cluj. 26 000 de locuri.

Ștefan Mihai, membru al con
siliului asociației C.F.R. Cluj : 
„Vremea continuă să fie capri
cioasă la Cluj. Miercuri a nins, 
Iar joi dimineață a fost ger, ca 
spre prînz să fie soare. Gospo
darii stadionului Municipal lu
crează la curățirea de zăpadă a 
terenului. Așa că, dacă timpul 
nu se va Înrăutăți, terenul se 
va prezenta în condiții bune”.

parcă de timiditate, gazonul 
e aproape uscat, „Piști» Co
vaci conduce „amicalul» din
tre „titularii de duminică» și 
echipa de tineret-rezerve...

Toată lumea se bucură de 
primăvară și de fotbal, doar 
antrenorul secund al Stelei, 
Constantin, se lamentează ca 
un copil:

— Uite, dom’ne, la Pantea 
ăsta ! Cum plec de lingă tușă 
și nu mai strig la el, cum 
adoarme... Formidabil !

II rog să-l lase pe Pantea 
să se conducă singur cinci 
minute și să-mi dăruiască 
mie răstimpul acesta :

— Cum a fost duminică ?
— Mai bine decît în tur

neu. Curba urcă...
— Meciul cu Farul va fi...
— ...foarte greu. Cea mai 

mare ambiție a lui Cosmoc 
e să bată la București pe 
Steaua și pe Dinamo !

— O să bată și duminică ?
— Nu cred. Aliniem „ll“-le 

standard, întinderea de la 
coapsă a lui Cristache a ce
dat, Vigu joacă „la mijloc» 
ca un ceas...

— Vorbeai de o curbă care 
urcă... Pînă unde crezi că va 
urca ?

Cu un ochi spre teren, 
Constantin simte că momen
tul e mai dificil. Se întoarce, 
zăbovește cu răspunsul :

— Va urca sus. Pînă unde 
nu știu, dar știu că mai sus 
decît... se așteaptă lumea 1★

2. Al doilea popas al re
portajului de astăzi i Giuleș- 
tli lui Răducanu și Neagu, la 
ora antrenamentului...

Apărarea contra atacului 
la „porți mici».

Notez trei absențe i Năs- 
turescu, care acuză o întin
dere după meciul de „Cupă» 
de la Cîmpina, Apostol, sus
pectat de un reumatism car-

diac, și Dan, scutit de „mi«- 
ță» pentru a se dedica... cî- 
torva ture de stadion, deși — 
îmi șoptește Marin Bărbu- 
lescu — „nu i-a cerut-o ni
meni, doar a terminat prin
tre primii testul Cooper".

Atmosfera de seriozitate e 
dublată — observă cei cîți- 
va suporteri răzlețiți prin tri
bună — de o voioșie neobiș
nuită care ignoră rafalele 
tăioase de vînt și terenul pe 
cale de dezghețare.

Numai Răducanu pare 
trist...

— Ce-i, Rică ?
— Ce să fie, nu vezi, joacă 

apărarea cu atacul ? I

— Și ce-i cu asta ?
— Păi, eu unde să joc1 

Neagu zice că eu nu-s apă
rător, că eu sînt... portar, 
iar Lupescu mi-a spus că ei 
sînt cinci și că eu n-am loc.

Și, de necaz, Răducanu îl 
strigă pe Dumitru, care — 
suspendat pînă duminica vii
toare — își ispășește pe
deapsa la tineret-rezerve i

— Liță. ia trage-mi vreo 10 
careuri. Să-ți arate Rică ce 
poate I

Cinci minute mai tîrziu, cn 
Marin Bărbulescu, discutînd 
despre „Cupă", despre acci
dentarea lui Năsturescu, des
pre retur...

Antrenorul rapidiștilor a 
zgîrcit la vorbă, cumpănit, 
poate chiar reticent, oferin- 
du-ne răspunsuri evazive, 
neangajante, diplomatice i

— Meciul de sîmbătă va 
fi dificil, noi nu i-am învins 
niciodată ușor pe studenți 1

L-am întrebat cum „vede" 
noul sezon. N-a răspuns ni
mic, abia într-un tîrziu a 
oftat i

— Ei, dacă Neagu și Ma
rin Stelian ar fructifica în 
retur măcar cîte un „un-doi“ 
în fiecare repriză !

Ei, dacă Neagu și Marin 
Stelian...

(Vrmare din pag. 1)

Lereter despre reluarea campionatului

„SĂ DORIM MAI MULT!“

— Crezi, într-adevăr. In am- 
uel» perspective 7

— El bine, nu. Eu sînt doar 
Sigur că U.T.A. nu va coborî 
Sub IoguI 4. Nu știu însă cît 
va urca. Judecind cu rigla de 
calcul în mină (n.a. — în sti
lul inginerului Lereter), Dina
mo are 70 la sută șanse, noi 

‘vreo 30. Gîndindu-ne însă și 
la unele „imponderabile», 
U.T.A. are șansele ei dintot- 
deauna, remarcate de obicei 
abia prin ceasul al 11-lea.

— Cerîndu-ți scuze pentru 
abandonarea „subiectului 

U.TA.», aș vrea să ne orientăm 
discuția spre acest nou retur, 
care începe mîine...

— ...Oglindindu-ne gîndurile 
în oglinda trecutului...

— ...și în cea a speranțelor 
noastre. Și ca s-o pornim or
ganizat, am să te întreb cum 
ți se pare atmosfera generală

in fotbalul nostru, acum, ia 
începerea părții a doua a 
„spectacolului cu 30 de acte" ?

— Fugind de ostentativ, da 
vorbe mari, recitate de <sir- 
oumstanță, aș vrea să remarc 
faptul că momentele Guadala
jara și Feljenoord n-au trecut 
fără a lăsa unele semne. îmi 
dau seama că fotbaliștii ro
mâni sînt altfel priviți, în 
străinătate ca și în... țară. Noi 
înșine, jucătorii, ne privim alt- 
fel- .11

— De Ia idee. Ia exemplu.»
— Da, după Feijenoord, nu 

numai pe mine, sau pe Petes- 
cu,. sau pe Pojoni, dar și pe 
băieții ăștia tineri, ca Florian 
Dumitrescu sau Broșovschi, 
altfel ne saluta lumea. Cu o 
stimă nouă, care aproape ne 
stingherea.

Bînt om serios și nu cred în 
povești, dar vreau să vă spun 
că după unele rezultate ale 
fotbaliștilor, noștri, am ajuns 
și eu la concluzia că fotbalul 
românesc poate — vorbind o- 
blectiv, eu picioarele pe pă- 
mînt — mai mult decît s-a 
crezut. Și mai mult decît am 
crezut chiar noi, fotbaliștii, 
robi atîția ani ai unor comple
xe așa-zis „balcanice». Și în 
fotbal ca și în alte multe do
menii ale vieții, putem mult. 
Și o vom dovedi.

— Ce crezi, de pildă, că tre
buie să însemne apropiata pri
măvară pentru fotbalul nos
tru ?

— în retur ca și în întîlnl- 
rile internaționale, trebuie să 
dovedim că am ieșit — că fot
balul nostru a ieșit — din um
bră. Trebuie să căutăm lumi
na unor performanțe mai înal
te, să nu ne mulțumim cu ce 
am reușit în ultimul timp. Să 
dorim mai mult 1

— Ce altceva mal aștepți 
de la acest retur, Iosif Lere
ter ?

— Aștept, cum spuneau și 
tehnicienii de la marea Uzină 
23 August din Capitală, spec
tacol, fair-play de la toți ac
torii lui, și cei din teren și

cei din tribună. Nu știți ee 
înseamnă de la o vîrstă, res
pectul adversarului, al publi
cului. Dumitru, de pildă, cît 
e el de talentat, nu știe eă 
vine o vreme cînd stima ad
versarilor înseamnă totul, În
seamnă că n-ai făcut umbră 
terenului de pomană.

— Coborînd de Ia autoritatea 
Inginerului-fotbalist Lereter 
la... fotbalistul-inginer Lere
ter, îți propun un baraj de 
7—8 întrebări mai directe, de 
tipul „de 10 puncte»?

De pildă, numele jucătorilor 
preferați de la alte echipe ?

— Dembrovschi, Dinu (Dina
mo), Neagu, Dumitrache, Tu- 
fan eto.

— Pentru Lereter, returul 
lcare începe simbătă este al...?

— Al 15-lea.
— Și cîte vor mai urma ?
— Cu inima răspund — 10.
— Care este primul senti

ment pe care-I încerci la a- 
cest nou start ?

— Cel de curiozitate.
— ? I?
— Mă întreb dacă răspunsu

rile pe care mi le dau singur 
o să se potrivească. îmi zis, 
de exemplu, că de locul 15 se 
vor zbate să scape Progresul, 
Jiul și F.C. Argeș.

— Locul 16 îl vezi ca și ad
judecat î

— Mi-s dragi timișorenii 
mei, dar in două luni nu se 
pot face minuni.

— Cine crezi că va promova 
în A?

— A.S.A. Tg. Mureș și Cri- 
șul. Poli are o singură șansă. 
Să învingă pe Crișu! la Ora
dea. Și e foarte greu. Dacă nu 
chiar imposibil.

— Șansa revenind adeseori 
în limbajul, ca și în viața lui, 
spune-mi, te rog, ce cotă a- 
corzl șansei în fotbal?

— Deși sînt om foarte rațio
nal și cred în determinările 
cele mai temeinice, consider 
că șansa cîntărește adeseori 
decisiv.

— U.T.A., spre exemplu, este 
o echipă cu șansă ?

— Nu. U.T.A. a avut o sin
gură dată șansă în viață. In 
dublul-meci gu Feijenoord.

— Cînd crezi că se va decide 
campionatul ?

— Mai ales în... primele 
două etape. Uitați-vă la pro
gramul dinamoviștilor și la al 
nostru.

— Al vreun ultim cuvînt 
înaintea startului?

— SUCCES 1 Urez returului 
mult suGces I

JUCĂTORI

SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a ana
lizat — în ședința ținută a- 
seară — comportarea neco
respunzătoare a unor fotba
liști în diferite meciuri ami
cale internaționale și a ho- 
tărît sancționarea lui Codrea 
(Rapid), cu mustrare, și a 
lui Grama, Raksi (Progresul 
București) și Ion Munteanu 
(„U“ Cluj) cu avertisment.

MECIURI AMICALE
Ieri în meciuri amicale : 

Ceahlăul Piatra Neamț —Di
namo București 0—2 (0—1) ; 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timi
șoara (tineret-rezerve) 2—1 
(0—1) ; Crișul Oradea — Re
colta Salonta 6—0 (4—0) ;
C.S.M. Sibiu — F. C. Galați 
3—2 (1—1) ; Vulturii Textila 
Lugoj — Vagonul Arad 2—5 
(0—2).

inedită expediție este pre-

licitat și din 
prețioase ore 
triotică.

partea elevilor 
de muncă pa-

p.d. In turneul pe

N. D.
ANUNȚA

I
I
I
i
I
! 
i

O
gătită de copiii din Șibot, co
mună aflată în județul Alba : 
cursa pe Mureș pînă la Arad, 
pe o plută pe care vor urca 
12 pionieri și un instructor. 
Pregătirile, care au început 
încă din vara trecută, cuprin- 
zînd lecții de înot, îndrumări 
tehnice pentru comportarea la 
bordul... navei etc., reunesc un 
mare număr de elevi din rîn- 
dul cărora urmează să fie a- 
leși cei mai bine pregătiți și 
— am putea 
curajoși. Să 
„recepție»...

UN DAR

spune — cei mai 
răminem deci pe

PENTRU COPIII 
DIN LUPȘA

Profesorul Vasile Gavrilâ, de 
la Școala generală de 10 ani 
din comuna Lupșa, localitate 
așezată la 7 km de Baia de 
Arieș, ne înștiințe. ză că toti 
cei 400 de copii care învață 
aici vor beneficia, în curînd, 
de o bază sportivă proprie, 
care va cuprinde terenuri de 
handbal, volei și o pistă de 
60 m cu 3 culoare. Amena
jarea acestui mio — dar foarte 
util — complex sportiv, care 

!ț se află în incinta școlii, a so-

I

CODLEA
UN CAMPION LA SCHI

La poalele Măgurel, în Co- 
dlea, a avut loc un reușit con
curs de schi pentru sportivi 
neclasificați. întrecerile au 
fost dotate cu „Cupa Orașu
lui" la ele participînd aproape 
40 de schiori. Iată cîștigătorii 
probelor : seniori fond 10 km 
și slalom special — Gh. Ru- 
sulet | juniori, fond 5 km — 
I. Drăgușel; slalom special — 
St. Roncz. Punctul de atrac
ție al competiției l-a consti
tuit, fără discuție, copilul Theo 
Thut, în vîrstă de cinci 
care 
seu 
într-un stil care promite, 
că la Codlea se anunță 
riția unui autentic campion. 
Urmează ca anii să decidă...

N. SECELEANU 
coresp.

„DUMBRAVA"-SIBIU 
LA... NUNTA DE ARGINT
Cu prilejul aniversării a 25 

de ani de...căsnicie cu sportul, 
mai precis : împlinirea unui 
sfert de veac de la înființa
rea secției de popice, asocia
ția sportivă Dumbrava din Si
biu a organizat, împreună cu 
comisia județeană de specia
litate, un concurs jubiliar. 
Jocurile s-au desfășurat pe 
arena Dumbrava, reunind 14 
echipe (!), fapt care onorează 
evenimentul sportiv, ca șl a- 
sociația în cauză. In program 
a figurat o probă redusă de 
40 lovituri mixte (20+20), e- 
chipele fiind formate din 6 
jucători plus 2 jucătoare. 
Deosebit de echilibrată și 
spectaculoasă a fost disputa 
pentru cucerirea trofeului la 
individual, departajarea între 
primii doi clasați făcîndu-s? în 
funcție de vîrstă. Iată și re
zultatul : 1. Ion Prică (Elec
trica Sibiu) 175 p.d., 2. Valen
tin Costea (Electrica Sibiu) 175 
p.d., 3. Vasile Bolef (Pielarul

ani,
a parcurs întregul tra

de slalom special, și încă 
Iată 
apa-

Sibiu) 174 ...
echipe din nou Electrica s-a 
dovedit cea mai omogenă, for
mația clasîndu-se în frunte cu 947 p.d. ’ . _ . .
roșu
(917

I-au urmat Drapelul 
(918 p.d.) și Poligrafia 

p.d.).
I. ION — coresp.

ÎMBOGĂȚEȘTE ZESTREA 
ARGEȘEANA

Cu pași repezi sporește zes
trea sportivă a oamenilor 
muncii din satele argeșene. De 
altfel, anul care s-a scurs a 
însemnat pentru județul Ar
geș cea mai frumoasă reușită 
în ceea ce privește propaga
rea educației fizice și a spor
tului în mediul rural. Să ne 
amintim de prima ediție — 
cu caracter experimental — a 
„Olimpiadei satelor", care a 
angrenat toate cele 94 de co
mune, atrăgînd la start 26 000 
de săteni. Această mare a- 
fluență s-a manifestat aproa
pe continuu, ducînd implicit 
și la dezvoltarea bazei mate
riale. Astfel, in prezent, sate
le județului dispun de 4 săli 
de sport în comunele Vedea, 
Godeni, Berevoiești și Poiana 
Lacului (satul Păduroiu), 286 
terenuri de fotbal, volei, hand
bal, baschet, 18 popicării, 4 
piste de atletism, porticuri de 
gimnastică ș.a. Consiliul ju
dețean de specialitate, prevâ- 
zînd pentru nul în curs noi 
contingente de amatori ai 
sportului, a inițiat un larg pro
gram de amenajări de baze 
simple, pentru a face față ce
rințelor crescînde. De pildă, 
s-a preconizat amenajarea a 
182 de terenuri de sport și 
joacă pentru copii și, totoda
tă, a 10 săli de sport în co
munele Domnești, Corbeni, 
Buzoiești, Bughea de Jos, Hîr- 
tiești, Ștefan cel Mare, Bra- 
du, Albota Slobozia și Rucâr. 
Construcțiile vor fi realizate 
din fonduri proprii, prin con
tribuția C.A.P., a Consiliilor 
populare, comitetelor de pă
rinți, la care se vor adăuga un 
volum sporit de muncă 
tică și alte posibilități

I. FEȚEANU —

SE

O PEPINIERA 
HANDBALISTICA LA ANINA

Ne scrie profesorul de edu- 
, cație fizică Florea Romulus, de 
la Școala generală din Anina 
— Steierdorf (jud. Caraș-Se- 
verin). A așternut pe hîrtie 
cîteva din realizările sale, e- 
vident rodul unei activități 
pline de dăruire, de ambiție, 

și de abia îndrăznește să ne 
roage ca aceste rînduri să va
dă lumina tiparului. O facem 
însă cu plăcere. Florea Romu
lus a fost tentat să înființeze 
o grupă de handbal fete, cu 
care — datorită unei munci 
perseverente — a ajuns la un 
nivel de pregătire ce dă for
mației în cauză dreptul de a 
participa la competiții cu ca
racter oficial și speranțe în- 
tr-o evoluție superioară pentru 
viitorul apropiat. începutul n-a 
fost de loc ușor, problema ba
zei materiale, a fondurilor 
pentru deplasări punîndu-seeu 
acuitate. Dar, micile economii 
ale elevelor, atașamentul pă
rinților pentru sport, au făcut 
ca echipa fiicelor de mineri 
să poată participa la o serie

patrio- 
locale.
coresp.

Marin Bărbulescu, alături de „secundul" Gristescu t „Dacă Neagu și Marin Stelian ar 
fructifica cîte un «un-doi» în fiecare repriză"..'. Foto I VASIDE BAGEAC

ARBITRII MECIURILOR PRIMEI ETAPE 
A RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

Partidele încep la ora 11
SERIA I

• Fortul Constanța — Spor
tul studențesc București : G. 
BÎRSAN, ajutat la linie de O« 
Constantinescu și V. Paladescu 
(toți din Galați) ;

• A.S. Armata Tg. Mureș — 
F.C. Galați : G. POP, ajutat de 
T. Moarcăș și R. Miron (toți din 
Brașov) ;

• Flacăra Moreni — Știința 
Bacău : G. POPOVICI, ajutat de 
M. Cîțu șl I. Hrisafi (toți din 
București) ;

• Metalul Tîrgoviște — C.F.R. 
Pașcani : N. PETRICEANU, a- 
jutat de G. Vasilescu II și C. 
Iofciu (toți din București) ;

• Progresul Brăila — Ceah
lăul P. Neamț : C. D1NULESCU, 
ajutat de G. Retezan și G. Vasi
lescu I (toți din București) ;

• Poiana Cimpina — Dună
rea Giurgiu : M. B1CĂ, ajutat 
de G. Micloș și S. Stăncescu 
(toți din București) ;

• Politehnica Galați — Me- 
trom Brașov : C. PETREA, a- 
jutat de A. Munich și V. Toma 
(toți din București) ;

• Metalul București — S.N. 
Oltenița : V. LIGA, ajutat de 
T. Trofin și G. Botezatu.

de N. Marinescu și V, Radian 
(toti din Pitești) 5
• Minerul Anina — Vagonul 

Arad : I. RITTER, ajutat de G. 
Blau și' I. Sana (toți din Timi
șoara) ;

• Gaz metan Mediaș — Elec- 
troputere Craiova : I. ClMPEA- 
NU (Cluj), ajutat de T. Cîm- 
peanu (Beclean) și F. Berger 
(Cluj) ;
• Olimpia Satu Mare — Mi

nerul Baia Mare: TR. CRU- 
CEANU, ajutat de I. Oprița și 
A. Rotaru (toți din Arad) ;

• C.F.R. Arad — Gloria Bis
trița : I. BARBU (Alud), ajutat 
de C. Cîmpeanu (Alba Iulia) și 
M. Grecu (Aiud) ;

• Crișul Oradea — C.S.M. 
Reșița : G. TOPAN (Cluj), aju
tat de G. Vereș (Cluj) șl V. Po
pescu (Turda) ;

• Politehnica Timișoara — 
Metalurgistul Cugir : S. DRA- 
GULICI (Tr. Severin), ajutat de 
V. Munteanu (Reșița) și T. Moi- 
sescu (Tr. Severin).

VIZA PE ANUL ÎN CURS

A LEGITIMAȚIILOR
DE INTRARE LA

MANIFESTAȚIILE SPORTIVE
Prelungirea valabilității pe 

anul 1971 a legitimațiilor de 
intrare la manifestațiile spor
tive emise de C.N.E.F.S. ce 
efectuează contra cost tnce- 
ptnd cu data de 12 martie 
a.c. la sediul din str. Vaslle 
Conta nr. IS, astfel s

■ luni) miercuri, joi intre 
orele 8.00—14.00.

— marți, vineri, intre ore
le 8.00—14.00 și 18.30—30.30.

— «imbdtd intre orele 8.00— 
11.00.

De la data de 13 martie 
a.c. legitimațiile de Intrare 
la manifestațttle sportive care 
nu au viza pe anul tn curs 
tșl încetează valabilitatea.

SERIA a ll-a
• Corvinul Hunedoara — 

U.M. Timișoara : O. COMȘA, 
ajutat de Al. Ene și C. Savu 
(toți din Craiova) ;

• C.S.M. Sibiu — Olimpia 
Oradea : I. CHILIBAR, ajutat

de 
vel 
ce . _ 
amenajat un frumos teren în 
cadrul școlii. Cu toate condi
țiile precare de pregătire in 
sezonul rece Minerul Anina 
și-a înscris, de pe acum, pe 
cartea de vizită : locul II tn 
campionatul județean al șco
lilor generale, locul IV în 
campionatul județean de se
nioare, locul I la „Cupa 30 
Decembrie" — 1970. Pe de altă 
parte, trebuie subliniat faptul 
că toate aceste fete sînt bune 
și Ia învățătură, 
rală fiind peste 8, două din
tre ele Gabriela Livovschi și 
Eleonora Lazăr 
premiante, prima 
nerală 10. Minerul 
în componența sa 
lentate handbaliste 
puteți vedea în 
Gabriela Livovschi, 
garin, Lia Buculescu, Eleono
ra Lazăr, Mariana Licu, Ha- 
nelore Hamberger, Maria Je
lea, Erica Gligu, Rozalia Cor
net, Ștefania Maiguț, Maria 
Cîmpean și Cristina Repazsky. 
Noi le dorim, din toată inima, 
pîrtie liberă spre performantă!

competiții organizate la ni- 
de județ. Aceasta, după 

prin muncă patriotică s-a

media gene-

fiind chiar 
cu media ge- 

Anina are 
aceste ta- 
(pe care le 
fotografie) : 
Herta Bu

II

1■

După un turneu util,

SE ANUNȚĂ SCHIMBĂRI ÎN ECHIPA JIUL
Scurt dialog cu antrenorul Ion BALÂNESCU

Cu ocazia deplasării la Brăi
la, antrenorul principal al Jiu
lui, Ion Bălănescu, ne-a dat cî- 
teva scurte relații asupra recen
tului turneu efectuat în R.D. 
Germană :

— In 12 zile am sus(inut 4 
meciuri, în condiții atmosferice 
dificile : cu Lokomotiv Leipzig 
0—3 ; cu Wiesmut Aue 1—1 și 
două jocuri cu Stahl Riesa, 1—0 
în primul, 0—1 in al doilea.

— Cum a evoluat formația pe 
care o antrenați ?

— în general bine, deși jucă
torii mei s-au adaptat cam greu

jocului în forță, practicat de e- 
chipele adverse. Gazdele ne-au 
primit excelent. Ca o concluzie 
generală, turneul ne-a fost foar
te util...

— .. .și va influenta în bine 
evoluția echipei în retur ?

— Evident ! Dar în această 
privință mai trebuie să realizăm 
însă încă un deziderat, pe care-1 
consider de cea mai mare im
portantă : efectuarea eîtorva 
schimbări și nominalizarea cî- 
torva tineri, de care echipa are 
neapărat nevoie...

Radu TIMOFTE

PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 11
1. Steaua — Farul 1 X
2. Politehnica Iași — Petrolul 1
3. Sport Club Bacău — Dinamo 1 X 2
4. C.F.R. Cluj — Progresul 1 X
5. U. T. Arad — Jiul 1
6. Steagul roșu — F. C. Argeș 1
7. Univ. Craiova — C.F.R. Timișoara 1
8. Bologna — Varese 1
9. Cagliari — Juventus 1

10. Catania — Foggia 1
11. Napoli — Lanerossi 1
12. Roma — Lazio 1 X
13. Torino — Internazionale X 2

LOTO-PRONOSPORT
7 MECIURI DIN PRIMA ETAPA A CAM°IONATULUI 

ÎN PROGRAMUL CONCURSULUI DE DUMINICA
Sutele de mii de iubitori ai 

fotbalului de pe tot cuprin
sul țării sint convocați, de 
duminică, în flecare sâptămî- 
nă pe stadioane... Se reia 
campionatul.

La Pronosport, meciurile în- 
4-ecerii nr. 1 a fotbalului 
nostru vor concentra din nou 
interesul și vor oferi surpri
ze. Deci premii mari și nu
meroase.

’’•eturul se anunță pasio
nant. Concursul de duminică 
14 martie are în program 
șapte dintre cele opt partide 
ale etapei de inaugurare a 
campionatului. Cu excepția

meciului Rapid — Universi
tatea Cluj, toate celelalte me
ciuri apar în program. în 
rest, programul este comple
tat cu șase întîlniri din agi
tatul campionat italian.

Nu vă "ămine decît să par
ticipați cu cît mai multe bu
letine la Concursul Prono
sport de duminică.

B Tragerea Loto de astăzi 
va fi televizată direct din stu
dioul de Televiziune cu în
cepere de la ora 19,10. Tra
gerea va fi și radiodifuzată 
pe programul I în jurul orei 
19,15.



SPECIALIȘTII ROMÂNI DESPRE „MECIUL SECOLULUI1'

CAMPIONUL LUMII ISI MERITĂ TITLUL!
5

Meciul secolului, FRAZIER— 
CLAY, urmărit pretutindeni cu, 
un extraordinar interes, a pro
vocat, cum era firesc, ample 
comentarii și în rîndurile spe
cialiștilor români, antrenori, 
arbitri, boxeri.

lată, în cele ce urmează, 
cîteva dintre cele mai autori
zate păreri.

Antrenorul emerit ION POPA 
a fost încîntat de meci. „S-a fă
cut o deosebită risipă de energie, 
intr-un meci în care Clay a fost 
tehnicianul, iar Frazier repre
zentantul tortei și al pregătirii 
fizice excepționale. Tempo-ul de 
luptă a fost extraordinar. Am 
văzut meciul pentru titlul mon
dial la categoria mijlocie, din
tre Benvenuti și Griffits. Nici 
pe departe el nu s-a ridicat Ia 
un asemenea grad de combati
vitate. Unora, poate că nu ic-a 
plăcut boxul lui Frazier, lipsit 
de spectaculozitate. El a aplicat, 
însă, cea mai potrivită tactică, 
singura, de altfel, care ii pu
tea duce la victorie. Numai așa, 
sufocindu-și literalmente adver
sarul. atacindu-1 continuu. Fra
zier putea învinge un boxer cu 
o tehnică atît de rafinată și care 
era și mult mai înalt ca el (cu 
9 centimetri). Frazier a procedat 
așa cum a spus : «ca să cadă 
copacul, nu trebuie să începi cu 
capul, ci cu trunchiul». Și 

Frazier, prin lovituri la abdo
men, l-a măcinat pur șt simplu 
pe Clay, chiar dacă unele din-

meinic pentru un drum lung, 
de uzură. Este adevărat că șa- 
langerul a marcat destul de mult 
în primele reprize, dar punctele 
adunate pe buletine nu com-

REVANȘA 

FRAZIER-CLAY
In cadrul unei con

ferințe de presă care a 
avut loc ieri la New 
York, campionul mondi
al de box ia cat. grea 
Joe Frazier a declarat 
ziariștilor că — în caz 
că nu se retrage din 
activitatea pugilistică — 
el îsi va pune din nou 
titlul în joc, în fața lui 
Cassius Clay, în luna 
octombrie sau în pri
măvara anului 1972.

pensau efectul loviturilor primi
te de la Frazier. Așa se explică 
faptul că, încă din repriza a 8-a, 
reflexele lui Clay nu mai erau 
atît de prompte, că el a putut 
recepționa de atitea ori aceeași 
lovitură — croșeu! de stingă — 
fiind trimis pină la urmă la 
podea de un asemenea procedeu, 
ușor de anihilat. Eu nu mă com- 
oar <-u Clay. Și totuși, nici unul Campionul mondial Joe Frazier și antrenorul său Yancey 

Durham

NOI ECOURI IA „MECIUL SECOLULUI» 1
4 *

de peste hotare continuă să acorde largi spații acestui 
secolului11. In titlul cronicii sale,

STANDARD" scrie : „Cassius Clay a decepționat. Joc 
este adevăratul campion". Cotidianul „BLICK“ din 

iși intitulează astfel unul din comentarii : „In ciuda celor 
lovituri, Frazier a rămas tare ca un stejar". Trimisul 
al acestui ziar l-a întrebat pe Frazier de ce are fața tu- 

---- ’ ” ’ : „Mi s-a umflat

REPREZENTARE
LA C.E. OE

La sfîrșitul acestei săptămini, 
atleți și atlete din 24 de țări 
Iși vor disputa la Sofia titlurile 
celui de-al doilea campionat de 
sală al Europei.

Inaugurate în 1966 la Dort
mund, sub denumirea de „Cri
teriul european de sală", compe
tițiile cu caracter continental au 
constituit o recunoaștere ofi
cială a creșterii popularității 
atletismului pe teren acoperit, 
mai dens ca spectacol și mai 
intim decît cel în aer liber. Suc
cesul deosebit al întrecerilor la 
edițiile următoare a determinat, 
transformarea lor în campionate 
europene, a căror primă desfă
șurare, anul trecut, în luna mar
tie la „Stadthalle" din Viena, a 
confirmat, prin interesul susci
tat și prin rezultatele obținute, 
justețea deciziei forului euro
pean.

Sportivii români au participat 
la toate edițiile disputate pină 
în prezent, obținînd, în special 
prin săritori, cîteva rezultate 
de prestigiu (Șerban Ciochină 
este de altfel primul ciștigător 
al probei de triplusalt). Anul 
trecut. Viorica Viscopolcanu a 
cucerit titlul european la sări
tura în lungime învingînd-o, în

ROMÂNEASCĂ MASIVĂ
ATLETISM IN SALĂ

CAMPIONII EUROPENI 1970
MASCULIN

60 m Borzov (U.R.S.S.) 6,6
400 ni Bratcikov (U.R.S.S.) 46,8
800 m Arzanov (U.R.S.S.) 1:51,0
1500 m Szordykowski (Polonia) . 3:48.8
3000 m Wilde (Anglia) 7:47.0
60 mg Nickel (R.F.G.) 7,8
înălțime Gavrilov (U.R.S.S.) 2,20
prăjină Tracanelli (Franța) 5,30
lungime Lepik (U.R.S.S.) 8,05
triplusalt Saneev (U.R.S.S.) 16,95
greutate Briesenick (R.D.G.)

FEMININ
20,22

60 m Meissner (R.D.G.) 7,4
400 m Neufviile (Anglia) 53,0
800 m Sykora (Austria) 2:07,0
60 mg Balzer (R.D.G.) 8,2
înălțime Gusenbauer (Austria) 1,88
lungime Viscopoleanu (România) 6,56
greutate Cijova (U.R.S.S.) 18,60

ultima săritură, cu un singur 
centimetru pe Heide Rosendahl ; 
Cornelia Popescu a obținut me
dalia de argint la săritura în

ln grupa B a C. M. de hochei

JAPONIA A ÎNVINS POLONIA (64) 
IN ULTIMELE 6 MINUTE!

Presa
„meci al 
NING 
Frazier 
Zurich 
300 de 
special _ ___  __
me f iată, la care campionul mondial a răspuns : 
fața nu atît de loviturile lui Clay, cit de cele ale arbitrului de 
ring Arthur Mercante care de două ori, la breackuri, m-a lovit 
cu umărul în obraz. Acestea au fost lovituri mai puternice decît 
cele ale lui Clay“....

într-o declarație acordată în exclusivitate ziarului iugoslav 
„VECERNIE NOVOSTI“, Cassius Clay a spus : „S-ar putea să 
revin pe ring și atunci puteți fi siguri că voi pune capăt carie
rei lui Frazier. Nu mi-e rușine că am fost învins, dimpotrivă sînt 
mîndru. Un sportiv trebuie să fie demn și atunci cînd pierde, 
pentru a servi de exemplu. Frazier desigur este puternic, dar 
nu va rezista mult pe ring cu stilul său de a boxa“. Intr-un alt 
interviu acordat ziarului american „NEWSDAY**, Clay se plinge 
de rapacitatea fiscului, care l-a obligat să plătească drept impo
zit peste 80 la sută din bursa sa. „Cînd mă gîndesc că anumite 
persoane din anturajul nostru, impresari, proprietari de săli, 
cîștigă sume enorme fără a primi nici un pumn (!) nu prea am 
poftă să mă grăbesc să boxez din nou“ a încheiat fostul 
campion.

Intre timp Consiliul mondial al boxului (WBC) l-a desemnat 
pe Joe Frazier drept cel mai bun pugilist al lunii martie. în 
clasamentul șalangerilor lui Frazier. pe locul intii este situat 
George Foreman (S.U.A.), urmat de Cassius Clay (S.U.A.), Oscar 
Bonavena (Argentina). Jimmy " ' ' "
(Canada).

■tarul englez „EVE-

Ellis (S.U.A.), George Chuvalo

tre ele au fost mai puțin re
simțite. datorită blocajului. De
cizia este indiscutabilă. Ea nu 
a fost determinată numai de 
aspectul ultimei reprize, cum 
spun unii. Chiar și punctajul de 
pină atunci nu îndreptățea de
tronarea campionului lumii".

Maestrul sportului DUMITRU 
CIOBOTARU, multiplu campion 
al tării, s-a declarat dezamăgit 
de evoluția lui Clay: „Acest ex
celent tehnician n-a tăcut deleit 
să plătească prețul ingîmlă- 
rii sale. Se pare că el a luat 
prea mult în serios propriul său 
pronostic — scoaterea lui Fra
zier din luptă pină la repriza 
a 7-a — și nu s-a pregătit te-

din adversarii mei n-a reușit 
să-și plaseze lovitura favorită 
mai mult de două-trei ori. După 
prima, sau măcar a doua, mi-am 
luat măsuri de apărare".

ION MONEA, finalist olimpic 
ne-a spus următoarele : „în 

boxul profesionist, dacă tehnica 
nu este împletită cu forța și cu 
o pregătire fizică la cel mai 
înalt uivel, este greu să obții 
victoria. La amatori, în trei 
prize, David ii poate păcăli 
Goliat. Intr-o luptă de 45 
minute, forța și rezistența 
spun cuvintul”.

în încheiere, și cuvintul unui 
arbitru. Acela al arbitrului inter
național CONSTANTIN CHI-

re- 
pe 
de 
iși

RIAC: „Pentru un meci pro
fesionist, arbitrajul a fost des
tul de corect. Dacă ambii 
boxeri ar fi fost arbitrați 
după regulamentul amatorilor, 
meciul n-ar fi durat mai mult 
de 5 reprize. Frazier ar fi 
fost descalificat pentru box pe
riculos, cu capul inainte, iar 
Clay pentru țineri repetate. Dar, 
adevărul este că atacurile lui 
Frazier, în aceste condițiuni, 
n-au reprezentat un pericol, du
pă cum nici obstrucțiile lui Clay 
nu l-au Împiedicat pc Frazier 
să-și continue acțiunile. Trans
misia pe micul ecran a acestui 
meci a constituit o bună lecție, 
în acest sens, pentru boxerii și 
arbitrii noștri. De altfel, în bo-

amator, există acum tndica- 
ea lupta să fie lăsată mai 

liberă de către arbitrul din ring, 
în altă ordine de idei, Frazier a 
adoptat cea mai bună tactică. 
Altfel, Clay n-ar fi putut fi în
vins. Gîju. de pildă (păstrind 
proproțiile !) nu poate fi învins 
decît de un boxer ca Nedelcea 
sau Pometcu, care îl sufocă în 
timpul meciului, ii obligă să 
accepte schimburile de lovituri. 
Am punctat și eu, la sugestia 
unui prieten. în 7 reprize l-am 
dat învingător pe Frazier. în 6 
pe Clay, iar două le-am dat ega
le. La sfîrșitul meciului, Frazier 
avea 3 puncte în plus”.

xul 
(ia

Jack BERARIU 
Mihai TRANCA

O altă surpriză de proporții 
a marcat cea de a patra zi 
a întrecerilor din cadru] gru
pei B a campionatului mon
dial de hochei pe gheață. La 
Lyss, în fața a 2 500 de spec
tatori, echipa Japoniei într-o 
zi excelentă a dispus de se
lecționata Poloniei cu scorul 
de 6—4 (2—0, 1—2, 3—2). Ho- 
cheiștii niponi au atacat ra
pid și variat, punînd dese
ori în dificultate robusta de
fensivă a polonezilor. Cel 
mai bun jucător de pe teren 
a fost atacantul Hoshino, 
care a impresionat prin forța 
sa de pătrundere și șuturile 
deosebit de periculoase. O 
notă bună și pentru portarul 
Ohtsubo, un adevărat înger 
păzitor al echipei sale.

Echipa japoneză a condus 
cu 2—0, 3—2 și 4—3, dar a fost 
de fiecare dată egalată, ea 
reușind să se impună în ul
timele 6 minute, cînd a mar
cat punctele victoriei. Cele 
10 goluri au fost realizate 
de : Hoshino (min. 2), Ka- 
kihara (18), Hoshino (26), Ku- 
rokawa (50), Hori (54) și

Suzuki (60) pentru japonezi ; 
Kacik (21 și 46), Biruia (24) și 
J. Batkiewicz (53) pentru po
lonezi.

La Chaux de Fonds doar 
200 de spectatori au fost pre- 
zenți la partida dintre re
prezentativele R.D. Germane 
și Italiei. în revenire de for
mă. hocheiștii din R.D. Ger
mană au cîștigat cu 11—0 
(5—0, 1—0, 5—0) prin punc
tele înscrise de : Nickel (2), 
Breitschuh (2), Schmidt (2), 
Slapka (2), Noack, Karger și 
Janke.

în urma acestor rezultate, 
echipa Elveției continuă să se 
afle în fruntea clasamentu
lui :

Etapa următoare progra
mează partidele: Italia — Iu
goslavia, Polonia — Norve
gia, R.D. Germană — Austria 
și Japonia — Elveția.

1. Elveția 4 3 1 0 19—12 7
2. R.D. Germană 4 3 0 1 29—14 6
3. Norvegia 4 3 0 1 22—10 6
4. Japonia 4 2 1 1 20—19 5
5. Polonia 4 2 1 1 21—16 5
6. Iugoslavia 4 1 0 3 14—20 2
7. Italia 4 0 1 3 8—28 1
8. Austria 4 0 0 4 6—20 0

înălțime, iar Șerban Ciochină 
— remarcabilă longevitate — și 
Șerban loan au urcat, de ase
menea, pe podiumul medaliați- 
lor la triplusalt și săritura în 
înălțime.

Acum, federația română de 
atletism deplasează la Sofia 
cea mai numeroasă delegație 
alcătuită vreodată pentru un 
campionat european ; 18 spor
tivi — 10 atleți și 8 atlete, 
îndeplinind standardurile fi
xate de forul nostru de 
atletism. Iată către cine se în
dreaptă speranțele noastre: 
Aura Mărășescu (60 m). Ileana 
Silal (800 m), Valeria Bufanu, 
Elena Mîrza și Valeria Bidu- 
leae (60 m garduri). Cornelia 
Popescu (înălțime), Viorica Vis- 
copoleanu (lungime) și Ana Să- 
lăgean (greutate) la femei ; Er
vin Sebestyen, Nicolae Perta și 
Viorel Suciu (60 m garduri), 
Valentin Jurcă și Vasile Sărucan 
(lungime), Dinu Piștalu (prăji
nă), Carol Corbu, Șerban Cio
chină și Vasile Dumitrescu (tri
plusalt) și Adrian Gagea (greu
tate) — la bărbați.

Ținînd seama de performan
tele anterioare și de forma spor
tivă manifestată în competițiile 
actualului sezon „indoor", cre
dem că, dintre sportivii noștri, 
în lupta pentru medalii se vor 
afla, în primul rind, Valeria Bu
fanu, Ileana Silal, Viorica Visco- 
poleanu, Cornelia Popescu și 
Carol Corbu. Dar, cu toate că 
atletismul este sportul exactită
ții, al cifrelor, pronosticuri cer
te nu se pot -face.

în anul preolimpic și la numai 
5 luni de campionatele europene 
în aer liber (Helsinki, 10—15 au
gust) o comportare bună, o vid- 
torie la Sofia pot constitui ujn 
stimulent psihologic pentru atlfe-
ții noștri.

PRIMA MANȘA A LUPTEI PENTRU CALIFICAREA

ÎN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

Miercuri, cupele europene au fost reluate cu jocurile din turul 
sferturilor de finală, urnind ca returul să albă loc la 24 martie. Sur
prize de proporții nu s-au înregistrat. Exceptind victoriile categorice 
obținute de Ajax Amsterdam în meciul cu Celtic (3—li) șt cea realizată 
de Liverpool cu Bayern Miinchen (tot 3—0), celelalte partide s-au în
cheiat cu rezultate sirinse, lăsind deschisă lupta pentru calificare, lată, 
mal jos, citeva cronici ale partidelor mai importante.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

MECI MEMORABIL LA JENA
BERLIN 11 (prin telefon). In 

prima partidă, F.C. Carl Zciss 
Jena a obținut o victorie la li
mită în fața redutabilei formații 
iugoslave Steaua roșie Belgrad :

„ORA“ MĂRIEI ALEXANDRU
Sub acest titlu, ziarul de spe

cialitate, „CESKOSLOVENSKY 
SPORT" care apare la l’raga, 
comenlează rezultatele ultimelor 
confruntări internaționale ale 

jucătorilor de tenis de masă, fă
cînd o serie de aprecieri asupra 
șanselor ce le au ta viitoarele 
campionate mondiale de la Na
goya.

Referindu-se la întrecerile fe
minine. publicația pragheză sub
liniază forma deosebită in care 
se află românca Maria Alexan
dru. „După ce și-a întrecut cele 
mai puternice adversare de pe 
continent in cadrul campionate
lor internaționale ale Ceho

slovaciei — scrie ziarul — Ale
xandru a mai oferit specialiștilor 
o probă a calităților și înaltei 
•sale, forme sportive, impunîn- 
du categoric la Brighton, cu 
prilejul „internaționalelor" An- 

Cu ocazia acestor compe- 
veritabile repetiții înaintea 
românca și-a întrecut ab- 
toate adversarele de pe

1961 cînd făcînd pereche cu 
Geta Pitică a devenit campioană 
a lumii la dublu. Dar, spre deo
sebire de acum 10 ani, Maria 
Alexandru a devenit astăzi o 
jucătoare de o excepțională ma
turitate care „apără" fără gre
șeală și atacă necruțător, toc
mai atunci cînd adversara se

așteaptă mai puțin. Jocul sobru 
— fără riscuri excentrice — și 
ambiția sa care nu cunoaște li
mite, îi permit să joace de la 
egal la egal cu cele mai bune 
jucătoare din lume și nimeni 
nu va fi surprins dacă la Nagoya 
ea va urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului”.

27000 DE FOTBALIȘTI JUNIORI
IN ȚARA CELOR „1000 DE LACURIu

gliei 
tiții. 
C.M 
solul
continent, fiind singura repre
zentantă a Europei care poate 
rjvaliza cu sportivele din R.P. 
Chineză și Japonia. Evoluția 
M o iei Alexandru de la Brighton 
ne a reamintit de forma ei din

Fotbalul finlandez a pornit 
pe un drum bun. Dacă în 
trecut sportul cu balonul ro
tund ocupa un loc codaș în 
clasamentul celor mai popu
lare discipline sportive din 
țara celor „1 000 de lacuri", 
acum el este pe cale să 
intre în drepturi depline, 
cest lucru se manifestă

re- 
A- 
în

. ■ .

Iuti Morozov (32 ani) este 
o autentică vedetă a hocheiu
lui pe gheață — scrie intr-un 
conx-ntariu axat pe tenie de 
sezon revista 
SI’GRI EN 
fr:in<*ezâ) — 
mai apăra 
„Himik" din 
a cucerit medalia de bronz în 
uMima ediție a campionatului 
unional Actualmente, Moro
zov este antrenor-jucător in
tr-un club austriac de cate
goria a It-a. WAT-Stadtlau. 
Iuri face parte din această e- 
chipă de trei luni, iar 
discipolii săi au și repur
tat u serie de vi<-‘orii in cam
pionatul Austriei 
tivul sovietic a 
ritul publicului 
tor de hochei.

lată cum îl caracteriza 
Heller președintele Comitetu
lui pentru sport al 
și totodată membru 
.șiliul municipal al 
.,Sintem fericiți că ni

- scrie 
Pe 

sovietică „LF 
U.R.S.S.” (ediția 

Iarna trecută încă 
culorile echipei 

Voskresensk. care

Astfel 
devenii 
vienez,

Kui t

Austriei 
în con- 
Vienei : 
s-a îm-

plinit vechea doleanță de a 
avea într-o echipă austriacă un 
jucător de hochei sovietic. Și 
sintem cu atît mai fericiți cu 
cit este vorba despre 
cător de mare clasă, 
Morozov. El a depășit 
așteptările noastre”.

Presa austriacă a 
de asemenea, foarte t 
tivitatea antrenorului 
Astfel, un cronicar de specia
litate afirmă în ziarul „Ku- 
rier” că Morozov este cel mai 
valoros sportiv străin dintre cei 
care activează actualmente în 
Austria. Aceasta. într-o peri
oadă în care cluburile austriece 
beneficiază de aportul unor ho- 
cheiști celebri ca Bubnik. Ti- 
kal. Sventek (toți din Cehoslo
vacia). precum și de al cîtorva 
jucători canadieni.

Iată și relatarea unei convor
biri telefonice cu I. Morozov : 
„Ambianta din acest club — 
a spus luri — este foarte Prie
tenoasă. Jucătorii sint discipli
nați, așa că îmi face plăcere să 
lucrez cu ei. Voi face tot ce-mi 
stă în putință pentru ca jucă
torii să-și atingă țelul propus, 
acela de a promova în prima 
divizie”.

un ju
ca furi 
cu mult

apreciat, 
mult ac- 

sovietic.

preocuparea neîncetată a clu
burilor și a federației pentru 
asigurarea unei baze mate
riale tot mai bune și alcă
tuirea unui climat cît mai 
favorabil, unui bogat calen
dar competițional intern.

Primele rezultate au în
ceput să apară. în prezent, 
în Finlanda există 32 000 de 
fotbaliști legitimați, dintre 
care nu mai puțin de 27 009 
sînt juniori I Iată deci că 
accentul se pune pe creșterea 
tinerelor cadre. „Sînt sigur 
— a spus Erki Poroila, se
cretarul general al Federației 
finlandeze de specialitate — 
că peste cîțiva ani, mulți 
dintre aceștia i 
echipa națională 
o pregătire mai 
actualii titulari".

în prezent, în 
a campionatului 
echipe, 
natul din 1972, numărul lor 
va fi redus la 12. Măsura 
a fost luată pentru a da po
sibilitatea echipelor să aibă 
un program internațional mai 
intens. Se știe că, datorită 
climei, în Finlanda, campio
natul se desfășoară în timpul 
verii pe 
luni. Or, în 
este greu să 
de campionat 
tîlnirile internaționale.

Reducînd numărul forma
țiilor din prima ligă vor e- 
xista mai multe

3—2 (2—1). Jocul a fost de bună 
factură tehnică, dar uneori pre
sărat cu ieșiri nesportive din par
tea jucătorilor ambelor echipe. 
Startul gazdelor a fost remarca
bil. In min. 16, Schlutter deschi
de scorul, apoi Peter Ducke îl 
majorează (min. 21). Oaspeții re
duc din handicap prin Iankovici 
(min. 42) și cu scorul de 2—1 în 
favoarea gazdelor se încheie pri
ma repriză.

După pauză, jucătorii iugoslavi 
egalează prin Geaici (min. 57). 
în min. 70, la un fault comis 
asupra lui Peter Ducke, arbitrul 
irlandez Carpenter dictează lovi
tură de la 11 m. Fotbaliștii iugo
slavi protestează, meciul se în
trerupe timp de cîteva minute, 
Geaici îl insultă pe conducătorul 
meciului și este eliminat de pe 
teren ! Penaltyul este executat 
de Irmscher, care... ratează. Cu 
4 minute înainte de final, gaz
dele înscriu golul victoriei, prin 
P. Ducke.

F C. CARL ZEISS : Grapenthin 
— Kurbjuweith. (Weise), Rock, 
Irmscher, Werner, Strempel, 
Schlutter, Schleiter, P. Duckc, 
Vogel, R. Ducke.

STEAUA ROȘIE : Duykovici — 
Giorici, Boghicevici, Pavlovici, 
Klenkovski, Antonievici, Acimo- 
vici (Keri), Iankovici, Karasi, Fi- 
lipovici, Geaici.

în meciul retur de la 24 mar
tie, Geaici nu va avea drept de 
joc.

Wolfgang HEMPEL 
„Sportecho" — Berlin

AJAX A CÎȘTIGAT 
IN REPRIZA Ă DOUA

în min. 63, la Amsterdam, 
meciului dintre Ajax 
Glasgow a fost alb. 
că foștii ciștigători 
vor părăsi terenul cu 

rezultat onorabil. In ultimele .... 
nute insă apărarea scoțienilor a 
cedat, permițind gazdelor să în
scrie trei goluri, prin Cruyff 
(min. 63), Hulshoff (min. 70) și 
Kaiser (min. 89).

Pînă 
scorul 
Celtic 
părea 
C.C.E.

Și 
Se 
ai 

un 
mi-

CONCURSUL
INTERNATIONAL

DE PATINAJ
(Drmare din țay. 1)

vor juca in 
și vor 
bună

avea 
decît

ligăprima 
activează 14 

dar pentru campio-

un interval de 6 
acest interval 

susți’ meciurile 
și parale] în-

„ferestre" 
pentru programul internațio
nal. Cum se va ajunge de 
la 14 la 12 echipe ? în ac
tualul campionat (care începe 
în mai și se termină în oc
tombrie) vor retrograda 3 e- 
chipe din prima ligă, iar din 
cele trei serii ale diviziei se
cunde va promova doar una

terina Pusztay, FI. Gămulea 
(România).

Interesul manifestat pentru 
această tradițională întrecere a 
speranțelor patinajului se reflec
tă și in faptul că deosebit de 
numeroase vor fi premiile ofe
rire celor mai buni dintre con
curent! Așa cum am mai anun
țat, ziarul nostru oferă o fru
moasă cupă celui mai bine cla
sai țpe baza punctajului obținut) 
dintre reprezentanții României, 
băiai sau fată. în afară de tro
feele și diplomele Federației 
române de patinaj, lista cunrin- 
de alte distincții oferite de Con
siliu] Municipal București de 
Educație Fizică și Sport. Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor. UCECOM, 
Pronosport, ziarul 
vista „Cutezătorii”. 
Creangă” și altele.

Desigur, cele mai 
se vor ti întrecerile de figuri libere, la - ■ - -
desemnați 
soluți. i.a 
gramate sîmbătă dună-amiază 
(ora 17) cînd va avea loc și 
deschiderea festivă a concursu
lui Fetele iși încheie cisputa 
duminică ide la ora 16). după 
car.- vom asista la f. tivitatea 
de închidere și decernarea pre
miilor

CEC. Loto- 
„Elâre", re- 
Editura „Ion

spectaculoa-
capătul cărora vor fi 
cei doi ciștigători ab- 
băieți. ele sînt pro-

Bucurie în rîndul ‘jucătorilor de la Arsenal. Mc Lintock (în dreapta) a deschis scorul in 
meciul cu F. C. Koin din Cupa europeană a tirgurilor. Victoria a revenit „tunarilor^* cu 
2—1 (f—i) Telefoto : A.P.-AGERPRES

Meciul a fost de bună factură 
tehnică și se pare, că în urma 
rezultatului de 3—0, Ajax și-a 
asigurat calificarea. Arbitrul por
tughez Ribeiro a condus forma
țiile : AJAX AMSTERDAM : stuy 
— Suurbier, Hulshoff, Vasovici, 
Krooll, Rjendorf, Murren, Neus- 
Kkens, Swart, Cruyff, Kaiser. 
CELTIC GLASGOW : Williams — 
Hay, Connelly, McNeall, Gemmel, 
Craig, Callaghan, Provan, Lenox, 
Johnstone, Wallace.

ATLETICO VA AVEA 
O MISIUNE DIFICILĂ

La Madrid, în meciul dintre 
Atletico și Legia Varșovia, rezul
tatul de la pauză (1—0) a rămas 
neschimbat. Gazdele au atacat 
continuu, dar apărarea poloneză 
a făcut un meci mare. Golul mar
cat de Adelardo (min. 23) pare 
să nu fie suficient pentru caii Li
cărea madrilenilor. Au evoluat 
echipele : ATLETICO : Rodri — 
Mello, Jayo, Callego, Adelardo, 
Iglesias, Uf arte, Luis, Garate, 
Isaveta, Oresco. LEGIA : Gro-
tinsky — Stahursky, Niedzyk, 
Zygmund, Tasowsky, Omikiewicz, 
Dejna, Blaut, Zmijewski, Novak, 
Gadocha.

CUPA CUPELOR
VICTORIA LUI EINDHOVEN
P.S.V. Eindhoven a obținut o 

victorie destul de dificilă cu 
Vorwărts Berlin, conturată abia 
în repriza secundă, cînd a mar
cat cele două goluri prin belgia
nul Devrindt (min. 47) și Van 
den Dungen (min. 80), arbitrul 
Emseberger (Ungaria) a condus 
echipele : P.S.V. EINDHOVEN : 
Van Beweren — Van den Dun
gen, Strick, Radovici, Jensen, 
Weestra, Van den Kuylen, Voss, 
S. Hansen, Devrindt, Mulder. 
VORWARTS : Zulkowski —
Frassdorf, Haman, Egeratli, Wit- 
huld, Korncr, Wruck, Strubig, 
Noldner, Grossheim, Piepenburg.

CARDIFF TNVINGE 
PE REAL MADRID

Aproape 50 000 de spectatori au 
urmărit la Cardiff meciul din
tre Cardiff City și Real Madrid, 
care a revenit gazdelor cu 1—0 
prin golul marcat de Clarke In 
min. 32. Galezii au dominat cate

goric, dar madrilenii, cu o tac
tică defensivă eficace, au putut 
evita o înfrîngere categorică.

Au evoluat echipele : CARDIFF 
CITY : Eadie — Carver, Bell, 
Souton, Muray, Philips, King, 
Gipson, Clarke, Woodruff, Roes. 
REAL MADRID : Borja — San- 
sunegui, Sanchis, Grande, Benito, 
Zoco, Amancio, Pirri, Grosso, 
Velasquez, Perez.

GORNIK ZABRZE 
S-A REVANȘAT

La Zabrze, echipa Gornik a 
obținut o meritată victorie în 
fața deținătoarei titlului, Man
chester City: 2—0 (2—0). Golu
rile au fost marcate de Lubansky 
în min. 33 și Wylczek în min. 39.

Anul trecut, în finala com
petiției, polonezii fuseseră în
vinși de formația din Manches
ter.

CUPA EUROPEANA 
A TIRGURILOR

VA PIERDE LEEDS 
CALIFICAREA ?

Leeds United — lider autoritar 
în campionatul Angliei — a avut 
mult de furcă cu valoroasa for
mație portugheză Vitoria Setubal 
cîștigînd la limită (2—1).

Oaspeții au deschis scorul în 
min. 2 prin Batista, iar în min. 
20, Lorimer a egalat. Scorul de 
1—1 a rămas neschimbat pină în 
min. 70, cînd arbitrul Maenig 
(R.D.G.) a dictat penalty în fa
voarea gazdelor transformat de 
Giles. Este greu de presupus ca 
Leeds să poată rezista în meciul 
revanșă, cunoscut fiind faptul că 
portughezii joacă foarte bine pe 
teren propriu. ""

RECORD MONDIAL LA HALTERE
ROSTOV PE DON, 11 (A- 

gerpres). La concursul de hal
tere „Premiul Prieteniei", în 
limitele cat. muscă, primul 
s-a clasat polonezul Smalc- 
zerz, cu 327,5 kg. A. Gnatov 
(U.R.S.S.), clasat pc locul doi 
cu 325 kg, a stabilit un nou

record mondial la stilul „îm
pins" — 114,5 kg. Concuren
tul român Zoro Fiat a ocu
pat locul patru, cu 302,5 kg.

La cat. cocoș, victoria a re
venit sovieticului G. Cetin cu 
362,5 kg.

Turneul de la Belgrad

ALEXANDRA NICOLAU ÎNSCRIE PRIMUL PUNCT
BELGRAD, 11 (Agerpres). 

Turneul internațional feminin 
de șah, dotat cu Cupa „8 Mar
tie". a continuat cu partidele 
rundei a 3-a. Alexandra Nico- 
lau a învins-o pe iugoslava Vu- 
janovici, iar Margareta Teodo- 
rescu a întrerupt partida cu 
Gordana Iovanovici, Nona Ga- 
prindașvili a ciștigat la Bcla-

marici, iar Vreeken a obținut 
victoria în partida cu Rujița 
Iovanovici.

în clasament conduce olande
za Vreeken cu 2’/2 P. urmată 
de campioana mondială Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) cu 2 (1) p. 
Alexandra Nicolau are 1 punct 
și două partide întrerupte.

Știri» ultimele Știri • ultimele stiri» ultimele
VICTORIE A HANDBALIS- 

TILOR DE LA STEAUA
Echipa de handbal Steaua 

București și-a continuat tur
neul în R. F. a Germaniei, ju- 
cînd la Langerfeld cu formația 
locală „Turn-Verein“. Handba- 
liștii români au cîștigat cu 
(12—5). Cele mai mult< 
le-au marcat Birtolom 
Gruia (5).

HANDBALISTELE

LAVER ÎNVINS !

20—14 
goluri 
(6) și

campionatele „o- 
de la Sydney : 

faimosul jucător profesionist aus
tralian Rod Laver, care 
imbatabil în acest sezon, a 
nevoit să se încline în fața 
„outsider”, englezul Mark 
învingător în patru seturi :
4—6, 6—3, 7—6. O altă mare

Senzație în 
pen“ de tenis

părea 
fost 

unui 
Cox.
G—3, 
sur-

MAGHIARE ÎN FINALA C.C.E
La Copenhaga, s-a disputat 

returul meciului dintre echipele 
H.G. Copenhaga și Ferencvaros 
Budapesta, contînd pentru sem1- 
finalelj ~ •
ropeni“ 
tori a a 
rul de 
în primul meci cu 14—7. hand
balistele maghiare s-au calificat 
în finala competiției, în care

vor întîlni formația Spartak 
Kiev.

priză a furnizat-o americanul 
Marty Riessen, cîștigînd cu 6—7, 
6—1, 7—6, 7—6 partida cu John 
Newcombe.

CONDUCE V. HORT

După desfășurarea a 13 run
de, în turneul de șah „Memoria
lul Capablanca" ’ 
conduce marele 
slovac Vlastimil 
urmat la 1/2 p de Efim Gheller 
(U.R.S.S.). Șahistul român Oc- 
tav Troianescu, care în runda 
a 13-a l-a învins pe Rodriguez, 
are 5Vj (1) puncte.

de la 
maestru 
Hort cu

Havana 
ceho- 
10 p,

„Cupei campionilor eu- 
la handbal feminin. Vic- 
revenit gazdelor cu sco- 

9—4 (2—1). învingătoare

ANNE-MARIE PROELL A CÎȘTIGAT „CUPA MONDIALĂ"
Cîștigînd detașat și al doilea 

slalom uriaș de la Abetone (I- 
talia), tînăra schioară austriacă 
Anne-Marie Proell șl-a asigurat 
primul loc în clasamentul de
finitiv al „Cupei Mondiale* (fe-

minln). Ea a fost 
tă în 1:32,37, fiind 
Franțoise Macchl

cronometra- 
urmată de 

----- ---------- (Franța) -L- 
1:35,33 și Gertrud Gabi (Aus=- 
tria) — 1:36,39.
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