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Frontul larg și pretențios
al fotbalului românesc 71

tagiunea fotbalistică anua
lă se deschide astăzi, in 
București, cu jocul divi

zionar A dintre echipele Rapid 
și Universitatea Cluj. Recentele 
„16“-imi ale Cupei României 
au fost doar o repetiție gene
rală, un galop de sănătate pen
tru echipele fruntașe bine pre
gătite, o avanpremieră a etapei 
a 16-a, care începe returul celui 
de al 53-lea campionat de fot
bal al țării.

Inaugurăm, deci, anul fotba
listic 1971. Cu începere de astăzi, 
în fața fotbaliștilor fruntași și a 
antrenorilor lor, dar și în fața 
noastră, a tuturor celor care 
iubim fotbalul și ne bucurăm 
sau suferim pentru succesele 
ori insuccesele lui, se va desfă
șura un front larg și pretențios 
de competiții interne și inter
naționale, dar se redeschide și 
dosarul unor probleme organiza
torice încă nesoluționate.

Anul 1970 a lăsat în fotbal 
anului 1971 o moștenire greu de 
egalat. Comportarea satisfăcă
toare în turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic, 
în compania Braziliei, Angliei 
și Cehoslovaciei ; eliminarea 
de către U.T.A. a campioanei 
mondiale intcrcluburi, Feije- 
noord ; ciștigarea unei reputații 
pe plan mondial, iată realizări
le dc vîrf ale fotbalului româ
nesc din întreaga sa istorie in
ternațională care împlinește a- 
nul viitor 50 de ani.

Desigur, in 1971, fotbalul ro
mânesc nu mai arc în obieietiv 
calificarea în campionatul mon
dial. Din acest punct de vedere, 
fotbaliștii noștri vor răsufla 
ușurați aproape doi ani. Pro
gramul din 1971 nu este însă 
de fel mai puțin pretențios dacă 
avem în vedere faptul că re
prezentativele țării și echipele 
de club vor fi angajate pe șapte 
fronturi internaționale : Cupa 
Europei, Turneul preolimpic, 
Cupa campionilor europeni, Cu
pa loupelor. Cupa europeană a 
tîrguriior. Turneul U.E.F.A. și 
Cupa balcanică. Realizările fot
baliștilor noștri din 1969-70 au

Din nou pe stadioane...

î

creat obligații pentru 1971. Dacă 
echipa națională s-a calificat 
pentru Mexico ’70 se presupune 
că reprezentanții noștri ar 
putea s-o facă și pentru 
faza finală a campionatului eu
ropean, ca și pentru turneul o- 
limpilc de la Munchen ’72, să 
ciștige calificarea pentru tur
neul U.E.F.A. și 
două-trei tururi în 
pene.

Axi fotbaliștii 
noastre acest potențial ?

Ar trebui să-1 aibă și de-aici 
inainte, din moment ce experien
ța lor internațională a fost mult 
adîneită prin contactele cn e- 
chipe străine de mai mare sau 
mai mică reputație, in iarna a- 
ceasta realizindu-se recordul în 
materie de turnee internaționale 
peste hotare : 14 din 16 echipe 
divizionare A au fost in pregă
tire în țările cu climă caldă pc

să realizeze 
cupele euro-

și echipele

timpul iernii europene.
Este de așteptat ca fotbaliștii 

noștri fruntași să-și fi dezvoltat 
experiența, să fi profitat de pe 
urma unox- pregătiri care au con
tinuat în țară cu testele Cooper 
și Astrand, pentru prima dată 
aplicate la noi, să fi înțeles că 
pentru a menține valoarea jocu
lui la nivelul internațional este 
necesar să lucreze, să se pre
gătească, mai mult și mai bine 
decît pînă acum. Ne-ar place să 
constatăm că in mentalitatea 
jucătorilor și antrenorilor noștri

s-a produs o cotitură substan
țială în ceea ce privește convin
gerea că prestigiul internațional 
se menține cu eforturi și sacrifi
cii. Asemenea indicii s-au putut 
consemna și pînă 
Acum este vorba 
asemenea atitudine 
să se generalizeze 
nostru.

In sprijinul permanentizării

în prezent, 
insă ca o 
constructivă 
în fotbalul

Aurel NEAGU
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„CUPA SEMICENTENARULUI”

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI

Alte probe, aceiași cîștigători ••

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon de la trimisul 
>tru). 
vînt 
doua 
nale 
un cadru de miez de iarnă. 
Pentru slalomul special, or
ganizatorii au preferat pînă 
la urmă Pîrtia Sulinarului, 
pe care zăpada bine bătăto
rită a asigurat condiții foarte 
bune dc desfășurare. Pleca
rea s-a dat din „culuar“, iar 
sosirea a avut loc pe Pîr
tia Telefericului. Singurul 
reproș care poate fi făcut a- 
eestui traseu este doar acela 
că ne alocuri panta a 
înclinație prea mică, 
d >'iă manșe au cuprins 
60 de porți la băieți și 
48 de porți la fete și au 
marcate de antrenorii
Cașa și C. Tăbăraș.

Un cer închis 
ascuțit au dat 
a campionatelor 
de schi (probe

nos- 
și un 

zilei a 
națio- 

alpine)

avut 
Cele 
cite 
cîte 
fost

I.

Disputa pentru titlul de 
campion a fost strînsă, deci 
interesantă, în ea angajîn- 
du-se direct patru conctirenți. 
In prima manșă, V. Brenci, 
decis să cîștige titlul, a por
nit puternic și a dat impre
sia că își va realiza 
intenția. A căzut, însă, pe 
„platul fals” de la sfîrșitul 
celei de a doua treimi și a 
abandonat. Duelul Cristea — 
Vulpe s-a soldat cu un avan
taj minim 
în favoarea 
sînd astfel, 
ta pentru 
Munteanu 
țat cu 
șa a doua. Brenci, 
ca deschizător, a i

secunde) 
lă- 

lup- 
secundă. 

distan- 
în man- 
a plecat 

izbutit un

(două 
primului, 
deschisă 

manșa 
a fost 

o secundă.

Gh. EPURAN
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c. FEC10RISCU (Steaua) CISTIGATOR
LA PISTOL PRECIZIE

a început pe poligonul Di- 
din Capitală concursul

Teri 
namo 
inaugural al sezonului la arme 
cu glonț, organizat de comisia 
municipală de tir și dotat cu 
„Cupa Semicentenarului”, des
chizători de... pîrtie au fost pis
tolarii de la precizie, care au 
avut de învins nu numai distan
ța de 50 m pînă la ținte, ci și 
timpul nefavorabil tirului, frig și 
vînt puternic. După cum ne 
spunea și arbitrul principal, N. 
Prescure. rezultatele, deși ne- 
spectaculoase la prima vedere, 
sint. totuși, valoroase avind în 
vedere timpul pe care s-a tras

și perioada în care se află tră
gătorii. la început de sezon com- 
pctițional.

Iată primii șase clasați in 
proba de pistol precizie 60 f :
1. -C. Feciorcseu (Steaua) 536 p.
2. T. Jeglinschi (Metalul) 530 p
(18 x 10). 3. M. Teodor (Steaua) 
530 p (16x10), ‘ ~
(I.E.F.S.) 521 p. 
(Steaua) 520 p, 6. 
(Steaua) 519 p.

întrecerile continuă azi, de la 
ora 9, cu probele de armă (libe
ră și standard) și pistol viteză

4.
5.
M.

M. Țapu
M. Stan
Dumitriu

(T. R.)

„VOM DEPUNE ÎNTREAGA NOASTRA PASIUNE
Șl HOTĂRÎRE PENTRU CONTINUA DEZVOETARE 

A EDUCAȚIEI fIZICE Șl SPORTULUI 
Telegrame adresate C.C, al P.C.R., 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Exprimîndu-și recunoștința, dragostea și 
atașamentul profund, participanții la Con
ferințele Consiliilor județene pentru edu
cație fizică si sport continuă să adopte, 
înfr-o atmosfera entuziastă, textul unor 
telegrame odresaie C.C. ai P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU personal. 
Din cuprinsul telegramelor se desprinde 
angajamentul ferm al tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul educației fizice^ și 
sportului de a-si spori eforturile pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea neconienilă 
a acestor importante activități de interes 
național.

„Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU — se spune în te
legrama adresată de Conferința C.J.E.F.S. 
Timiș — că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile și 
obiectivele care stau în fața noastră în 
următorii 5 ani, pe linia dezvoltării conti
nue a activității sportive din județul Ti
miș".

La Brașov, participanții la lucrările Con
ferinței C.J.E.F.S. au salutat cu bucurie an
gajamentul mișcării sportive din acest ju
deț : ...„în semn de profund atașament 
față de politica înțeleaptă, clarvăzătoare 
a partidului și în dorința fierbinte de a 
cinsti glorioasa sărbătoare a Semicente
narului cu realizări cît mai însemnate, ne 
angajăm, iubile tovarășe secretar ge
neral, să obținem noi și noi izbînzi, 
pentru a contribui la dezvoltarea sportului 
în județul nostru, la formarea unor gene
rații de tineri viguroși și devotați pali iei 
noastre socialiste". De asemenea, în tele
grama adoptată de Conferința C.J.E.F.S. 
Botoșani se arată, printre altele : „Vam 
acționa în spiritul înaltelor exigențe pe 
care partidul le-a fixat în toate domeniile

de activitate, vom depune întreaga pa
siune și hotărîre pentru continua perfec
ționare a mișcării sportive din județul 
nostru, ridieînd-o la nivelul condițiilor ma
teriale create, al rolului social atribuit 
educației fizice și sportului în țara noas
tră".

Cu aceeași căldură și responsabilitate 
sînt formulate și angajamentele cuprinse 
în telegramele adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
lejul Conferințelor CJ.E.F.S. Dolj, Arad, 
Mureș, Ialomița, Bihor s.a., care s-au des
fășurat în ultimele zile.

Ieri, așa cum ne-au relatat trimișii noș
tri speciali la Conferințele CJ.E.F.S., pre
tutindeni a domnit aceeași atmosferă de 
însuflețire, participanții la lucrări adoptînd 
cu enluziasm telegrame de recunoștință și 
ferme angajamente, adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
Desprindem din cuprinsul telegramei adre
sate de Conferința C.J.E.F.S. lași : ...„Ne 
angajăm să depunem în continuare noi 
eforturi în vederea lărgirii bazei tehnico- 
materiale a sportului de masă și de per
formanță, să atragem în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului un număr din ce 
în ce mai mare de tineri, să contribuim 
și prin activitaiea sportivă la formarea 
unei generații viguroase, armonios dez
voltate, capabilă să participe activ la 
edificarea viitoare a întregii noastre vieți 
materiale și spirituale", lată și un frag
ment din telegrama adoplată ieri la Con
ferința C.J.E.F.S. Cluj : ....Ne angajăm să
creștem și să pregătim elemente talentate 
care să facă parte din loturile naționale 
pentru a ne aduce astfel o contribuție 
sporită la afirmarea și mai puternică a 
sportului românesc în marile competiții in
ternaționale".

A V-a ediție a campionatelor internaționale de patinaj artistic

ASISTĂM LA AVANPREMIERA
„EUROPENELOR" VIITOARE

Dacă intr-adevăr se schimbă 
regulamentul la patinaj artistic 
și la viitoarele competiții vom 
vedea mai puține figuri obliga
torii și mai multe sărituri și pi
ruete. atunci ieri — in prima zi 
a „internaționalelor” noastre de 
juniori — am asistat la avan
premiera a ce ar putea fi. peste 
un an sau doi, marile competiții 
ale gheții. O primă viziune 
foarte fidelă, căci și partieipan- 
ții se vor regăsi, cu siguranță 
la startul campionatelor euro
pene de mai tîrziu.

Nici nu poate fi altfel, fiind
că Miroslav Soska, tînărul șco
lar din Bratislava, deci conoră- 
șan cu marele Nepela. îl va 
urma cu siguranță pe acesta în 
drumul spre succese. Ne certi
fică buna sa pregătire la dese
nele pe gheață (bucla, opiul 
pe un picior, serpentina) unde 
Soska lua deja un avans con
sistent față de principalii săi 
adversari, francezul Jean Chris
tophe Simond și vest-germanul

Kurt Kurzinger. Săriturile obli
gatorii — Lutz și Axei simplu 
— dar. mai. ales, a șasea probă, 
cea a piruetei sărite, l-au dis-

CÎȘTIGĂTOARELE CEPEI EUROPEI 
EA FLORETĂ AU REVENIT ÎN CAPITALA Excelentul patinator cehoslovac Miroslav 

Soska este în frunte, înaintea probei de 
figuri libere, de azi după-amiazăIeri după amiază s-au înapo

iat in Capitală floretistele clu
bului Steaua care au reușit, la 
sfirșitul săptămânii trecute, fru
moasa performanță de a cuceri 
— pentru a doua oară — Cupa 
Europei la floretă. Ele au fost 
întîmpinate. pe aeroportul Oto- 
peni, cu o binemeritată căl
dură de membri ai conducerii 
clubului, de coechipieri, de rude 
și pasioinafi ai acestui sport. 
Imaginea realizată de fotorepor
terul nostru Theo MACARSCH1

le prezintă (de la stingă la 
dreapta), in jurul trofeului a- 
dus de la Torino, pe : Suzana 
Ardcleanu. Ileana Drimbă. Olga 
Szabo, Ana Ene-Pascu, Ecate-

rina Iencic-Stahl. Cu același 
avion au sosit și celelalte două 
floretiste, particiirante la Tro
feul Martini, Maria Vicol ?i 
Rodica Văduva.

Foto : M.

tanțat și mai mult pe patinato
rul cehoslovac, care conduce au
toritar înaintea liberelor.

Din păcate, pentru a găsi pc 
concurenții români, 
trebuie să coborim 
în a doua jumătate 
a clasamentului, 
unde brașoveanul 
Klaus Schell și 
clujeanul Leonardo 
Azzola, amîndoi ta- 
lentați, prezintă 
totuși un handicap 
de pregătire impo
sibil de recuperat 
față de concuren
ții străini. Explica
ția este simplă : 
Schell face două 
antrenamente pe 
săptămînă (urci nd 
în Poiana), iar Az
zola se antrenează 
mai mult pe uscat, 
din lipsă de gheață.

Dar să notăm 
clasamentul după 
figurile obligatorii:
1. M. Soska (Ce
hoslovacia) 340,6 p;
2. J. C. Simond
(Franța) 326,0 p; 3. 
K. K u r zi n g c r 
(R.F.G.) 312,9 p ;
4. J. Sobry (Belgia) 
295,0 p ; 5. B. Wat- 
aehingex- (Austria) 
287,6 p; 6, A. Om-

boli (Ungaria) 283,3 p; 7.1*. La- 
mine (Franța) 54—273,9 p: 8. R. 
Gawrysz (Polonia) 52.2—275.6 p;
9. K. Schel! (România) 273.5 p ;
10. L. Azzola (România) 259.6 p;
11. M. Deac (România) 79.5— 
210,6 p; 12. I). Ginghină (Româ
nia) 75,0—250,6 p; 13. A. Vasile 
(România) 208,5 p.

Ieri după amiază, fetele au 
executat primele trei desene o- 
bligatorii. Conduce cehoslovaca 
Iiona Urbanova cu 216,9 p ur
mată de Dagmar Lurz (R.F.G.)
— 214,5 p și Brigitte Falk (Aus
tria) — 214.2 p. Cele mai bine 
clasate dintre românce sint 
Mihaela Paraschiva (178,5 p) 
și Silvana Suciu (174,1 p).

Azi dimineață — proba dc 
sărituri la fete, după amiaza
— liberele la băieți.

THEO

5?
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REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A PLECAT
.?

.v,

LA MONDIALELE DE TENIS DE MASA
(■

Ieri, reprezentativa femini
nă de tenis de masă a Româ
niei, alcătuită din Maria A- 
lexandru și Eleonora Milial- 
ca-.Vlaicov a părăsit Capitala,

plecînd spre Nagoya. înainte 
de campionatele mondiale, 
sportivele românce vor face 
citeva antrenamente la Pe
kin, în compania jucăloare-

stingă la dreapta : 
Maria Ale-

Citeva momente fnainte de decolare. De la
Eleonora Mihalca-Vlaiccv, Ella Coristantinescu ji 

xandru
<oto Th. MACARȘCfil

lor chineze. Echipa este în
soțită de antrenorul federal 
Ella Constantinescu și secre
tarul general al F.R.T.M., Se
ver Dăneț, membru al 
rației internaționale de 
cialitate.

La plecare, echipa a 
salutată de tov. Miron Oltea- 
nu, secretar al C.N.E.F.S. și 
de membri 
F.R.T.M.

A fost de față Lu Țin-sin, 
prim secretar al ambasadei 
R. P. Chineze.

j.'

■ iâă
fede- 
spe-

fost

ai biroului

,>:■
fi

$

TINERETULUI—NOTA DE TRECERE
INTERVIU CU ANTRENORUL FEDERAL N. NEDEF

Ajunși din nou aleasă, după 
un lung turneu prin nordul Eu
ropei, handbaliștii din lotul re
prezentativ au avut la dispoziție 
un foarte scurt răgaz de rela
xare. Doar o zi, două. Apoi ma
joritatea dintre ei au intrat în 
viitoarea pregătirilor pentru a- 
propiatul Campionat mondial 
studențesc, iar ceilalți au în
ceput antrenamentele, alături de 
colegii lor din echipele de ciub. 
in vederea reluării campionatu
lui. care se apropie și zi cu 
pa~i repezi. La fel de solicitat 
este și antrenorul federal Nieo- 
lae Nedef. ale cărui preocupări 
au îmbrățișat imediat alte pro
bleme. In această febrilă activi
tate am reușit, totuși, să-l „blo
căm” in birou și să-l facem 
să- i dezlege „sacul” de impre
sii legate de turneul scandinav.

— Care este cea mai impor 
tantă concluzie la care ați ajuns

după încheierea acestui lung 
turneu ?

— Am plecat în țările nordice 
— cum am mai precizat acesl 
lucru de multe ori înainte de a

tante concluzii să fie legată de 
rezultatele acestui experiment. 
In acest sens, atît eu, cit și co
legul meu Oprea Vlase sinteni 
pe deplin mulțumiți. Tinerii

DUPĂ TURNEUL NORDIC
AL ECHIPEI MASCULINE DE HANDBAL

părăsi țara — nu pentru a ob
ține rezultate, ci pentru a roda 
o serie de tineri jucători și, pe 
baza observațiilor referitoare Ia 
randamentul lor, să găsim for
mula de echipă ce trebuie su
dată și pregătită in vederea 
■Tociiiilnr Olimpice. Este, firesc, 
dori, ea din cele mai impor-

handbaliști folosiți în acest tur
neu au dat satisfacție, convin
gerea noastră fiind acum că 
putem conta pe ei în mod se
rios.

— Pe ei. adică pe cine ?
— Adică pe portarul Orbiri, 

pe Bota, un pivot cu reale per
spective, pe Voinea, Ștef, Cosma

și Schobel, jucători care au pri
mit acum botezul focului. 
Nu-1 mai amintesc pe Chicid. 
un handbalist tinăr, dar din 
punct de vedere competiționa) 
pe deplin maturizat

— Să înțelegem, deci, că ope
rația de închegare a echipei re
prezentative s-a încheiat ?

— Ah, nu ! In nici un caz. 
Porțile lotului național sint încă 
deschise. Mai avem de rezolvat 
„problema” Birtolom care, an
gajat în partidele echipei sale in 
C.C.E., nu a putut fi folosit. Și 
apoi mai așteptăm și pe alți ti
neri jucători, înscriși în tabelele 
noastre de evidență și pe care îi 
vom urmări cu 
campionațului.

atenție în timpul

Călin

((îontinuaif

ANTONESCU

in pag a <

Rd. V.

Meciul Ciocâltea — Gheorghiu 

EGALITATEA 
PERSISTĂ

Și cea de a 8-a partidă a 
acestui meci Ciocâltea—Gheor
ghiu. socotit să rămînă memo
rabil, s-a desfășurat sub semnul 
dîrzeniei și al tensiunii.

într-o variantă teoretică din 
Indiana regelui. Ciocâltea (eu 
negrele) a găsit o continuare 
foarte interesantă legată de un 
sacrificiu de calitate. Gheorghiu 
a fost obligat să accepte linia 
de ioc imDUsă de adversarul 
său, cedînd — pentru calitatea 
cîstigată — nu mai nutin de 
trei pioni.

Partida va face, fără îndoială, 
obiectul studiului minuțios al 
analiștilor. Ieri din păcate. în- 
tr-un moment cînd disputa atin
sese punctul culminant, la mu
tarea 21, cei doi adversari au 
oprit ceasul de control, consem- 
nînd remiza. Nu-i vorba. Cio
câltea —■ acest luptător exem
plar — mai avea doar 9 minute 
de gîndire ! Era prea puțin 
pentru a găsi drumul spre vic
torie într-un adevărat labirint 
de variante. Și astfel, scorul în 
meci continuă să fie egal : 4—4.

Astăzi, de la ora 16, în sala 
Constructorul, se joacă partida 
a 9-a. Ciocâltea are albele 
(V. Ch.)
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CONFEMMȚELE C.J.E.F.S
CLUJ BISTRIȚA IAȘI

Sala de festivități a Con
siliului județean al sindicate
lor a găzduit Ieri Conferința 
C.J.E.F.S. Cluj la ale cărei 
lucrări au luat parte mem
brii consiliului, președinți și 
membri ai comisiilor pe ra
mură de sport, antrenori, 
profesori de educație fizică, 
sportivi fruntași precum și 
reprezentanți ai organizați
ilor și instituțiilor locale cu 
atribuții în domeniul spor
tului.

Lucrările Conferinței au 
fost onorate de prezența tova
rășului Aurel Duca, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., președinte al Con
siliului popular județean.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică șl Sport a 
fost _ reprezentat de tovarășul 
Marin Bîrjega, vicepreședinta 
al C.N.E.F.S.

După deschiderea lucrări
lor, tov. Marin Bîrjega a în- 
mînat președintelui C.J.E.F.S. 
diploma oferită de C.N.E.F.S. 
penfru locul I (grupa I) pe 
care s-a clasat Clujul în 
întrecerea de anul trecut a 
.consiliilor județene, Iar pre
ședintelui clubului C.S.M. cu
pa și diploma pentru locul 
II (grupa a Il-a) ocupat de 
acest club în întrecerea pe 
1970 a cluburilor sportive.

în continuare a luat cu- 
vîntul tovarășul Aurel Duca 
care, după ce a adus Confe
rinței un cald salut, a fă
cut aprecieri asupra activită
ții sportive desfășurate în 
județ, a dat prețioase reco
mandări.

Pe marginea dării de sea
mă și a planului de măsuri 
pe perioada 1971—1973 (do
cumente ce au fost dinainte 
înmînate participanților) s-au 
purtat apoi vii discuții.

în intervenția sa, tov. Ma
rin Bîrjega a subliniat re
zultatele remarcabile obținu
te în ultimii ani de sportul 
din județul Cluj și a indicat 
obiectivele asupra cărora vor 
trebui să-și îndrepte atenția 
în viitor activiștii sportivi 
clujeni. Participants la lu
crările Conferinței au răs
puns chemării la întrecere 
lansată de Consiliul Județean 
pentru educație fizică și 
sport Galați.

în încheierea lucrărilor au 
fost desemnate noul consiliu 
de conducere și biroul aces
tuia din care fac parte t N. 
Mureșan (președinte), I. 
Liirincz, O. Cucu (vicepre
ședinți), V. Dănilă, D. Bă
lan, V. Mureșan, Gh. Comă- 
naru, S. Kezdi, T. Lucaciu, 
V. Blăjan, E. Marchlș, Leon- 
tîna Holhoș. Zina Belu, E. 
Banyai și Gh. Szekely.

NĂSÂUD
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Vineri s-au desfășurat lu
crările Conferinței Consiliu
lui județean pentru Educa
ție Fizică și Sport Bistrița- 
Năsăud, care au prilejuit o 
amplă dezbatere a activității 
Sportive pe ultimii trei ani.

La lucrările conferinței an 
participat membrii consiliu
lui, activiști din comisiile pe 
ramură de sport, președinți ai 
unor asociații sportive, antre
nori, profesori de educație fi
zică, sportivi fruntași, 
cum și reprezentanți ai 
organizații și instituții 
au sarcini în domeniul 
cației fizice și sportului.

La lucrările conferinței a 
fost prezent tovarășul Crișan 
Adalbert, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean.

Din partea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a fost prezent tova
rășul Ion Șiclovan, membru 
al Biroului C.N.E.F.S.

La primul punct al ordi
nii de zi, tovarășul Gheorghe 
Băloi, președintele C.J.E.F.S., 
Bistrița-Năsăud, a prezentat 
darea de seamă asupra acti
vității desfășurate în perioa
da 1968—1970.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Crișan Adalbert care a 
apreciat activitatea sportivă 
a județului precum șl munca 
desfășurată de consiliul jude
țean pentru educație fizică 
și sport Primul secretar a 
făcut recomandări prețioase 
pentru o mai deplină afir
mare în viitor a județului pe 
tărîm sportiv.

Pe marginea
și a proiectului planului de 
măsuri s-au purtat fructuoase 
’discuții.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Ion 
Șiclovan. Vorbitorul a scos în 
'evidență cîteva din ideile și 
principiile care trebuie să 
marcheze activitatea viitoru
lui organ de conducere, pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a sportului de masă 
și de performantă.

S-a trecut la desemnarea 
noului consiliu de conducere 
și a Biroului acestuia din 
care fac parte i Gheorghe 
Băloi (președinte), Constan
tin Sănduță (vicepreședinte), 
Ion Avram, Liviu Istrate, 
Gheorghe Ionașc, Grigore Le- 
șan, loan Măjer, Vasile Mol
dovan, Gabriela Nagy, Auro
ra Socină, Ioan Sturza, La- 
zăr Tănasa ai Vasile Vianu.

Conferința a adoptat răs
punsul la chemarea la între
cere lansată de G.J.E.FjS. Ga
lați.
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I TIMIȘ:
r ’„O inițiativă largă se înscrie 
pe diapazonul sportiv al jude
țului Timiș” — cu această ca
racterizare generală și-a început 
cuvîntul vicepreședintele 
C.N.E.F.S., conf. univ. dr. Emil 
Ghibu, la conferința din capi
tala Banatului, consacrată edu
cației fizice ți «portului. Apre
cierea aceasta a avut în vedere 1 
starea bazei materiale, acoperi
rea cu profesori a tuturor cate
drelor de educație fizică ți rod
nica strădanie pe tărîmul stu
diilor ți al documentării.

Dacă, în ciuda acestor cali
tăți. sportul timișorean nu se 
afirmă și pe planul performan
țelor, cauzele sînt destul de 
greu de depistat. în considera
rea sportului bănățean se face 
adesea apel la tradiție, o tra
diție sportivă fără îndoială glo
rioasă. Comparațiile cu ziuă de 
azi sînt totuși nepotrivite, pen
tru că niciodată județul acesta 
nu a avut 17 elehipe în cam
pionatele divizionare A și tot 
atîtea în diviziile secunde. Spor
tului local — cum spunea tov. 
Ghibu — îi lipsește acel ceva 
care să dea strălucire unui ca
dru altfel bun ! Fără pretenția 
de a fi descoperit piatra filo
zofală, vom încerca să definim 
acest ceva. Apreciem că în- 
tr-un mediu extrem de pro
pice fermentului sportiv, exce- 
lentii profesori de educație fi
zică șl specialiștii în sport din 
județul Timiș lucrează prea re
ce. fără imaginație. Sînt prea 
puțini cei ce (asemenea profe
soarei de gimnastică Maria Rai- 
cu în rîndurile copiilor, sau pre
ședintelui de C.Â.P., Iosif De
meter, în rîndurile sătenilor din 
comuna Nerău) răspîndesc cu 
pasiune flacăra exercițiilor fi
zice.

Pentru a dezvolta activitatea 
sportivă locală se simte urgent 
nevoia unei ascensiuni spre su-

dării de seamă

Ieri a avut loc în amfitea
trul „Gheorghe Asachi", de 
la Institutul Politehnic, con
ferința Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Iași.

La lucrările conferinței au 
fost prezenți membrii consi
liului, activiști ai comisiilor 
pe ramură de sport, preșe
dinți ai unor asociații spor
tive, antrenori și instructori, 
profesori de educație fizică, 
sportivi fruntași, precum și 
reprezentanți ai unor orga
nizații și instituții care au 
sarcini în domeniul educației 
fizice și sportului.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovară
șului Petre Mălcohiete, se
cretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R.

A fost, de asemenea, 
zent tovarășul conf. dr. 
Ghibu, vicepreședintă al 
siliului Național pentru 
cație Fizică și Sport.

La primul punct al ordine! 
de zi a fost prezentată da
rea de seamă

în cuvîntul său, urmărit cu 
deosebit interes de către cei 
prezenți, tovarășul Petră 
Mălcomete s-a referit la suc
cesele obținute de mișcarea 
sportivă și la mijloacele care 
trebuie folosite în viitor pen
tru ca sportul de masă și dă 
performanță să se dezvolte 
permanent pe cuprinsul jude
țului Iași.

Tovarășul Emil Ghibu a 
relevat coordonatele princi
pale care trebuie să defineas
că profilul sportiv al jude
țului, contribuția acestuia la 
întreaga mișcare Sportivă din 
țară. Cu acest prilej, vice
președintele C.N.E.F.S. a con
ferit clubului Nicolihă Iași, 
diploma pentru locul III ob
ținută în întrecerea 
cluburi (grupa 
nul 1970.

Pe marginea 
prezentată și 
măsuri pentru 
—1973 s-au purtat fructuoase 
discuții. Participanții la con
ferință au aprobat răspunsul 
la chemarea lansată 
C.J.E.F.S. Galați.

A fost desemnat apoi Con
siliul județean pentru 
cație fizică și sport precum 

biroul acestuia, din care 
parte : prof. Ioan Șorca- 
— președinte, Ion Iarob 
Nicolae

președinți, 
Cercel, I. 
Grigoraț, 
Mărdărescu, G. Nacu, V. Pa- 
raschiv, P. Piucă, N. Roibe- 
scu, R. Roman, Neguța Dă- 
lan, F. Onică, V. Văcărița — 
membri.
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C. Bordeianu, P. 
Ghelbere, Valeria 
C. Herman, V.

POLITEHNICA - I.E.F.S.. UN DERBY AL DIVIZIEI FEMININE
Deosebit de Interesantă se a- 

nunță această etapă, a XXI-a, 
a campionatului național de bas
chet feminin, care programează 
unul din derbyurile competiției 
— Politehnica — I.E.F.S. — de 
mare importanță în disputa pen
tru titlul de campioană a țării. 
Alcătuite din jucătoare de certă

valoare (Taflan, Ciocan, Szaba- 
dos. Diaconescu, Guglu — la 
Politehnica, Schreiber, Iftimie, 
Popov, Salcu, Tita la I.E.F.S.), 
aceste formații au izbutit ca, 
alături de Rapid, să domine 
campionatul. Deținătoarele titlu
lui, sportivele de la Politehnica, 
ocupă acum primul loc (cu nu-

Ultimul antrenament al baschetbalistelor de la I.E.F.S. îna
intea confruntării cu Politehnica

Foto I V. BAGEA®

0 ETAPĂ ATRACTIVĂ LA GRECO-ROMANE

mai o înfrîngere, față de trei 
cite au Rapid și I.E.F.S.), dar 
mîine dimineață vor juca cu 
singura echipă care a reușit să 
le învingă, în meciul din turul 
II. Desigur, campioanele vor 
căuta să se revanșeze, cu atît 
mal mult cu cît o eventuală 
victorie le-ar spori șansele de 
a rămine în posesia titlului.

O altă partidă decisivă, dar 
pentru subsolul clasamentului, 
se desfășoară azi în Capitală, 
între Coonstructorul ți Voința 
București, în care ultima echipă 
își joacă, poate, ultima carte 
în disputa pentru evitarea re
trogradării.

Iată programul complet al 
etapei (în paranteze, rezultatele 
din tururile precedente) : Poli
tehnica — I.E.F.S. (61—46, 
66—72), Constructorul — Voința 
București (51—46. 54—58), Rapid 
— Mureșul (64—47, 64—30), Vo
ința Brașov — Sănătatea (65—78, 
81—83), Crișul — A.S.A. Cluj 
(47—45. 55—52).

★
Mîine începe, în sala Liceului 

„I. L. Caragiale" din Capitală, 
turneul echipelor clasate pe pri
mele două locuri în grupele 
bucureștene ale campionatelor 
naționale de școlari și juniori. 
S-au calificat pentru acest tur
neu (care se va disputa în eta
pe săptămînale) : Lie. nr. 25 
(G. Chiraleu). Lie. „Gh. Șincai" 
(V. Tibacu). Dinamo (T. Giurcu- 
lescu), Sc. sp. nr. 2 (I. Mirones- 
cu) la băieți, Lie. nr. 35 (Gh. 
Benone), Șc. sp. nr. 2 (C. Di- 
nescu), Șc. sp. Giurgiu (A. An- 
gelescu) ți Rapid (N. Cioranu) 
la fete.

PRIMII MAEȘTRI

Al SPORTULUI 
LA TIR CU ARCUL
Recent s-au decernat pri

mele titluri de maeștri ai 
sportului arcașilor mureșeni i 
ing. Teodor Casoni (A.S. 
P.T.T.R.), Alexandru Gydrfi 
(A.S. P.T.T.R.) ți Iosif
Heitman (C.S. Mareșul) 
Cei trei sportivi din Tg. 

Mureș an fost lnițiațl în 
tirul cu arcul, de către antre
norul Z. Szabo, care ți azi 
este sufletul acestui sport, la 
clubul Mureșul.

Cei trei maeștri ai spor
tului dețin numeroase re- 
oorduri naționale și titluri 
de campioni republicani la 
tirul ca arcul.

In campionatul national

AL SENIORILOR
Numeroși spectatori an ur

mărit, joi seara în sala clu
bului Grivița Roșie, prima 
gală de box, contînd pentru 
campionatul național, faza 
pe Municipiul București. O 
frumoasă evoluție și o opți
une pentru calificarea în eta
pa următoare (zona), au ară
tat Ion Mihai, Tudor Nebu- 
noiu și Valeriu Prodan. Re
zultate tehnice i Cat. 48 kg i 
N. Smădoiu (Progresul) b. ab. 
•2 P. Alivizache (C.S.Ș.), 54 
kg i I. Preda (Rapid) b. ab. 1 
G. Grigore (Voința), 57 kg l
I. Mihai (Progresul) b. p. N. 
Sulger (Olimpia), 60 kg i T. 
Nebunoiu (Electromagnetica) 

b. p. A. Bădică (Rapid), 63,500 
kg ! V. Prodan (Metalul) b. ab. 
3. S. Lazăr (Semănătoarea), 67 
kg i M. Totna (Rapid) b. p. 
C. Postașu (Constructorul) și
J. Stancu (Constructorul) b. 
ko 1 A. Mihalcea (Olimpia), 
71 kg i A. Stoian (Gr. Roșie) 
b. p. I. Deliu (Rapid), 81 kg i 
A. Anghel (C.P.M.B.) b. dese. 
I. Năstase (I.T.B.) La categ.*

63,500 M. Teofil (Voința), M. 
Mogoș (Gr. Roșie) și Gh. Bă- 
dilă (Metalul) au cîștigat prin: 
neprezențarea boxerilor Gh. 
Marcu (Electromagnetica), C. 
Dinu (Rapid) ți V. Balica 
(C.P.M.B.)

Deniei DIACONESCU j

„CAP DE AFIȘ»

ÎN GALA DE DUMINICĂ
în cadrul galei de box de du

minică, din sala Casei de cultu
ră a sectorului 4 (care cuprinde 
meciuri din campionatul de ju
niori) a fost fixat ți un „cap 
de afiș” : greul musceleân An
ghel Iancu va încrucișa mănu
șile cu Alexandru Prohor (CSM 
Sibiu).

Mîine, cele 18 formații de 
lupte greco-romane din divi
zia A se vor întrece într-o 
nouă etapă a campionatului. 
Această cea de a doua con
fruntare . a actualei ediții a 
competiției programează o se
rie de reuniuni atractive, ca 
de exemplu, cele din Brașov 
și Pitești unde se întîlnesc 
formațiile Steagul roșu, Ra
pid București și noua promo
vată, A.S.A. Bacău, respec
tiv, C. 5. Pitești, Vulturii tex
tila Lugoj și C.F.R. Timișoa
ra. Meciurile din București 
(sala Dinamo, de la ora 10), 
sînt și ele interesante, mai 
ales cele dintre Dinamo și 
Progresul. Cea de a treia

echipă care concurează în 
Capitală este Pescărușul Tul- 
cea.

Iată și restul programului: 
Ia GALAȚI : Dunărea — Mu
reșul Tg. Mureș — Iprofil Ră
dăuți ; Ia SATU MARE : O- 
limpia — Metalul București 
— Crișul Oradea ; la REȘI
ȚA : C.S.M. — Electroputere 
Craiova — Steaua.

CONFERINȚA

COMITETULUI

FEDERAȚIEI

CAMPIONII BALCANICI

Strădanii și aspirații
prematia națională In clteva ra
muri sportive (cu obținerea 
concomitentă a unei valori eu
ropene). Acestei aspirații tre
buie să-l corespundă, firește, șl 
o eficientă sporită a educației 
fizice in menținerea sănătății ti
neretului. Cu numărul mare de 
cadre de specialitate existente 
în sistemul școlar — sublinia 
pe bună dreptate secretarul Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R., prof. dr. Ioan Zahiu — 
devine Inexplicabilă înregistra
rea a 1 600 ore de scutiri de 
la lecțiile de educație fizică, 
sînt îngrijorătoare fenomenele 
de obezitate prematură sau alte 
deficiente fizice Ia școlari. A 
fost subliniată regretabila ab
sență din sală a reprezentan
ților direcți de sistematizare, a- 
dică tocmai cei ce ar trebui să 
nu neglijeze crearea de tere
nuri de joacă pentru copii, prin
tre blocurile noilor cartiere (așa 
cum sugera, printre alți vorbi
tori, directorul de școală Ilie 
Hurpeanu).

Cadrelor didactice, cu deose
bire, li se cere modernizarea 
mijloacelor de predare a edu
cației fizice, punîndu-se în prac
tică mai grabnic înseși rezul
tatele cercetărilor întreprinse la 
Timișoara (evocate de conf. dr. 
Constantin I. Bucur). Elevii tre
buie să învețe din școală unul 
sau două sporturi bine, pen
tru a rămîne și mai tîrziu cu 
gustul de a le practica.

în același timp, însă, catedre
le de educație fizică (la orice 
nivel al învătămîntului) trebuie 
să răspundă și de sportul de 
performantă practicat de elevi 
sau studenți, în asociații sau 
cluburi. Profesorii de educație 
fizică, specialiști incontestabili ai 
domeniului, trebuie să devină a- 
nimatori sportivi. în acest Sens, 
este trist de aflat că, la Timi
șoara, un profesor, specializat

în handbal, a refuzat să facă 
parte din corhisia județeană a 
sportului respectiv (după cum 
arătă dr. MirCea Ponoran).

De cele trial bune aprecieri 
s-a bucurat, în Schimb, planul 
măsurilor de perspectivă întoc
mit de C.J.E.F.S. Timiș. întrea
ga lucrare a primit un califi
cativ excelent. Printre măsuri, 
s-au considerat de mare efica
citate cele vizînd : tipărirea de 
afișe și pliante, deci de mijloa
ce propagandistice, pentru 
popularizarea gimnasticii zilni
ce (în ciuda faptului că lecto
rul univ. Petrache Morun a- 
preciază drept dificilă introdu
cerea gimnasticii de înviorare 
in căminele de studenți) ; or
ganizarea trimestrială a cite u- 
nei drumeții cu participarea tu
turor elevilor sănătoși ; Orga
nizarea cite unui cros de pri
măvară si de toamnă, la care 
să ia parte 90% din tinerii pînă 

~la 25 de ani ; urmărirea, siste
matică de către Facultatea de 
educație fizică a activității prac
tice a propriilor ei absolvenți 
după luarea posturilor în pri
mire ; introducerea unui sistem 
competițlonâl specific pentru 
mediul sătesc, în așa fel îneît 
totul să nu se reducă la fotba
lul de vară și șahul de iarnă 
(cum preciza prim-secretărul 
Comitetului județean U.T.C., 
Radu Bălan). în acest din ur
mă domeniu este de acoperit 
și acea zonă albă pe care o 
constituie mecanizatorii din a- 
gricultură (medie de vîrstă : 24 
ani) de a căror activitate spor
tivă practic nu se ocupă nimeni.

Două ar mai fi problemele 
de subliniat din dezbaterile con
ferinței județene. în primul rînd, 
de luat mâi serios în conside
rare capacitățile de agrement 
locale (nu numai cele de la Șag, 
Gioroc sau Padeș), în cohfor- •

mitate cu un documentat stu
diu. consacrat timpului liber al 
oamenilor muncii de către ca
binetul metodic. în al doilea 
rînd, trebuie evitate acele con
cesii din care au decurs pînă 
acum unele carențe de ordin 
moral (sportivi sau spectatori 
certați cu normele eticii, după 
cum arăta, printre alți vorbi
tori, conf. dr. Petre Stanciu, 
președintele clubului Universi
tatea).

— vib

Pe marginea materialelor publicate

HUNEDOARA ISI RENEAGA MUNȚII?
Consiliul popular județean nu pare convins de

necesitatea organizării unei echipe Salvamont
Articolul pe care ziarul nostru 

l-a consacrat activității echipelor 
de Salvamont atrăgea atenția, 
printre altele, asupra stării de 
lucruri existente, la acea data, 
In două județe cu relief muntos s 
Maramureș șl Hunedoara.

Consiliile populare ale acestor 
județe ne-au trimis răspunsul lot 
la problemele ridicate șl trebuie 
să consemnăm cu toată satisfac
ția că, Intre timp, situația din 
Județul Maramureș s-a ameliorat 
In mod sensibil.

Comitetul executiv al respecti
vului Consiliu popular județean 
recunoaște că sesizările noastre 
„privind slaba activitate a echipei 
Salvamont din Bala Mare șl re
fuzul persoanei desemnate de a 
conduce acest organism erau 
Justt șl ne Informează, In con
tinuare, că „echipa Salvamont a 
fost Încadrată cu cadre compe
tente". Adresa mal precizează că 
s-au luat șl alte măsuri, ca „re- 
vertficarea echipamentului din do
tare 'n vederea înlocuirii celui 
necorespunzător șl a completării 
Iui după caz".

Ce ne răspunde, lâ rtndul său, 
Consiliul popular al județului Hu
nedoara ? In primul rlnd că :

„aplicarea prevederilor H.C.M. nr. 
240/1969 s-a analizat cu toți fac
torii care răspund de această ac
tivitate", apoi că „a fost Întoc
mit un plan de măsuri cu obiec
tive șl sarcini". Aflăm, mal de
parte, că s-a șl trecut la acțiu
ne : cabanele au fost dotate cu 
truse fixe de prim ajutor șl cu 
toate medicamentele prevăzute 
în barem, s-au procurat materia
lele necesare (corzi, carabiniere, 
lanterne targă de iarnă, de va
ră, etc.)’, traseele turistice au fost 
prevăzute cu sistemele de mar
caje etc.

Pînă aid, toate bune. Dar, In 
finalul scrisorii Consiliului popu
lar al județului Hunedoara se 
spune foarte categoric : „Preci
zăm. de asemenea, că Înființarea 
ech elor de Salvamont nu s-a 
tăcut pe considerentul că masivii 
r’n județul nostru nu prezintă 
periculozitate, această măsură ne- 
fiind prevăzută nici In Hotărtrea 
sus-amintită".

Ne permitem, . atund, 
băm : pentru ce au
procurate materialele care 
stitule de fapt, dotarea Indispen
sabilă a echipelor Salvamont. din 
moment ce masivii din acest

să între
mai fost 

con-

județ „nu prezintă periculozita
te" ?

Realitatea este, Insă, alta. In 
sudul județului se află munții 
Retezat cu înălțimi Intre 2 000 — 
2 500 m șl un relief accidentat, 
foarte dur. Tot In sud se află, 
Intr-o extremitate, munții Parln- 
gului, Iar in cealaltă extremitate, 
masivul Godeanu (ambii cu Înăl
țimi de peste 2 000 m).

Pe de altă parte, se constată o 
creștere a numărului dfe turiști 
care străbat acești masivi. Bu- 
cegtl fiind foarte aglomerați, Fă- 
gărașil, de asemenea, mult mal 
frecventați ca tn anii trecuțl, 
preferințele amatorilor de drume
ție montană au Început să se În
drepte spre extrema vestică a 
Carpațllor meridionali. Că este 
așa o dovedește, faptul că tn Re
tezat au putut fi Intilnlte șl gru
pe de elevi. Mai mult, tn toam
na trecută, o etcursle școlară — 
necorespunzător condusă — a pro
vocat alarmă 1n acest județ căci, 
pe parcursul Gura Zlata — Gura 
Apei, s-au rătăcit de grup 11 co
pil, zece dintre el fiind găsiți a 
doua ZI. Iar unul după două zile 
șl lumătate de căutări.

destule argu- 
orgânlza șl Tn 
o echipă Sal- 
că acolo nu 

specialiști).

Sebastian BONIFACIU

Așadar, există 
m^nfe pr.ntr 1 a se 
județul Hunedoara 
vamont (mal ales 
lipsesc cadrele de

ROMANE DE ȘAH

Mîine, de la ora 8,30, 
în sala de ședințe a Con
siliului Național pentru 
Ednoațle Fizică și Sport, 
va avea loo Conferința 
Coihitetului Federației 
Romăne de Șah. Cu acest 
prilej vor fi prezentate 
și se vor dezbate Rapor
tul de activitate pe anul 
1970 și Planul de măsuri 
pe anul 1971.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI
Sîmbăta, pe Pîrtia Lupului, 

are loc antrenamentul 
stop pentru coborire.

(Urmare din pag. 1)
non-

timp (58,8) care nu va mai 
fi întrecut de nici un concu
rent. Vulpe, care a făcut o 
cursă deosebit de hotărîtă, a 
căzut în ultimele porți și 
astfel Dan Cristea și-a păs
trat titlul.

Rezultate : I. DAN CRISTEA 
(Dinamo Brașov) 116,1 (57,1
+59); 2. D. Munteanu (A.S.A. 
Brașov) 117,7 (58,2 + 59,5);
3. N. Crețoi (Politehnica Bra
șov) 121,7 (59,5 + 62,2) ; 4. 
C. Cișmașu (I.E.F.S.) 122,6; 
5. N. Ghimbășanu (Dinamo) 
123,9 ; 6. P. Ivănescu (Dina
mo) 125,9.

întrecerea fetelor a fost 
mai puțin pasionantă, ierar
hia fiind stabilită încă din 
prima manșă. Ioana Belu a 
reușit să cîștige al doilea ti
tlu de campioană într-o 
nieră de mare siguranță, 
a arătat o foarte 
necare, iar faptul 
ma manșă nu a 
un avans de trei 
secundă 
să realizeze în cea de a doua 
o cursă hotărîtă șl să obțină 
cel mai bun timp.

Rezultate : 1. IOANA BELU 
(A.S.A. Brașov) 108,6 (53,0 + 
55,6); 2. Iudith Tomori
(I.E.F.S.) 109,8 (53,3 + 56,5) ; 
3. Gizela Mores (Politehnica 
Brașov) 112,5 (54,6 +57,9) ; 4. 
Mihaela Sandu (Dinamo) 
112,7 ; 5—6. Daniela Muntea
nu (A.S.A.) și Maria Cîmpea- 
nu (I.E.F.S.) 114,6.

A.S.A. I BRAȘOV 
CAMPIOANA LA 4x10

SE PREGĂTESC SĂ Șl
După cum se știe, titlurile 

de campioni balcanici la mo
tocros — atît la inidividual, cît 
și pe echipe — au revenit în 
1970 sportivilor români. Spe
cialiștii federației au întoc
mit pentru anul acesta un 
minuțios plan de pregătire a 
alergătorilor vizați să repre
zinte țara noastră în această 
importantă confruntare, în 
prima fază, selecționabilii 
s-au antrenat în cadrul clu
burilor și asociațiilor din 
care fac parte, iar în ulti
mele două săptămîni au e- 
fectuat o pregătire comună 
sub îndrumarea antrenorilor 
Traian Macarie și Otto Ște
fani. Iată componența lotu
lui național i Ștefan Chitu, 
Mihai Banu, Adam Crisbal, 
Aurel Ionescu, Cristian Do- 
vids, Francisc Szinte, Traian 
Moașă, Florian Ștefan, Petru 
Lucaci și Mihai Iordan.

MOTOCROSIȘTII 
LA START

Deschiderea noului sezon 
competițional de motocros se 
simte pretutindeni.

Concursul Inaugural va a- 
vea loc duminică, la Cîmpi- 
na. Alături de membrii lo
tului republican vor partici
pa la întrecerile ce urmează 
să aibă loc, pe un traseu ales 
pe dealul Muscelului, moto- 
crosiști din principalele cen
tre ale țării. în program fi
gurează probele de 250 și 500 
cmc — seniori.

APERE TITLURILE
Acești alergători vor fi 

prezenți duminică la primul 
concurs de verificare după 
care antrenorii vor definitiva 
echipa reprezentativă a Ro
mâniei care va participa la 
prima etapă a Balcaniadei 
la motocros, programată la 4 
aprilie în orașul iugoslav. 
Maribor.

S1MBATA

KM

acum

ma-
Ea 

alu- 
pri-

bună 
că în 
avut decît 
zecimi de 

nu a împiedicat-o

Pe pîrtia Poienii, aflată 
în condiții excelente, s-a des
fășurat ștafeta de 4 x 10 km din 
cadrul campionatelor naționale 
de fond pentru seniori. Proba 
fusese amînată, pentru a da 
posibilitate de a participa la ea 
și biatloniștilor prezenți cu pu
tină vreme în urmă la campio
natele mondiale și care fac par
te, în număr destul de mare, 
din echipele noastre fruntașe.

La început, cursa a fost do
minată de biatlonistul N. Veștea 

. (A.S.A. II) care a realizat cel 
mai bun timp al primului 
schimb (34:00), mai bun decît 
al fondiștilor M. Stoian și N. 
Cojocaru. Pînă la urmă, titlul a 
fost cucerit de A.S.A. I, urmată 
de Dinamo care a fost nevoită 
să aibă numai satisfacția recor
dului pîrtiei (33:09) înregistrat 
de V. Papuc (de asemenea 
biatlonist). în general, s-a dove
dit încă o dată că biatloniștii 
noștri au înregistrat un salt e- 
vident la alergare.

Rezultate : 1. A.S. ARMATA 
BRAȘOV I (M. Stoian 34:12. N. 
Sfetea 33:58, Gh Cercel 33:55, 
Gh. Cincu 34:08) 2h 16:13 ; 2. Di
namo I (N. Cojocaru 34:21. Gh. 
Vilmoș 34:54, I. Țeposu 34:56 V. 
Papuc 33:09) 2h47:20 ; 3. A.S.A. 
II (N. Veștea 34:00, D. Soit! 
35:40. Șt. Drăguș 33:55, Gh. Cim- 
poia 35:31) 2h 19:06 ; 4. Dinamo 
II 2h 21:05 ; 5. I.E.F.S. 2h 23:16 ; 
6. Constructorul Cîmpulung Mol
dovenesc 2h 25:23 ; 7. Tractorul 
Brașov ; 8. Steagul roșu Brașov.

DUMINICĂ
SE REIA CAMPIONATUL
• Prefațat de partidele din 

„Cupa de Iarnă", returul campio
natului diviziei A la rugby se 
reia sub semnul unor acerbe 
dispute pentru titlu — principale 
protagoniste fiind Steaua, Grivița 
Roșie și Dinamo — dar șl pen
tru evitarea retrogradării — 
candidate : Constructorul, Rapid, 
C.S.M. Sibiu. Discuțiile din ulti
ma vreme, antrenamentele șl 
jocurile susținute de unele echipe 
în Franța, se pare că au creat 
un curent favorabil jocului des
chis, spectaculos și eficace în a- 
celașl timp. Tn prima etapă a re
turului sînt programate urmă
toarele partide : Grivița Roșie — 
Politehnica Iași (teren Steaua, 
ora 10.30), Steaua — Agrono
mia Cluj (teren Steaua, ora 
9) — favorite bineînțeles, fiind 
formațiile bucureștene ; C.S.M. 
Sibiu — Dinamo — Intre gazde 
șl oaspeți exlstlnd un decalaj va
loric, net favorabil dlnamovlș- 
tllor ; Farul — Rulmentul — două 
echipe de mijloc, avantajul te
renului putînd fi hotăritor ; 
Știința Petroșani — Rapid — 
studenții avlnd, Indiscutabil, pri
ma șansă ; Universitatea Tlml; 
șoara — Constructorul — se dis
pută la Sînnlcolaul Mare pentru 
că studenții au terenul suspen
dat.
• Tot duminică Începe șl retu

rul campionatului diviziei B, cu 
jocurile din seria I, celelalte 
două serii vor lua startul la 28 
martie.

TINERETULUI - NOTA DE
(Urmare din pag. 1)

— Dintre handbaliștii mai 
vîrstnici, cine și-a pus serios 
candidatura pentru J.O. ?

— Nu aș vrea să fac în acest 
sens afirmații certe. Ceea ce vă 
pot spune este că Moldovan a 
evoluat foarte bine, făcind în 
acest turneu cele 

jocuri ale sale din 
ani, că Samungi a 
Iași handbalist util 
tarul Penu constituie una din 
„piesele" de bază ale selecționa
tei noastre. Vreau să adaug că 
Guneș a fost în progres, deve
nind din ce în ce mai bun spre 
sftrșitul turneului și eă mai sînt 
incă jucători de Ia Steaua,

mai oune 
ultimii 2—3 
rămas ace- 
și că por-

Gruia, Gațu și ceilalți, pe care 
vom conta în curind

— Ce este înscris în progra
mul de activitate pentru lunile 
următoare 7

— In timpul desfășurării 
campionatului, vom mai orga
niza cîteva antrenamente în 

comun, cu scopul 
controale asupra 
care jucătorii se 
echipele de club, 
zentativa tării va 
sfirșitul lunii iunie la 
Iugoslavia". După acest test vom 
începe munca de omogenizare a 
formației, de edificare progre
sivă pe plan tehnic și tactic. 
Vom verifica rezultatele muncii 
noastre în toamnă Ia „Trofeul 
Carpati", la turneul de Ia GUle-

de a efectua 
modului în 

pregătesc la 
Apoi repre- 
iua parte la 

.Trofeul

TRECERE!
borg și Ia alte mari competiții. 
Și astfel ne vom apropia pas 
cu pas de J.O

— Apropierea de această 
mare competiție vă face mai 
optimist ?

— Vedeți, este greu de spus 
cu exactitate acest lucru. Am o 
mare încredere în posibilitățile 
echipei noastre. Dar, nu poate 
fi neglijat faptul că peste tot 
se fac pregătiri de o intensitate 
și seriozitate de nebănuit. In 
Norvegia, de pildă, se lucrează 
de pe acum pe baza unui spri
jin moral și material pe care 
nu J-aș fi putut crede. Așa că 
va fi greu. Foarte greu... Nu
mai că noi. handbaliștii, ne-am 
cam obișnuit cu astfel de situa
ții. Așa că nu ne speriem !

BASCHET : Sala Construc
torul, ora 18 : Constructorul
— Voința București (f. A).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii — ora 16 : Rapid Bucu
rești __ Universitatea Cluj
(divizia A), Stadionul Giu- 
leștl — ora 13.30 : Rapid Bucu
rești — Universitatea Cluj (ti
neret-rezerve).

PATINAJ : Patinoarul aco
perit „23 August" — concurs 
Internațional de patinaj ar
tistic ; de la ora 11 (fi
guri Impuse fete), de la ora
17 (figuri libere băieți).

POPICE : Arena Gluiești, 
ora 16 : Rapid București — 
Cetatea Giurgiu, partide in 
cadrul div. Ă (f).

ȘAH : Sala Constructorul, de 
Ia ora 16: partida a 9-a a 
meciului ciocâltea — Gheor
ghiu pentru desemnarea cam
pionului țării.

TIR : Poligonul Dinamo, de 
la ora 9, „Cupa Semicentena
rului", probe de pistol viteză, 
armă liberă calibru redus «0 
f. culcat seniori, armă stan
dard 60 f. culcat senioare și 
juniori.

VOLEI : Sala Floreasca, ora
18 : Steaua — I.E.F.S. (A, m); 
Sala Progresul, ora 17 : Pro
gresul — Universitatea Buc. 
(B, t).

HOCHEI. Patinoarul artifi
cial „23 August", de la ora 14, 
Steaua — Agronomia Cluj, 
restanța din turul II al cam
pionatului.

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 9,30 : Rapid — Mu
reșul (f. A), Politehnica —
I. E.F.S. (f. A); Sala liceului 
„I. L. Caragiale'*, de la ora 
15: Lie. 35 — Șc. sp. Giurgiu 
(f), Șc. sp. 2 — Rapid (f). Lie. 
„Gh. Șincai“ — Dinamo (m), 
Lie. 35 — Șc. sp. 2 (m), me
ciuri în cadrul diviziei școlare 
și de juniori.

BOX : Sala Casei de cultură 
â sect. 4 (str. Turturele), de 
la ora 10 : gala în cadrul 
campionatului de juniori al 
municipiului București.

LUPTE : Sala Dinamo, de 
la ora 10: reuniune de greco- 
romane (Dinamo, Progresul, 
Pescărușul Tulcea).

PATINAJ : Patinoarul aco
perit, „23 August" — concurs 
internațional de patinaj artis
tic : de la ora 15 : figuri 
libere fete și demonstrația de 
închidere.

POPICE : Arena Voința, ora 
8 : Voința București — Fla
căra Cîmpina ; Arena Gloria, 
de la ora 8 : Gloria Buc. — 
Gaz metan Mediaș (div. a. 
m).

VOLEI : Sala Giuleștî, de la 
ora 8.30 ; Electra Buc. — Con
structorul Suceava (B, m), 
Medicina Buc. — Relonul Săvi- 
n4ști (B m.), Spartac Buc. — 
Medicina Tg. Mureș (B, f) ; Sală 
Progresul, de la ora 8.30 : 
A.S.E. București — Electro
motor Pitești (B, f), Flacăra 
roșie Buc. — Universitatea 
Iași (B, f); Sala Floreasca, 
oră 12 : Viitorul București — 
Sănătatea Tîrgoviște (B, f).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii — ora 13.15; Steaua 
București — Farul Constanța 
(divizia A); Stadionul „23 Au
gust (terenul V) — ora 9 : 
Steaua București — Farul 
Constanța (tineret-rezerve); 
Stadionul Metalul — ora 11 * 
Metalul București — S.N. Ol
tenița (divizia B); Teren La- 
romet — ora 11 : Tehnometal 
Buc. — Marina Mangalia (di
vizia C); Teren Constructorul
— ora 11 : Unirea București — 
Prahova Ploiești (divizia C); 
Teren Electronica — ora 11: 
Electronica Buc. — I.M.U. 
Medgidia (divizia C); Teren 
Autobuzul — ora 11 : Auto
buzul Buc. — Petrolul Tîrgo- 
virte (divizia C); Teren Sl- 
reua — ora 11 ; Sirena Buc.
— I.R.A. Cîmpina (divizia C).

HOCHEI. Patinoarul arti
ficial „23 August**, de la ora
II, Steaua — Agronomia Cluj, 
restanța din turul III ai 
campionatului național.



START ÎN RETURUL DIVIZIEI A!
$ Azi - pe „Republicii", de la ora 16 —Rapid și „U" Cluj deschid stagiunea 9 Examen dificil pentru 
lider la Bațău 9 Derby in zona „lanternei": C.F.R. Cluj-Progresul ® Coman debutează la Steaua 
intr-un meci de mare atracție, cu Farul ® Dueluri pasionante la Brașov: Dumitriu ll-Dobrin, Valentin

Stănescu - Titus Ozon ® Pe Copou, Petrolul speră să obțină un punct

AVANCRONICA Nr. 16
Așadar, azi I De azi, din nou la fotbal.

...RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ. N u ne vom aș
tepta să vedem deja în evoluția giuleștenilor cine 

știe ce noutăți aduse din Brazilia. E prematur, dar, poate 
că atacul — despre care Codrea spunea că se mișcă 
bine — își vă lua rolul în serios și cărăușia lui Petrea- 
nu și Codreanu va aduce și goluri, nu numai mingi 
purtate pînă în preajma careului de 16 m, cum s-a întîm- 
plat în turul campionatului. Oricum, pe Republicii e de 
așteptat un meci strins, pentru că studenții clujeni s-au 
simțit, mai întotdeauna, bine în Capitală.

C.F.R. CLUJ—PROGRESUL. Meci de „foc'. „Dacă 
C.F.R. cîștigă..."; „dacă Progresul scoate o remiză..." Cîte 
calcule se fac în jurul acestui joc pe care Eugen lor- 
dache și Petre Moldoveanu l-au visat o iarnă întreagă. 
Intr-adevăr, meci de mare importanță pentru cele două 
echipe. Dar, sperăm că deviza „pe viață și pe moarte" 
va însemna doar angajament total, joc viu disputat, dar 
în limita regulamentului, a sportivității. Un pronostic ? 
Greu de dat. Teoretic, gazdele au prima șansă, pentru 
că sînt gazde. Dacă ne gîndim, însă, la comportările din 
jocurile de Cupă și la importanța meciului, credem că 
.tripla" e cea mai bună soluție Ce... ploaie va fi la Cluj.

SPORT CLUB BACAU—DINAMO. Pe la jumătatea tu
rului, fostele „surori" s-au despărțit, așa că, acum, nu va 
mai fi, cum se spunea, un .meci în familie". Soarta aces
tui joc va fi decisă, cred, de randamentul lui Dembrov- 
schi și al colegilor de compartiment. Numai printr-o bună 
comportare în atac, gazdele pot suplini diferența de va
loare de la mijlocul terenului.

U.T.A.—JIUL Bilanț pozitiv tn Grecia, demonstrație 
la Plenița, iată ultimele realizări ale arădenilor. în 
schimb, Jiul, venit din turneul din R. D. Germană, a pă
răsit Cupa României cu .ajutorul' unei echipe de divizia 
B. Campionii au prima — și marea — șansă.

STEAGUL ROȘU—F. C. ARGEȘ. Adamache și păzi
torii lui pot face față atacului argeșean. în schimb, la 
poarta cealaltă, fantezia lui Dumitriu II și cursele vije
lioase ale lui Gyărfi sînt greu de stopat. Nu vedem 
cum F. C. Argeș poate recîștiga punctele pierdute pe te
ren propriu în fața brașovenilor.

POLITEHNICA—PETROLUL Examen de maturitate 
pentru petroliști, siliți să suporte asaltul a patru dintre 
foștii lor colegi (Stoicescu, Pali, Alecu, Moldoveanu). La 
valori și poziții în clasament apropiate, ieșenii au un 
avantaj cert: terenul propriu. Dar acest avantaj al ju
cătorilor din Copou este umbrit de rezultatul de la Ora
dea. Meci greu pentru pronosportiști, deși unii merg cu 
1. solist.

UNIVERSITATEA CRAIOVA—C.F.R. TIMIȘOARA. De 
mîine, feroviarii de pe malurile Begăi se vor avînta în 
dificila cursă de recuperare a tot ce au pierdut în toam
nă. La Craiova, totuși, va fi greu pentru Bojin și colegii 
lui.

STEAUA—FARUL. Bucureștenil, care au dat atîția co- 
rigenți la testul fizic (probă pe care au trecut-o și echipe 
de divizia B și C), par favorifi la prima vedere, deși au 
tn față un adversar versat, învățat să plece cu puncte 
din Capitală. Pentru Steaua va fi un meci mult mai di
ficil dectt cei 3200 de metri de la test. De mare atracție 
se anunță duelul înaintașilor dobrogeni cu Narcis Coman, 
revenit pe prima scenă fotbalistică a țării.

Constantin ALEXE

POLITEHNICA - PETROLUL
ț PREGĂTIRI PE...
I PATINOAR
{«' După Insuccesul de la O- 
■radea, Politehnica Iași a e- 
fectuat trei antrenamente 
specifice, Iar Joi a făcut, în 
compania formației Nicolina, 
un joc de antrenament, care 
Insă n-a constituit și o reală 
.verificare în vederea partidei 
de duminică, dată fiind sta
rea terenului, înghețat, un a- 
devărat patinoar. Rezultat 
3—1 (2—1) în favoarea divi
zionarei A, prin golurile în
scrise de Cuperman, Incze IV 
și Goliac, respectiv Gross. 
„Poli" a folosit următoarea 
formație : Iordache—Romilă, 
lanul, Stoicescu, Alecu, Măr- 
dărescu II, Simionaș, Incze 
IV, Lupulescu, Cuperman, 
Moldoveanu, pe care antre
norul Gil Mărdărescu a con- 
fit*mat-o și pentru jocul de 
mîine.

D. DIACONESCU-coresp.

C. CERNAIANU : „IN
COMPANIA IEȘENILOR, 
AM REALIZAT DE OBICEI 
MECIURI FRUMOASE"

Ploieștenii s-au antrenat în 
fiecare zi, susținînd și două 
meciuri-școală (miercuri cu 
echipa de tineret-rezerve, iar 
joi cu Feroemail, din campi
onatul județean). L-am rugat 
pe antrenorul C. Cetnăianu 
să ne spună opinia sa în le
gătura cu partida de la 
Iași:

SPORT CLUB — DINAMO

ANTRENAMENTE Șl MECI 
CU C.F.R. PAȘCANI

In afară de antrenamentele 
zilnice, ce au constat în e- 
xersarea unor scheme tactice,

Frontul larg și pretențios
(Urmare din pag. If

activității echipelor românești 
la tin nivel intern superior și Ia 
un nivel international de supra
față un rol important îl va a- 
vea climatul în care ele își vor 
desfășura activitatea de pregăti
re și de joc. O recentă întîinire a 
redactorilor noștri cu iubitori ai 
fotbalului din uzinele „23 Au
gust" din București, ne-a ară
tat cit de mult sînt îndrăgiți 
fotbaliștii, în ce minoritate se 
află aceia care persiflează, de
nigrează și descurajează eforturi 
constructive în direcția progre
sului în activitatea sportivă, în 
care concurenta externă este în 
mod obiectiv foarte greu de 
depășit. Și, totuși, fotbaliștii 
noștri produc în ultimul timp 
breșe importante și admirate în 
zone geografice cu fotbal de 
mare tradiție și puternice resur
se. Este, deci, de dorit să încu
rajăm tot ceea ce poate fi ca
pabil la un moment dat să pă
trundă in „marea societate a

M. IONESCU 1 — Să nu te 
mire dacă jocul o să ia alt... 
CURS!

— In compania ieșenilor 
am realizat de obicei meciuri 
frumoase. Cred că și de data 
aceasta vom juca bine. Pro
nostic nu dau. Orice antre
nor pleacă de acasă cu gîn- 
dul să cîștige.

— Ce formație veți alinia ?
— Singura noutate o con

stituie folosirea lui Ciupitu. 
Deci : M. Ionescu—Gruber, 
Bădin, Mocanu, N. Ionescu, 
luhas, Moraru (Crîngașu), 
Dincuță, Dridea, Ciupitu, 
Grozea.

V. ALBU-coresp.

în care un accent deosebit 
s-a pus pe îmbunătățirea tra
sului la poartă, băcăuanii au 
mai susținut miercuri un joc 
de verificare cu C.F.R. Paș
cani, de care au dispus cu 

fotbalului” international, fără să 
avem pretenția exagerată de a 
fi învingători chiar pe toate 
fronturile pe care echipele noas
tre le atacă în acest an.

Iată de ce fotbalul are nevoie 
de o încurajare caldă, și, in ace
lași timp, rațională, optimistă 
pentru a" reuși să dezvolte rea
lizările de pînă acum în acest 
sport.

O astfel de atitudine nu eli
mină de fel exigența. Iată de ce 
va fi necesar ca antreno- și 
conducerile cluburilor să nu to
lereze eventualele abdicări ale 
unor jucători de la programul 
de pregătire intensă, pentru 
realizarea unui potential fizic și ; 
tehnic la înălțimea pretențiilor 
manifestate azi pe glob. Nu nu
mai echipele mari de aiurea, dar 
și cele mici sînt cuprinse de 
avînt, dar și conștiente de dru
mul greu care duce la consacra
re și, prin urmare, h olărite de 
a se pregăti Cu ambiție, utilizînd 
metodele celor mai faimoase 
echipe de pe glob.

3—0 (1—0), prin golurile în
scrise de Dembrovschi, Pană, 
și Florea. Formați^ probabi
lă : Ghiță—Kiss, Sinăuceanu, 
.Velicu, Comănescu, Vătafu, 
Duțan, Pană, Dembrovschi, 
Ene Daniel, Băluță (Florea).

I. IANCU-coresp.

POSIBILĂ, REINTRAREA 
LUI SĂLCEANU

Săptămîna această, dinămo- 
vîștii s-au pregătit intens în 
vederea partidei de la Bacău. 
Bucureștenii au părăsit joi 
Capitala, cu destinația Piatra 
Neamț, unde au susținut un 
meci amical cu Ceahlăul. So
sirea Ia Bacău este prevăzu
tă pentru mîine dimineață. 
Iată formația probabilă: 
Constantinescu—Cheran, Nun- 
weiller III, Stoenescu, De-

STEAGUL ROȘU-F.C. ARGEȘ

Portarul NI6ULESCU i 
<— Ce-i tn mină nu-i min
ciună! 1

LA TIMISOARA A FOST
DOAR UN ACCIDENT 1 

(
Deși au pierdut meciul la 

Timișoara, nu înseamnă că 
‘brașovenii nu sînt pregătiți 
pentru reluarea campionatu
lui. In această ultimă săptă- 
mînă cei doi antrenori au in
sistat la antrenamente pe re
medierea deficiențelor princi
pale semnalate în meciul de 
Cupă: organizarea și finali
zarea acțiunilor. întregul lot 
manifestă poftă de joc și do

UNIVERSITATEA CRAIOVA-
C.F.R. TIMIȘOARA

VICTORIE SI JOC 
DE BUNA CALITATE I
După insuccesul din „Cupa 

României", craiovenii s-au 
preocupat intens de debutul 
în returul campionatului. Jo
cul cu ceferiștii timișoreni 
este privit cu toată seriozita
tea. Joi, studenții au întîlnit 
în meci de verificare pe E- 
lectroputere Craiova, de care 
au dispus cu 3—1 (1—0) prin 
golurile marcate de Oble- 
menco și Ivan (2), respectiv 
Mateescu. Antrenorul Ștefan 
Coidum ne declara, printre 
altele, că returul va fi abor
dat de studenți cu multă se
riozitate, urmărindu-se, pe 
lîngă acumularea de puncte, 
și practicarea unui joc supe
rior. Iată formația probabi
lă : Pilcă—Niculcscu, Mincă, 
Desclnicu, Lepădatu (Velea), 
Strîmbeanu. Ivan, Martino- 
vici, Niță, Oblemenco, Țară- 
lungă. i ,

Șt. GURGUI-coresp.

OPTIMISM PONDERAT
Vacanța dintre tur și re

tur a fost folosită la maxi
mum de către fotbaliștii fe-

U.T.A. - JIUL

TONGA : — Cu 13 puncte 
nu se iese la... suprafață!

în condițiile grele ale unei 
concurente fotbalistice interna
ționale de valoare, dar și de 
organizare și potența materială, 
este necesar ca unele din clu
burile noastre fruntașe să facă 
progrese importante în acest 
an. Acum, cînd își face loc din 
ce în ce mai mult tendința fi
rească a diminuării și eliminării 
subvențiilor pentru echipele de 
fotbal — foarte numeroasă în ce
le trei divizii, A, B și C — aportul 
suporterilor trebuie să devină 

'substanțial. Noi avem, într-ade
văr, foarte mulți pasionați ai jo
cului de fotbal. Mii, zeci de mii. 
Un impres’onant atașament pen
tru fotbal, din păcate foarte, 
foarte puțin concretizat atunci 
cînd este vorba de cotizație, de 
susținerea materială ■ echipei 
preferate. în condițiile in care 
biletele de intrare la fotbal sînt 
de cel puțin trei-patru ori mai 
ieftine decît în alte țări, cînd 
televizorul, cu sau fără joc de 
fotbal, răpește duminicii fotba
listice mii și mii de spectatori, 
aportul suporterilor constituiri in

DINU i — Greu ! Are So
clul tare !
leanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Moț (Săiceanu), Moldovan, 
Dumitrache, Luccscu.

rința realizării unui joc bun 
în fața propriilor spectatori 
care să dovedească că la Ti
mișoara s-a petrecut doar un 
accident. Iată și formația pe 
care Valentin Stănescu și 
Nicolae Proca o vor alinia : 
Adamache—Ivăncescu, Jenei, 
'Olteanu, Rusu, Balint, Cadar, 
Anghel, Ghergheli, Dumitriu 
II, Gyărfi.

C. GRUIA-coresp.

CEL PUȚIN UN PUNCT
F. C. Argeș s-a pregătit 

intens după meciul din Cu
pă. In legătură cu meciul de 
la Brașov, antrenorul Titus 
Ozon a declarat: „Dorim să 
călcăm cu dreptul în campi
onat. Meciul de cupă, chiar 
dacă adversarul a fost o di
vizionară B, ne-a arătat că 
sîntem pe drumul cel bun".

Se spera că în jocul cu 
Steagul roșu piteștenii să ob
țină măcar un punct. Iată 
formația probabilă : Nicules- 
cu (Ariciu)—Figulea, Vlad, 
Olteanu, Crăciuncscu, Pre- 
purgel, Roșu (M. Popescu), 
Radu, Dobrin. (Frățilă), Ian- 
cu, Jercan.

I. FEȚEANU-coresp.

BOJIN i Punctele sînt 
bune, dar nu punctele... ter
minus !
roviari care, sub îndrumarea 
antrenorilor D. Macri și I. 
Ionescu, au lucrat cu o deo
sebită seriozitate.

Miercuri, a avut loc un 
joc-școală cu echipa de ju
niori.

La timișoreni, atmosfera 
este optimist-ponderată.

Formația probabilă : Gabo- 
raș—Pîrvu, Mehedințu, Bo- 
drojan, Bocșa, Seceleanu, 
Chimiuc, Floareș, Regep (Ne- 
storovici), Bojin, Panici.

Petre ARCAN-coresp.

ARĂDENII — ATENȚI 
LA PRIMUL PAS

Deși Jiul a fost eliminat 
de o divizionară B, iar U.T.A. 
a făcut demonstrație în „16“- 
imile Cupei României, fot
baliștii arădeni privesc cu 
circumspecție „primul pas“ 
din returul campionatului. 
Gîndindu-se că Dinamo va 
pierde cel puțin un punct la 
Bacău (gîndurilor le-a dat 
grai Lereter), elevii lui Nico
lae Dumitrescu își dau sea
ma că duminică pot avea 
posibilitatea să se apropie de 
lider.

Formație probabilă : Gor- 

asociație pe lîngă clubul de 
fotbal devine o necesitate orga
nizatorică de prim ordin, cea 
mai importantă dintr-un șir de 
sugestii și presupuneri, de cele 
mai multe ori neancoratc în 
realitatea noastră. Pe acest fun
dal al trăiniciei materiale fur
nizate în mare parte de supor
teri și de rețetele jocurilor se 
pot rezolva o serie de probleme 
organizatorice care țin de statu
tul antrenorilor, jucătorilor, al 
îmbunătățirii bazei materiale, al 
autonomiei marilor secții fle 
fotbal și ideea constituirii unor 
organisme viabile, puternice ale 
fotbalului.

Așteptăm initiative care să 
ducă la rezolvarea problemei 
materiale a cluburilor dc fotbal 
și punem preț Pe atașamentul 
jucătorilor și antrenorilor care 
să se pregătească și să se com
porte bine în condițiile actuale

Sperăm intr-un an fotbalistic 
1971 de o bună valoare, care să 
ne aducă și rezultate interna
ționale îmbucurătoare. 

nea—Birău, Lereter, Pojoni, 
Galinin, Peteseu, Broșovschi, 
Axente, Dembrovschi (Șchio
pii), Dom ide, Fl. Dumitrescu.

CUGTNDULLA EVITAREA 
ZONEI PERICULOASE...

...imediat după meciul de 
cupă de la Brăila, fotbaliștii 
de la Jiul s-au urcat în tre
nul de Arad. Un singur semn

STEAUA - FARUL

CARAMAN i Trebuie să 
găsesc un loc mai bun pen
tru aruncarea ancorei I

FORMAȚIA STANDARD

Antrenamentele zilnice la 
Steaua, cu accent pe omoge
nizarea liniei de atac și pe 
activizarea celor două aripi.

Joi, steliștii au procedat la 
un meci-școală, în compania 
formației de tineret-rezerve, 
la capătul căruia antrenorii 
Covaci și Constantin s-au de
clarat mulțumiți de dispozi
ția de joc a elevilor lor.

în ceea ce privește forma
ția de duminică, după toate 
probabilitățile, Steaua va tri
mite în teren următoarea 
garnitură : Coman—Sătmă- 
reanu, Hălmăgcanu, Ciuga-

RAPID ~„U« CLUJ

NÂSTURESCU — 
ACCIDENTAT...

In Ciulești, săptămîna a- 
ceasta a fost marcată de an
trenamente asidue, întrerup
te, joi dimineață, de un „a- 
mical" în familie, între for
mația probabilă și echipa de 
tineret-rezerve.

Neputînd să-l utilizeze pe 
Dumitru (care mai are două 
etape de suspendare), antre
norii rapidiști au încercat 
recuperarea lui Năsturescu, 
accidentat duminică la Cîm- 
pina. Accidentul — întindere 
musculară — s-a dovedit mai 
grav decît se părea, ceea ce 
face ca Năsturescu să ră- 
mînă astăzi pe banca rezer
velor.

Formația : Răducanu—Pop, 
Lupescu, Dan, Codrea, Dinu, 
Angelescu, Petreanu, Marin 
Steiiân, Neagu, Codreanu.

Geo RAEȚCHI

REFĂCUT — SOLOMON 
VA JUCA I

După „amicalul" de miercuri 
— în care studenții au avut 
ca partener formația clu
jeană de divizie C. Dermata, 
pe care au depășit-o cu ca
tegoricul scor de 5—0 — an-

C.F.R. CLUJ — PROGRESUL

CA ÎNAINTEA UNUI 
MECI DECISIV

C.F.R. Cluj s-a pregătit 
toată săptămîna ca înaintea 
unui meci decisiv, întrucît o 
victorie în fața Progresului

■

CLASAMENTUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

1. DINAMO 15 8 4 3 26—13 20
2. PETROLUL 15 8 3 4 20—15 19
3. RAPID 15 5 8 2 17—11 18
4. STEAGUL ROȘU 15 7 4 4 10—10 18
5. U. T. ARAD 15 8 1 6 23—15 17
6. POLITEHNICA 15 7 3 5 26—22 17
7. FARUL 15 7 3 5 25—25 17
8. „U" CRAIOVA 15 7 3 5 12—12 17
9. STEAUA 15 5 5 5 21—21 15

10. SPORT CLUB 15 7 0 8 22—20 14
ÎL „U" CLUJ 15 6 2 7 17—17 14
12. F. C. ARGEȘ 15 4 5 6 19—21 13
13. JIUL 15 6 1 8 15—18 13
14. C.F.R. CLUJ 15 5 2 8 20—26 12
15. PROGRESUL 15 3 4 8 10—18 10
16. C.F.R. TIMIȘOARA 15 3 0 12 8-27 6

CONCURSUL SPECIAL PRO- 
NOEXPRES AL MĂRȚIȘORULUI. 
PESTE 51 000 CIȘTIGURI DE 
100 000 LEI... 10 AUTOTURISME.,.

70 EXCURSII Ș.A.
Concursul special PronoexpreS 

al Mărțișorului din 3 martie a.c. 
a Înregistrat un frumos suc
ces. Pc"te 51 000 de partlcipanțl 
au obținut drept „Mărțișoara' 
autoturisme, excursii peste hj- 
tare și bani. Dar iată cum arată 
lista cîștigurllor.

PREMII OBIȘNUITE
Extragerea I — Categoria l : 

una variantă a 100 000 lei ; 2 :
1,10 a 100 000 lei ; 3 : 18,50 a 7 205 
lei ; 4 : 125,65 a 1061 lei; 5: 233,40 
a 571 lei ; 6 ; 8 321,60 a 40 lei.

Report categoria 1 : 869 200 lei. 
Report categoria 2 : 23 311 lei. 
Extragerea a Il-a — Categoria 

B : 50,05 variante a 2 401 lei ; C : 

de întrebare îl frămîntă ||? 
antrenorul Bălănescu : se va 
produce, oare, recuperarea fi
zică după obositorul turneu 
din R.D. Germană ?

In ceea ce privește forma
ția, se preconizează introdu
cerea în teren a următorilor 
jucători : Stan—Popescu, Ca- 
ramalis, Dodu, Tonca, Popa, 
Sandu, Ion Constantin, Mihai, 
Libardi, Naidin.

Rd. T.

rin, Cristache, Dumitriu III, 
Vigu, Pantea, Tătaru, Ștefă- 
nescu, Marcu.

FI. SANDU

CONSTĂNȚENII VIN 
LA BUCUREȘTI 

PENTRU VICTORIE

Farul s-a pregătit intens 
pentru meciul de debut din 
retur. Consemnăm de altfel 
și declarația plină de încre
dere a lui R. Cosmoc : „Mer
gem ia București cu gîndul 
victoriei și cu dorința de a 
nu strica frumoasa impresie 
pe care am lăsat-o totdeau
na în Capitală".

In ultima săptămînă s-au 
efectuat patru antrenamente 
și un joc amical cu Recolta 
Negru Vodă, terminat cu 
scorul de 9—1 In favoarea 
Farului. Dacă înaintașul Ca- 
raman, „semnatarul" a 5 go
luri în această partidă, își 
va menține apetitul de gol 
și la București, este posibil 
ca dorința lui Robert Cos
moc să deVină realitate. Nici 
un jucător nu este indisponi
bil, așa că Farul va alinia 
cel mai bun „11“ : Ștefănes- 
cu—Stoica, N. Constantines
cu, Antonescu, Pleșa, Badea, 
Tănase, Tufan, Caraman, O- 
prea, Kaiio (Ologu).

C. POPA-coresp.

„U“ CLUJ i — Vă facem 
O... SAMBA ?

trenorul „alb-negrilor’, A. 
Șepci, ne-a declarat i

„Jucătorii manifestă un de
osebit apetit pentru joc, ge
nerat nu numai de pauza 
competițională, ci și de o bu
nă pregătire fizică".

Subliniind reintrarea lui 
Solomon — absent în meciul 
de cupă din cauza unei con
tuzii la piciorul drept — „U“ 
va prezenta următorul „11“ 
probabil : Ștefan—Crețu, Pe- 
xa, Solomon. Poraschi, Anca, 
Stincel, Mihăilă, Uifăieanu, 
Adam, Munteanu I (Mure- 
șan).

Nușa DEMIAN

înseamnă o departajare la 
4p de un contracandidat la 
retrogradare.

Marți și miercuri, ferovia
rii clujeni au pus accentul pe 
factorul fizic, iar joi au sus
ținut un joc-școală în com
pania echipei de juniori.

LUTO-PRUNOSPORT
109,40 a 1 099 lei; D : 5 386,05 a 
60 lei.

Report categoria A ; 107 834 lei.
Ambele extrageri. — Categoria 

E ; 263 a 200 lei; F t 5 031,40 a 
40 lei.

PREMII SUPLIMENTARE

Categoria C : 12,25 variante
(autoturisme TRABANT 601) ; H: 
58,30 (excursii la Moscova șl Le
ningrad) ; I : 223,30 a 1 000 lei ; 
J : 410,50 a 100 lei.

PREMII SPECIALE
Categoria M : 1,20 variante (au

toturisme DACIA 1300) ; M : 1.20 
variante (autoturisme la alege
re : MOSKVICI 408/412 sau DA
CI/. 1100 sau SKODA S. 100 con

Iată formația probabilă î 
Nagel — Burlacu, Dragomir, 
Fanea, Roman, M. Bretan, 
Soo, S. Bretan, Matei, O. Io
nescu, Petrescu.

V. MOREA, coresp.

PETRE MOLDOVEANU !
„MERGEM LA CLUJ 

SĂ LUĂM PUNCTE" !
Joi după-amiază, pe stadi

onul din str. Dr. Staicovici,’ 
Progresul București — alini- 
ind formația : Manta (Zamfir) 
— V. Popescu, Măndoiu, Gra
ma, Ad. Constantinescu, Tă- 
născscu, Beldeanu (Dinu Ior
dan), Sandu Ion, Dudu Geor
gescu, Raksi, Matei — a dis
pus de T. M. București cu 
3_2 (2—2) prin punctele
marcate de Dudu Georgescu, 
Tănăsescu «i V. Popescu, res-

sco

Viață legată cu ați! 

pectlv Novac (2). La sfîrșitul 
partidei, antrenorul Petre 
Moldoveanu ne-a declarat 5 
„Ne ducem la Cluj să prac
ticăm un joc frumos și să 
luăm puncte. Cînd spun aces
tea, mă bazez pe faptul că la 
Sibiu echipa a avut o com
portare bună, iar moralul ju
cătorilor este ridicat".

Aurel PĂPĂDIE

BULETINUL 
TRANSFERĂRILOR
A venit returul. In perioada 

de întrerupere și-au schimbat 
echipele mai bine de 400 de 
jucători. E vorba, desigur, des
pre promovări de la categorie 
inferioară la una superioară, 
de fotbaliști ce se încadrează 
în prevederile actualului regu
lament de transferări.

Iată cîteva nume noi Intrate 
în primul eșalon al fotbalului 
nostru : C.F.R. TIMIȘOARA : 
Bodrojan (de la Jiul), Trifan 
(Politehnica Timișoara), Bocșa 
(Olimpia Satu Mare), Regep 
(U.T.A.), Mareș (junior de la 
U.M.T.) ; DINAMO : Moț (Uni
rea Alba lulia) care a și debu
tat în formația bucureșteană în 
jocul de Cupă de la Urziceni ț 
PETROLUL c Ciupitu (Progresul 
Brăila), atacantul central a pri
mit „botezul focului” sub culo
rile petroliștilor în jocul de 
Cupă la Sf. Gheorghe s UNI
VERSITATEA CLUJ îs în for
mația studenților a revenit 
Grăjdeanu ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : Piturcă (Electro- 
putere) ; STEAGUL ROȘU b 
Albu (Tractorul), Sanisiav (Soda 
Ocna Mureș) 5 F.C. ARGEȘ 9 
Neacșu (Dacia Pitești) ț STEA
UA ț Coman (Dunărea Giurgiu), 
Ciutao (Chimia Făgăraș), fost 
component al echipei naționale 
de juniori și care a jucat un 
timp și la Steagul roșu, Em. 
Georgescu (Oltul Sf. Gheorghe), 
Badea (Agronomia București) : 
U.T.A. -. T. Moldovan (Avîntul 
Regh’n), Simonca (Vagonul), 
Țomboi (Record Mediaș) ; 
JIUL : Firoiu și Marincan (am
bii de la Știința Petroșani) 5 
FARUL: Constantin (Prahova 
Ploiești).

Mai este și o altă categorie 
de jucători, cei cu carantină și 
cu drept de joc după un an de 
la înaintarea formelor de trans
fer. Este cazul lui Kun II și 
Popovici (pentru U.T.A.), Ur- 
meș și Gruber (pentru Jiul), 
Răduță (pentru Steagul roșu). 
Cînd acești jucători, ca și alții 
ce se află în aceeași situație, 
vor primi dezlegare din partea 
echipelor în care au activat, au 
drept de joc imediat. Pînă a- 
tunci, el pot fi folosiți în forma
țiile de tineret-rezerve.

asearI la f. r. f,- 
0 INTILNIRE CU ARBITRI' 

DE DIVIZIA A
Conducerea Federației române 

de fotbal a avut aseară o Inttl- 
nlre cu arbitrii de divizia A. Au 
răspuns la această convocare nu
meroși cavaleri a fluierului șl, In 
primul tind, cel delegați să con
ducă jocuri în etapa inaugurală 
a returului.

Tov. Mircea Angelescu a făcut o 
serie de recomandări corpului de 
arbitri, sollcitlnd aplicarea rigu
roasă a regulamentului și lnvl- 
tînd pe arbitri să manifeste o 
poziție fermă înpotrlva brutali
tăților șl a actelor de Indisciplină. 
Din discuțiile care au urmat a 
reieșit, privitor la această pro
blemă, că Federația este hotă- 
rită să aplice sancțiuni șl antre
norilor, pentru actele de Indisci
plină ale fotbaliștilor.

form prospectului) 5 O s 7,43 
excursii TURUL CAPITALELOR; 
P : 20.80 EXCURSII MOSCOVA 
— LENINGRAD ; R : 105,10 a cîte 
1 000 lei ; S : 134,25 a cîte 500 lei; 
T : 286,40 a cîte 100 lei ; Ut 
7 367,45 a cîte 40 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 MARTIE 

1971
Fond general de premii o 

1 438 102 lei.
Extragerea 1 : 1 61 52 32 23 65 

43 34 41
Fond de premii : 715 920 lei.
Extragerea a Il-a : 25 47 72 8 

57 78 82
Fond de premii : 722 182 lei.
Plata cîștigurllor de la această 

tragere se va face astfel : tn Ca
pitală de la 20 martie a.c. șl 
plnă la 26 aprilie 1971 ; în țară 
de la 24 martie a.c. pînă la 26 
aprilie 1971 Inclusiv.



Prin telex de la trimisul nostru special la Sofia, Victor BĂNCIULESCU

Astăzi, primele finale ale „europenelor" 
de atletism in sală ÎN GRUPA B A CM. DE HOCHEI

clou-ul campionatelorSăritura In înălțime bărbați
Echipele cele mai puternice: U.R.S.S. și R.F. a Germaniei 

12 campioni își apără titlurile cucerite la Viena

europenelor'Il-a edițiiaSala Festivalna, teatrul de desfășurare a întrecerilor celei de 
atletice de sală

SOFIA, 12.
Frumoasa sală din cartie

rul vechi Slatina al capitalei 
bulgare, astăzi incorporat în 
metropolă prin impozantele 
clădiri noi, este gata să-și 
primească oaspeții la cea de 
a doua ediție a campionate
lor europene de atletism in
door. Vineri după-amiază încă 
nu se sfîrșise furnicarul atle- 
ților din numeroase țări și 
nici al ziariștilor din tot atî- 
tea colțuri ale Europei, cu
rioși să cunoască puțin mai 
devreme locul de desfășura
re a evenimentului căruia 
presa bulgară îi da pe bună 
dreptate o mare importanță.

Atleții români, sosiți cu to
ții încă de vineri, au făcut 
ultimele încălziri după masă 
pe pistele de elan sau de a- 
lergare din tartan sau pro
dusul local zevran. Printre 
cei ce au participat la acest 
ultim antrenament au fost nu 
mai puțin de doisprezece 
campioni ai Europei, care-și 
apără aici titlurile, șapte bă
ieți și cinci fete, adică Bor
zov, Bratcikov, Arzanov, 
Szordykowski, Nickel, Saneev 
și Briesenick, apoi Maissner, 
Sikora, Balzer, Viscopoleanu 
și Cijova.

Se așteaptă o bătălie fără 
precedent la înălțime băieți, 
unde se vor prezenta în fața 
ștachetei nu mai puțin de 
cinci săritori cu performanțe 
peste 2,20 m. printre care 
Sapka și Zacharias. De re
marcat că Gavrilov, campion 
european, nu s-a putut cali
fica în reprezentativa sovieti
că, fiind precedat la selecție 
de alți trei atleți, Sapka 
Tarmak și Budalov. Italianul 
Azzaro ne declara la antre
namente că întrecerea va fi

la această probă mai puter
nică decît la Olimpiadă.

Tot atît de mare interes 
prezintă proba de prăjină 
unde se vor afla într-o luptă 
pasionantă și cu siguranță de 
înalt nivel sportiv, Nordwig, 
Papanicolau și Issakson. Cam
pionul grec, care se află aici 
de o săptămînă, ne spunea 
că se va ciștiga cu cel pu
țin 5,30—5,40 m. De mare 
interes se bucură aici și due
lul prevăzut la triplu între 
Saneev, campion, și Corbu.

în probele feminine, tot să
riturile sînt la mare cinste, 
întrucît revanșa Viscopolea- 
nu — Rosendahl (cărora li se 
va adăuga Schuller) este aș
teptată cu nerăbdare, mai a- 
les de cei neavizați, care nu 
știu că starea fizică nu îi va 
permite Vioricăi să concureze 
la întreaga ei valoare. în lip
sa fostei campioane, Gusen
bauer, care se ocupă deo
camdată de baschet și de
clară că se pregătește exclu
siv pentru Helsinki, lupta la 
înălțime va fi de asemenea 
acerbă, aducînd la start pe 
Hrepevnik, Lazareva, Schmidt 
și pe, din păcate tot neresta
bilită și cu puterile încă 
neîncercate peste ștachetă, 
Cornelia Popescu. Ceea ce nu 
înseamnă că înfruntările di
recte Cijova — Gummel, la 
greutate, sau Balzer — Suk- 
niewicz la garduri 
interesante.

Oricum, dintre 
prezente se disting 
în lotul integral. 
U.R.S.S. și 
niei.

Sîmbătă 
amiază, la 
vea loc în sala Festivalna cele 
dintîi întreceri. Tn prima zi

nu vor fi

R.

(n.r
ora

La Belgrad

emoțiile atleților 
însoți doar pe 
la trei finale,

de concurs, 
români vor 
participanții 
cele de la săritura în lungi
me fete și aruncările la greu
tate, băieți și fete.

START NEFAVORABIL
PENTRU FLORETIȘTII

PARIS (prin telefon). — în 
sala Coubertin a început com
petiția de floretă-băieți pentru 
Cupa Europei. Tragerea la sorți 
a fost nefavorabilă reprezentan
tei României — Steaua — care 
a întîlnit în cadrul primei gru
pe, în afara campioanei Olan
dei. Zaal Vandenberg-Amsterdam,- 
pe principala favorită a cupei, 
Dinamo Moscova. In primul 
meci, campionii României au cb- 
țlnut o victorie ușoară în fața

(13—14 
Comitetu

lui olimpic internațional se reu
nesc la Lausanne pentru a discu
ta în principal despre soarta 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Se va lua în discuție, concret, 
cazul celor zece schiori pe care 
președintele C.I.O., Avery Brun
dage. intenționează să-i descalifice 
pentru Întrecerile olimpice de 
la Sapporo.

Simbătă șt duminică 
martie), conducătorii

ELVEȚIA, R.D. GERMANĂ Șl POLONIA
AU OBȚINUT NOI VICTORII

Peste 7 000 de spectatori au 
aplaudat la Chaux de Fonds 
cea de a 4-a victorie a e- 
chipei Elveției în întrecerile 
grupei ~ 
mondial 
tul unui 
nat cu 
gazdă a 
4—1 (1—0, 3—0, 0—I), păs- 
trîndu-și poziția de lider al 
clasamentului. Dubois, Chap- 
pot, Sgualdo și Probst au 
marcat pe rînd cele 4 puncte 
ale învingătorilor, golul de 
onoare al niponilor fiind rea- 
lizăt ’ • • • ’
jima.

Un 
mai 
scorului, 
Berna, 
spectatori, unde s-au întîlnit 
Polonia și Norvegia. Nordicii 
au fost de nerecunoscut, 
dînd posibilitate hocheiștilor 
polonezi să obțină un 
ces categoric la 
8—1 (0—0, 5—0,
marcat: Zietara (2), 
niak (2), Tokarz, Biruia, Fry-

B a campionatului 
de hochei. La capă- 
joc în care a domi- 
insistență, formația 
învins Japonia cu

abia în min. 58 de Oka-

rezultat 
ales prin 

s-a 
în fața

surprinzător, 
proporțiile 

înregistrat la 
a 3 900 de

1 suc- 
scorul de 
3—1). Au 

Stefa-

IN CUPA EUROPEI
CLUBULUI STEAUA

12—4. 
v, șt. 
v, 1.

floretiștilor olandezi cu 
Au realizat : A. Ștefan 4 
Ardeleanu 4 v, M. Țiu 3 
Falb 3 v.

Tn următoarea întîinire. 
bueureșteană a primit puternica 
replică a dinamoviștilor din Mos
cova în frunte cu Putlatin, Ro
manov ș.a. în prima manșă, lupta 
a fost mai strînsă (2—2) dato
rită victoriilor realizate de A. 
Ștefan și Țiu. In continuare, însă, 
numai Țiu a mai reușit să ter
mine victorios în două asalturi. 
Nu-i mai puțin adevărat, că în 
alte două asalturi, rezultatul 
putea fi favorabil floretiștilor de 
la Steaua dacă nu se produceau 
inexactități de arbitraj. Alte re
zultate : Olympia Bonn — F. K. 
Austria Viena 9—2, C. S. Roma — 
F K Austria Viena 9—7, Legia 
Varșovia — Ixelloise (Belgia) 
10-6, C. S. Melun (Franța) — 
Ixelloise 9—1, Leblonde Paris — 
Paul F. C. Londra 8-8 (58—60),
Ujpest Dozsa Budapesia — 
Paul F. C. Londra 12—4. 
Melun — Legia 9—7, C. S.
— Olympia Bonn 8—8 : 
Dozsa — Leblonde 9—4. 
mifinale se vor intîlni 
ma cu C. S. Melun 
Moscova cu Ujpest Dozsa 
dapestă.

Dozsa
C. Londra 12— 

■ Legia 9—7, C.

echipa

C. S.
Roma 

; Ujpest 
In se- 

C. S. Ro
și Dinamo

BU-

delegațiile 
ca putere 
cele ale 

F a Germa-

astăzi) după-
14.30, vor a- OE BASCHET

nvCOLAI Șl TEODORESCl)*'

în runda a 
internațional 
de la Bel- 
Nicolau (cu 
remizat cu 

(Iugo-
rezultat consem- 

in onifidele M-arga- 
As°nova 

Ka- 
cîș-

BELGRAD. —
4-a a turneului 
feminin de șah 
grad Alexandra 
piesele negre) a
Knnarkowska Sokolov 
slavia), 
nat și 
reia Teodorescu
(Bulgaria) și Vreeken — 
tia lovanovici Bilek a

tigat la Vujanovici. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

în clasament continuă să 
conducă Vreeken (Olanda) cu 
3 p urmată de Katia lova- 
novîci (Iugoslavia) — 2>/j p., 
Nona Gaprindașvili (URSS) 
—2 puncte (2) etc. Alexandra 
Nicolau are l1/, p și două 
partide întrerupte.

Tn partida a doua din ca
drul semifinalei C.C.E. la 
baschet, care a opus forma
țiile T-S.K.A. Moscova și Sla
via Praga, victoria a revenit 
campionilor Uniunii Sovietice 
cu 94—67 (45—30). Cei mai 
buni jucători de pe teren : 
Zarmuhamedov (19) de la 
Ț.S.K.A. șl Zednicek (20) de la 
Slavia, Deși a fost învinsă în 
primul meci cu 83—68, for
mația moscovită s-a calificat 
în finală cu un coșaveraj su
perior (162—150).

La Varese a avut loc prima 
întîinire 
Madrid, 
rea (16) 
Ignis a 
(47—22).

A fost desemnată și cea 
de a doua semifinalistă în 
„Cupa cupelor". La Badalona, 
Juventud a întrecut pe Spar-

tak Leningrad cu 02—49 (3? 
—30), diferență insuficientă 
pentru calificare. în primul 
meci, baschetbaliștii din Le 
ningrad cîștigașeră cu 82—52 
și datorită coșaverajulni su
perior (131 -114) vor disputa 
finala competiției cu Siînmen- 
tlial Milano.

1

dintre Ignis și Real 
Raga (20) și Flabo- 
au jucat excelent și 
învins eu 82—59

s.c. Leipzig și Dinamo

învingătoare in
în primul meci din cadrul 

la volet 
întîlnit 

Ata, de- 
Victoria

semifinalelor C.C.E. 
(m), S.C. Leipzig a 
pe Burevestnik Alma 
ținătoarea trofeului.

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR 
CEHOSLOVACI PENTRU 

„CURSA PĂCII"

Cicliștii cehoslovaci se pre
gătesc intens în vederea ce
lei de-a 24 a ediții a „Cursei 
Păcii", care se va desfășura 
anul acesta între 6 și 21 mai 
pe traseul Varșovia — Ber
lin — Praga. în 14 etape, în- 
■>umînd 1 886 km Din lotul 
condus de antrenorul Karel 
Hatapka fac parte Vlastimil 
Moravec, Karel Vavra, Du- 
șan Zeman, Pavsl Konecny, 
Peter Matcusek, Peter Hla- 
.bk, Jiri Vlcek, Jiri Zelenka, 
Alois Holik și Jiri Manus.

In luna ianuarie, rutierii 
cehoslovaci au participat la 
-Hagii de pregătire fizică spe
cială în Munții Tatra și în 
tabăra de la Zakopane, ală
turi de cicliștii polonezi.

Luna februarie a fost con
sacrată primelor ieșiri pe șo
sea, rulînduse circa 1 200 km. 
în luna martie vor avea Ioc 
curse de verificare, urmînd 
ca în aprilie lotul să plece 
în Italia, unde va rămîne 
circa patru săptămîni și va 
participa la o serie de curse 
alături de cicliștii italieni, in
clusiv la „Marele premiu al 
eliberării" de la Roma, pro
gramat ia 25. aprilie. Planul 
de pregătire prevede ca mem
brii lotului cehoslovac să se 
prezinte la 
Păcii" cu un 
6 000 km.

tenească în Uniunea Sovie
tică. Cu acest prilej, oaspeții 
bulgari s-au informat asupra 
diferitelor aspecte ale orga
nizării mișcării sportive so
vietice. Ei au avut posibili
tatea să se întrețină cu nu
meroși conducători sportivi 
din R.S.F.S. ~ "------
Ucraineană 
giană.

Cu ocazia 
cordat în timpul vizitei, con
ducătorul delegației bulgare 
a declarat printre altele : 
„Am venit în Uniunea So
vietică pentru a studia expe
riența dv și cele mai intere
sante inovații pe care le-ați 
adoptat în ultima vreme. Co
laborarea existentă intre ță
rile noastre ne va permite să 
ne organizăm și noi mai bine 
activitatea sportivă in rindui 
maselor, ca și pe cea care 
privește creșterea performan
țelor.

Schimburile sportive dintre 
țările noastre se dezvoltă me
reu. In cursul anului 1970, 
sportivii bulgari și sovietici 
s-au întilnit, in numeroase o- 
eazil, în nu mai puțin de 17 
discipline.

Studiind, cu acest prilej, 
experiența dv, am putut con
stata din nou de cită solici
tudine se bucură sportul în 
Uniunea Sovietică".

Rusă, din R.S.S. 
și R.S.S. Geor-

unui interviu a-

RODNICE

startul ..Cursei 
rulaj de circa

NOI FORME DE STIMU
LARE A SPORTULUI 

DE MASE

SCHIMBURI
SPORTIVE

de mult, în R. D. Ger- 
s-au luat cîteva impor- 
hotărîri privind stimu- 
și organizarea aclivită-

O delegație a Uniunii bul
gare pentru cultură fizică și 
sport, condusă de președintele 
acestui organism, T. Martin
ski, a efectuat o vizită prie-

Nu 
mană 
tante 
larea 
ții sportive de masă. F.D.G.B. 
(Federația sindicală liberă 
germană) și D.T.S.B. (Fede
rația germană de gimnastică 
și sport) au elaborat, în co
mun, o hotărîre privind acti-

zlewicz și 
învingători, 
Jense.

Scorul record al celei de a 
5-a etape a fost realizat de 
echipa R.D. Germane în fa
ța Austriei: II—3 (3—1, 5—1, 
3—1). în accentuată revenire 
de formă, jucătorii din R.D. 
Germană au evoluat Ia un 
nivel superior, justificînd 
pretențiile de promovare în 
grupa A. Autorii celor 14 
puncte : Nickel (2), Bielas (2), 
D. Peters (2), Breitschuh, Mei- 
sei, Prusa, ■ Noack, Jancke 
pentru R.D. Germană și Pus- 
chnig, Moertl, Weingartner 
pentru Austria.

Ultimul meci, Italia — Iu
goslavia, desfășurat la Ber-

Batkiewicz de la 
respectiv, Roy

na s-a încheiat cu un rezul
tat egal i 4—4 (2—2, 1—1,
1—1). Iugoslavii au condus 
cu 2—0, 3—2 și 4—3, dar 
„squadra azzurra" a egalat 
de fiecare dată. Au înscris 
pe rînd : Smolej (lug.), R. 
Hiti (Iug.), Constantini (It.), 
Da Rin (It.), R. Hiti, Benve- 
nutti (It.), R. Jan (Iug.) și 
Verocai (It.).

CLASAMENT

1. Elveția 5 4 10 23—13 9
2. R.D. Germană 5 4 0 1 40—17 8
3. Polonia 5 3 11 29—17 7
4. Norvegia 5 3 0 2 23—18 6
5. Janonia 5 2 12 21—23 5
6. Iugoslavia 5 113 18-24 3
7. Italia 5 0 2 3 12—32 2
8. Austria 5 0 0 5 9—31 0

s.e

1

ț

Pi r t i
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la poarta japonezilor.Asalt
această dată pucul pe care-l 
elvețianul Remhard

Portarul Ohtsubo a respins de 
urmăresc Iwamoto (în alb) și 

Telefoto: A. P.—Agerpres

REVANȘA
Judecind după numărul te

lefoanelor primite tn redacție, 
de-a lungul ultimelor zile, am 
ajuns la concluzia că intr-a
devăr cea mai arzătoare în
trebare pe mapamondul spor
tiv este acum i VA FI SAU 
HU VA FI REVANȘA t

Despre ce revanșă este vor
ba, oricine știe prea bine. 
Căci nimeni nu poate «d ră- 
mină insensibil la valul uriaș 
de interes stîrnit de primul 
„meci al secolului" la box, 
Joe Frazier — Cassius Clay. 
Acum, este așteptat cel de-al 
doilea.

Asupra datei locului aces
tei revanșe se fac deocamdată 
numai presupuneri, in primul 
rînd, trebuie văzut dacă or
ganizațiile boxului profesio
nist tl vor mai recunoaște pe 
Clay drept șalanger al cam
pionului. Apoi, este necesar 
ca Frazier să-și calce cuvin- 
tul dat înainte de meciul de 
la Madison Square, cum că 
acesta ar fi ultimul din ca
riera sa. Cîți mari sportivi 
nu s-au dezis insă, cînd era 
vorba de a pune capăt unei 
cariere glorioase ? E greu sd 
renunți la lauri...

Dar dacă mai existau, la 
un moment dat, îndoieli asu
pra posibilității unei reeditări 
a marii lupte, ele s-au risi
pit imediat ce au fost date 
publicității rezultatele... finan
ciare, înscrise în palmaresul 
galei de la 8 martie. Aflăm 
că cifra de afaceri a meciu
lui Frazier-Clay se ridică la 
fantasticul total de 20 milioa
ne dolari I Atlt a produs o 
oră de box între corzile rin
gului. în această extrem de 
productivă antrepriză spor
tivă pusă pe picioare de so
cietatea „Fight of the Cham
pions Incorporated", condusă 
de abilii businessmani Jack 
Kent Cooke si Jerry Perren
chio. Este inutil de a înșira 
aci toate capitolele bilanțului 
financiar, dar trebuie să pre
cizăm că în el nu sînt cu
prinse și alte operații legale, 
sau mai puțin, prilejuite de 
meci. Cum ar fi de pildă, tra
ficul de bilete „la negru", care 
— se spune — au ajuns 
să fie vîndute șt ta fantastica 
sumă de 800 dolari fotoliul de 
ring.

Comentînd aceste extrem de 
„încurajatoare" rezultate. Jer
ry Perrenchio afirma, cu ino
cența unul nou venit în lu
mea boxului (pînă de curlnd 
a acționat în sfera cinemato
grafiei și televiziunlt ameri
cane) : „Nu pricep nimic din 
box, dar organizarea acestui 
meci pentru titlul mondial 
mi-a permis să fac o expe
riență pasionantă. Păcat că 
n-am avut mai mult timp la 
dispoziție pentru a regiza mal 
bine această afacere. Am 
acum sentimentul dezagreabil 
al omului care se află la ră
dăcina unul copac plin cu 
fructe șl nu poate culege de- 
cît crengile cele mai de jos..." 
Elocventă metaforă.

Să ne mal întrebăm atunci, 
dacă revanșa va avea loc șl 
cînd ? Grijă inutilă. Domnii 
Perrenchio șt Cooke vor ști 
să facă tot ce este necesar 
pentru ca Joe Frazier să-și 
lase din nou uitată trompeta 
și colegii săi din orchestra 
„The knock-outs", iar Cas
sius Clay să ia mal în serios 
antrenamentele, astfel ca a- 
mîndol să mal urce o dată 
scările ringului.

Două zeci de milioane sînt 
un argument de luat tn con
siderație.

Radu VOIA

TZLEX • TELEX • TELEX • TELEX
O selecționată de fotbal a 

M exicului va întreprinde la 
sfîrșitul lunii august un 
turneu de 16 jocuri în Eu
ropa Fotbaliștii mexicani ur
mează să evolueze în Italia, 
R. F. a Germaniei, U.R.S.S. 
și alte țări.

★
Prima etapă a competiției 

cicliste Paris — Nisa, 
care se inaugurează în 
care primăvară sezonul
Franța, a revenii belgianu
lui Eric Leman. Etapa Paris 
— Troyes (216 km), a tost 
dominată de alergătorii bel-

cu 
f ie- 

în

C.C.E. LA VOLEI
Moscova au terminat

gieni. Leman a trecut primul 
linia de sosire, în 4 h 
46:51,0. El l-a întrecut la 
sprintul final pe celebrul 
său compatriot Eddy Merckx. 
Olandezul Jan Janssen s-a 
clasat pe locul trei, urmat 
de belgianul Godefroot. Ace
lași timp au mai înregistrat 
și alți 10 alergători.

★
In cadrul unei întîlniri in

ternaționale de sabie desfă
șurată la Hamburg, echipa 
Bulgariei a întrecut cu sco
rul de 9—7 selecționata 
R. F. a Germaniei. Turneul 
triunghiular de spadă pentru 
echipe de juniori a fost cîș
tigat de formația R. F. a 
Germaniei care, a dispus în 
finală, cu 9—5 de echipa 
Franței. Pe locul trei s-a 
clasat echipa Elveției.

a 
cu 
de 
Și 
întrecerea 

cu

revenit 
timpul 

Heini 
Walter

Campionatele de schi alpin 
ale Elveției s-au încheiat cu 
proba de slalom special. La 
masculin, victoria 
lui Peter Frei, 
de 87,71 urmat 
Hemmi — 87,92 
Tresch — 88,02.
feminină s-a încheiat 
victoria Bernadettei Zurbrig
gen, care a realizat 66,32.

★
Cea de-a doua etapă a 

cursei cicliste Marea Tirenia- 
nă — Adriatica, disputată 
pe ruta Alatri — Pescasse- 
roli, a revenit italianului 
Italo Zilioli, care a parcurs 
191 km în 5 h 12:17,0 ; 2.
Pintens (Belgia) același 
timp : 3. Ritter (Danemarca) 
la 1 minut.

prima manșă
a revenit formației din Leip
zig cu 
vea loc 
aprilie.

Și în

3—1. Returul va a- 
la Alma Ata la 3

competiția feminină 
s-a desfășurat primul joc al 
semifinalelor. La Sofia, e- 
chipa locală Spartak-Levski a 
fost întrecută de Dinamo 
Moscova la scorul de 3—1 
(10—15, 17-15, 15-9. 15—4). 
Partida a fost condusă de ar
bitrii români I. Covaci și V. 
Arhire.

LA HOLMEKOLLEN A ÎNCEPUT
FESTIVALUL SCHIULUI-EDIȚIA A 73-a

OSLO, 12 (Agerpres). — A 
început cea de-a 73-a ediție a 
Festivalului internațional de schi 
de la flolmenkollen. Proba fe
minină de ștafetă pe distanța 
de 3x5 km a revenit echipei 
Finlandei, cronometrată în 54:3G,9. 

urmat în clasament echipele 
F. a Germaniei — 55:04,6 și 
D. Germane — 55:21,3. Eclii- 
U.R.S.S. a ocupat locul 7, 
cea a S.U.A. locul 11. Proba

TURNEUL DE LA MOSCOVA
..repetiție generală" pentru C. M. de tenis de masă

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de 
tenis de'masă de la Moscova. 
Proba masculină s-a încheiat 
cu victoria jucătorului ceho
slovac Orlovski, învingător în 
finală cu 3—1 (21—17, 21—16, 
19—21, 21—.9) în fața compa
triotului său Turai. Tn fi
nala probei feminine s-an în
tîlnit sportivele sovietice 
Zoia Rudriova și Svetlana 
Grinberg, victoria revenindu-i 
primei jucătoare cu 3 — 0 
(21—11, 21—18, 21 — 15).
Tn finalele probelor de dublu

s-au înregistrat următoarele 
rezultate : masculin : Schoel- 
ler (R.F. a Germaniei), Ber- 
zsei (Ungaria) — Sarhoian. 
Strokatov (U.R.S.S.) 3—2
(15—21, 21—12, 21—18, 17—21.

14) ; feminin : Laima A- 
Evdokia Golubkova 

Vostova

21 
melina,
(U.R.S.S.) - Ilona
Alisa Grofova (Cehoslovacia) 
3—1 (15—21, 23—21, 21 — 15.
21—10); mixt: Zoia Rudnova, 
Gomoșkov (U.R.S.S.) — Rita 
Pogosova, Sarhoian (U.R.S.S.) 
3—2 (21 — 16, 9—21. 18—21.
21 — 15, 21—8).

masculină de 15 km a fost câș
tigată de schiorul finlandez Osme 
Karjaiainen în 47:23,4. Martlnsen 
(Norvegia) a ocupat locul doi cu 
47:30,0, urmat de Grimmer (RD. 
Germană) — 47:34,2.

ALTE NOI RECORDURI
MONDIALE LA HALTERE

concursu- 
haltere 
Priete-

victoria 
Șanidze 

de

La Rostov pe Don au con
tinuat întrecerile 
lui internațional de 
dotat cu „Premiul 
niei".

La categoria pană, 
a revenit lui Dito
(URSS.) cu un total 
395 kg. Pe locul secund s-a 
clasat Imre Foldi (Ungaria) 
cu 387,5 kg, urmat de Si
mon Ci.j (Polonia) — 365 kg. 
La „aruncat" Dito Șanidze a 
stabilit un nou record mon
dial cu 153,5 kg. (v. r. 153 kg 
— J.Mvake). Un nou record 
al lumii a realizat și fmre 
Foirii care [a stilul „împins" 
a obținut 137 kg. (v. r. 135 
kg — Kucev, Bulgaria).

Fotbalul este — ca pretutindeni — sportul preferat al co
piilor din Ungaria. Acum ei așteaptă cu nerăbdare ivirea pri
măverii pentru a bate mingea pe terenurile amenajate m dife
rite cartiere din Budapesta și a se pregăti pentru campionatul 
pionierilor care se organizează in fiecare vară.

II Lățiri • ultimelejsțtiri «ultimele

vitatea sportivă de mase. Po
trivit noii hotărîri, a fost al
cătuit un program de pers
pectivă pentru doi ani. între
cerile se vor desfășura pe ca
tegorii de vîrstă și pe spor
turi. Hotărîrea prevede 4 
grupe de activități. Grupa 1 
va include pe sportivii vîrsi- 
nici, care vor trebui să înde
plinească cîteva norme și vor 
fi supuși unor teste fizice de 
rezistență, forță și mobili
tate. Grupa a doua va cu
prinde pe sportivii mai va-

loroși, care după trecerea nor
melor vor primi insigna spor
tivă a R. D. Germane. Gru
pa a treia se adresează par- 
ticipanților la marile com
petiții de mase : spartnchia 
de, întreceri la diferite dis 
cipline sportive, care se or
ganizează în fabrici, pe șan
tiere, în instituții etc. în 
fine, grupa a patra se adre
sează iubitorilor naturii, dor
nici de excursii, și partici- 
panților Ia întrecerile de 0- 
rientare turistică.

IN

„OPEN-UL"
DIN AUSTRALIA

FAZA SEMIFINALE
LOR

pe americanul Rlessen. Cei de-al 
patrulea semifinalist este t.utz 
(S.U.A.) care a dispus de engle
zul Cox cu .......................

REINTRĂ
6—2, 6—1,

GIGI RIVA !

PENULTIMUL ACT
TURNEULUI DE ȘAH

LA TALLIN

AL
DE

La 
pionaiele internaționale de 
,.open“ ale Australiei, 
l-a eliminat cu 4—6.
7-6, 
Roche, 
l-a întîlnit în sferturile de 
nală pe americanul Arthur 
Jucîr.'i excelent, 
victoria cu 7—6, 
Australianul Ken 
calificat și el în 
vingîndu-1 pe 
cu 6—4, 6—4, 6—3.
da) l-a eliminat cu 6—3, 6—3, 6—3

Sydney au continuat cam- 
i enis 

Dupâ ce 
6-4, 6-7,

6—1 pe australianul Tony 
Clift Drysdale (R.S.A.) 

- ■ ■ n_
Asne 

Ashe a obținut 
7-6. 2-6, 6—2.
Rosewall s-a 

semifinale, în- 
Roy Emerson 
Okker (Olan-

Hi va.
campioane a

își va face 
o destul de lungă

faimosul ntacant a) 
Italiei, Ca- 
relntrarea. 

pauză, 
sa 

mîine împotriva 
■ tuventus. La un

Gfgl 
foste, 
'’Ilari, 
după
în meciul pe care formația 
îi va susține 1 
clubului torinez 
meci de antrervunent. Riva a În
scris nu mal puțin de 4 goluri, 
dovedind o mare poftă de 
Totuși, antrenorul echipei 
a anunțat că nu va face 
la Riva deeft o repriză.

1oc. 
sale 
apel

fnalntea ultimei runde, 
turneul de șah d- la Tallin 
duce marele maestru 
Paul Keres cu 11 p, 
fostul --------
Tal
tein

fn
vina

in 
con- 

sovletic 
urmat de 

campion mondial Mih-ul 
(U.R.S.S.) cu 10% p, Brons- 
(U.R.S.S.) — 10 p (1) 
runda a 14-a, Tal l-a 
pe Seidl,, Miagmarsuren 

Biseuier, iar Smejkal a 
la Veslerinen. Keres șj 
teln au remizat în numai 
tărl, rezultat consemnat 
partida Voorema — Nel. 
partidelor s-au întrerupt.

in- 
pe 

cîștigat
Bronș- 

12 mu
și In 

Restul
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