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POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon, de Ia trimisul nostru). 
De vineri după amiază, de la 
terminarea slalomului special, 
atenția tuturor schiorilor alpini 
prezenți la campionatele națio
nale s-a îndreptat spre pîrtia 
de pe Valea Lupului, pe care 
mîine (n.r. azi) se va disputa 
proba de coborîre. Fără îndo
ială, motivul principal l-a con
stituit faptul că anul acesta — 
din cauza lipsei zăpezii — ma
rea majoritate a schiorilor noș
tri nu au efectuat nici o cursă 
de coborîre și nici n-au făcut 
antrenamente pentru această 
probă, care rămîne cea mai di
ficilă și cea mai spectaculoasă 
clin familia schiului alpin. Cum 
însă a te avînta cu 100 km/oră 
pe o pîrtie care pune destule 

’•probleme tehnice nu este o glu
mă, schiorii au căutat — și în 
bună parte au reușit — să re
cupereze din lipsa de pregătire. 
In ajutorul lor a venit și timpul, 
după ușoara ninsoare de vineri 
seara, soarele reapărînd astăzi 
pentru a îndulci cerul, a mări 
vizibilitatea și a crea astfel 
condiții ideale pentru antrena
mentul „non-stop”.

După citeva coboriri de an
trenament s-a dat startul (aș

teptatului „non-stop”) celor 8 
concurente care s-au încumetat 
să înfrunte a doua jumătate a 
pîrtiei de pe Valea Lupului (ele 
au plecat din traverseul care 
precede „S-ui mare"). Felul 
cum Ghizela Mores. Mihaela 
Sandu și Georgeta Băncilă au 
atacat sectorul cel mai dificil 
(S) ne-a arătat. însă, că și fe
tele noastre pot fi bune cobo- 
ritoare. Numai că pregătirea 
pentru această probă rămîne — 
ca de altfel și la băieți — pe 
ultima treaptă a preocupărilor 
antrenorilor noștri. Cronometra
jul parțial (de la intrarea în „S” 
pînă la „Drumul albastru") ne-a 
dat următoarele cifre : Moreș 
26.5. Sandu 28. Băncilă 28.9, 
Belu 29,5 și Tomori 30 secunde. 
Un avantaj destul de mare pen
tru Ghizela Moreș, care pare 
favorita întrecerii de mîine. La 
ora 12,30 s-a dat startul primu- • 
lui schior. Dorin Munteanu, 
campionul anului trecut. El a 
făcut o cursă foarte bună, cro- 
nometrul indicînd în același 
sector 24,9. Dan Cristea și tînă- 
rul C. Văideanu — care se a- 
nunță o mare speranță și la a- 
ceastă probă — au realizat ace
lași timp. Gh. Vulpe a fost mai 
slab cu ,-5 zecimi de secundă, 
iar V. Brenci, impresionant prin 
siguranță, a stabilit cel mai bun 
„cronometru", confirmînd pro
gresele făcute anul acesta și 
forma bună actuală care îi dau 
dreptul la titlul de campion 
Intre acești schiori se va da 
mîine lupta pentru primele 
locuri, singurul care ar fi putut 
să-i neliniștească. Ton Bobiț, 
lipsind de la aceste campio
nate din cauza unui accident

Startul, In cursa de coborîre. 
duminică la ora 12. La ora 9,00 
vor începe însă, pe pîrtia din 
Poiana, campionatele naționale 
ale biatloniștiior.

Neagu înscrie primul gol 
returului campionatului

Foto ! THEO MACARSKI

AZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

în cadrul primei etape a returului campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi următoarele partide :

BUCURESTI : STEAUA — FARUL ;
IAȘI : POLITEHNICA — PETROLUL ;
BACĂU ; SPORT CLUB BACĂU — DINAMO ; 
CRAIOVA : UNIVERSITATEA — C.F.R. TIMIȘOARA ; 
BRASOV: STEAGUL ROȘU — F. C. ARGEȘ;
CLUJ : C.F.R. — PROGRESUL ;
ARAD : U.T.A. — JIUL.

Dorin Munteanu (A.S.A.
Brașov) trece spectaculos 

printr-o poartă

Fotot M. FELIX

în divizia de baschet

Constructorul invinge

Gh. EPURAN

Voința cu 50-48
Intîlnirea dintre cele două for

mații bucureștene Constructorul și 
Voința se anunța extrem de dispu
tată, deoarece ambele echipe lup
tau pentru evitarea retrogradării. 
In primele 10 minute jocul a fost 
echilibrat. în continuare, Construc
torul are inițiativa, beneficiind de 
forma foarte bună a lui Pruncu 
(care a avut citeva acțiuni perso
nale reușite), și în min. 34 avea 
10 puncte avans. Fiind sigure de 
victorie, jucătoarele de la Cons
tructorul scad ritmul, pasează gre
șit șl ratează incredibil. De aceste 
lucruri profită jucătoarele de la 
Voința, care în ultimul minut reu
șesc să egaleze: 48—48. Dar, ele dau 
două pase greșite șl comit și două 
faulturi și astfel echipa Construc
torul obține victoria eu scorul de 
50—43 (26—23). Au arbitrat corect 
A. Berger șj I. Dinescu.

Adrian VASILESCU

Surpriză la hochei!

STEAUA-AGRONOMIA CLUJ 4-4 (1-1,1-2,2-1)
O restanță din campionat 

furnizează una dintre marile 
surprize ale hocheiului: A- 
gronomia Cluj (amintindu-și 
că a fost cîndva campioană) 
a ținut în șah Steaua timp 
de aproape 50 de minute și 
rezultatul de egalitate (4—4) 
aproape că surîde actualilor

deținători ai titlului. Au 
marcat în acest meci t Biro 
(2), Mihăilescu și Fodorea, 
respectiv Texe (2), Santa și 
Im re.
joacă 
turul 
chtpe.

Astăzi, de la ora 12, se 
partida restantă din 
trei între cele două e-

ivi
■

■
■
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HQKȘlBBo
Stadionul Republicii ; timp frumos, dar rece ; tereu bun ; 14 255 

spectatori plătitori. A marcat : Neagu (mln. 36)
Raportul de șuturi la poarta : 13—12 (dintre care pe spațiul 

porții : 5—5). Raport de cornere : 4—3.
RAPID : Răducanu 10 — Pop 7, Lupescu 3, Dan 7. Codrsa 5, 

Dinu 6, Angelescu 6, Petreanu 6, Marin Stelian 8, Neagu 7, Co- 
dreanu 6.

„U" CLUJ : ștefan 6 — Crețu 8, Fexa 7, Solomon 7, Porasehi 7; 
Stîncel 8, Mihăilă 9, Uifâleanu 7, Anca 8, Adam 6, Munteanu. 7.

A arbitrat C. Nițescu (Sibiu) -fr+ir, ajutat ia linie de V. Cioc 
(Mediaș) și T. Andrei (Sibiu).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 9.
La linerct-rezerve : Rapid — ;U“ Cluj 3—1 (2—0).

I

® Steaua - Farul, pe „Republicii'’, de la ora 13,15
© Celelalte partide încep la ora 16

Uvertura celei de a doua 
jumătăți a campionatului, 
programată ieri după-amiază 
pe stadionul Republicii, a 
beneficiat de suficiente con
diții pentru a constitui o 
reușită. Gospodarii stadionu
lui s-au străduit și au reușit 
să creeze un cadru cît se 
poate de plăcut, oganiza- 
rea (asigurată de clubul 
bucureștean) s-a apropiat 
simțitor de calificativul ma
xim (n-a lipsit nici elicopte
rul din care s-a lansat min
gea), iar publicul, venit 
număr destul de mare, 
dovedit la feî de cald și 
entuziast ca întotdeauna.

în schimb, cele două 
cliipe protagoniste, Rapid 
„U“ Cluj, n-au putut oferi 
în ambele reprize un joc de 
bună calitate, așa cum era 
de așteptat, mai ales din par
tea „ll“-Iui. bucureștean.

Numai primele 45 de mi
nute au corespuns din acest 
punct de vedere, oferind 
spectatorilor un fotbal de un 
nivel mai ridicat. Și, în mod 
surprinzător, meritele pentru 
aceasta au aparținut echipei

oaspe. Clujenii — confirmînd 
bunele impresii pe care le 
lasă la fiecare evoluție a Iar 
pe terenurile din Capitală — 
au început meciul cu 
aplomb. Profitînd și de 
plicabila nesiguranță a 
dașilor și mijlocașilor 
pidului, ei au preluat din ce 
•în ce mai sigur inițiativa în 
joc, apropiindu-se destul de

mult 
inex- 
fun-
Ra-

Constantin FIRANESCU

Al V-lea concurs internațional pentru juniori

VIITORII ASI AI GHETII
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONUL 

MIROSLAV SOSKA
Dubiu Lutz, Axei, „girueta 

fluturelui" și aproape tot ce 
face savoarea evoluției unor 
ași aijghețîi au putut fi ad
mirate ieri seara — păsțrînd 
inerentele proporții de vîrstă 
— în ultimele apariții ale can- 
didaților la titlul de campion 
internațional de juniori (12 
ani) al țării noastre. învingă
tor — Miroslav Soska, un 
Ondrej Nepela în devenire, 
reprezentant de pe acum con
sacrat al școlii cehoslovace, 
de veche tradiție în patinajul 
artistic. Purtătorii culorilor 
românești n-au putut avansa 
de pe locurile lor, modeste 
îndeobște, dar au patinat cu 
aplomb și la o tehnică adesea 
satisfăcătoare. Le pretindem 
mai mult pe viitor, lor și — 
mai ales — antrenorilor lor.

Clasamentul final, după e- 
puizarea probei de figuri li
berei 1. M. Soska (Cehoslo-

văcia) 631,4 p; 2. J, G. Si- 
mond (Franța) -606^3 p ; 3.
K. Kilrzinger (R.F.G.) 581,2 p ;
4, J. Sobry (Belgia) 544,0 p;
5. B. Watschinger (Austria)
542,0 p ; 6. A. Omboli (Unga
ria) 534,5 p; 7. P. Lamina
(Franța) 518,3 p ; 8. R. Ga- 
wrysz (Polonia) 515,5 p; 9. 
K. Schell (România) 513,0 p; 
10. L. Azzola (România) 491,6 
p; 11. D. Ginghină (România) 
472,2 p ; 12. M. Deac 
nia) 471,5 p; 13. A. 
(România) 428,2 p.

Dimineața, 22 de 
sprințare s-au războit 
timele figuri obligatorii — 
sărituri și piruete. Rar a fost 
văzută cîte o notă de 4, scoa-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-aJ

Meciul de șah Ciocâltea - Gheorghiu

TITLUL
SE DECIDE ASTĂZI!...

în 
s-a 
de

e-
Și

fetițe 
cu ul-

(Româ-
Vasile

Trei micuți patinatori, trei speranțe (de la stingă) i Klaus 
Schell, Adrian Vasile, Leonardo Azzola. Cel mai bine clasați 
dintre români încadrează pa mezinul întrecerii — 10 ani 
împliniți! Foto i V, BAGEAG

C.£. de atletism in sală

(Continuare în pag, a 3-a)

CLASAMENTUL
1. DINAMO 

Iîapid 
Petrolul 
Steagul roșu 
U.T. Arad 
Politehnica 
Farul 
„U“ Craiova 
steaua 
Sport Club 
„U« Cluj 
F.C. Argeș 
Jiul 
C.F.R. Cluj 
Progresul 
C.F.R. Tim.

z.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18—11
20-15
10—10
23—15
26—22
25—25
12-12

3 26—13
2
4
4
6
5
5
5
5 21—21
8 22—20
8 17—18
6 19—21
8 15—18
8 20—26
8 IO—18

12 8—27

20
20
19
48
17
17
17
17
15
14
14
13
13
12
10

6

Ieri la volei

I.E.F.S.-STEAUA 2-3
(12-15,15-10,15-6, 8-15, 10-15)

Cea de-a XlX-a etapă a 
campionatului național de vo
lei a programat aseară în sala 
Floreasca partida dintre 
Steaua și I.E.F.S., partidă ce 
se anunța foarte disputată. 
Și nu a fost mult) ca echipa 
campioană să părăsească te
renul învinsă, numai maturi
tatea și revenirea din ultima 
parte constituind factorii da- 
terminanți în obținerea aces
tei dificile victorii.

Meciul începe în nota de 
dominare a steliștilor, care 
cîștigă primai set. De aici, 
studenții își dozează forțele, 
domină fileul și cîștigă se
tul doi într-un final pasio
nant. Setul al treilea le aduce 
satisfacția unei victorii nete 
după ce atacul și blocajul au 
funcționat perfect. Relaxarea 
studenților este însă prema
tură, greșeală de care profită 
campionii, care cîștigă setul 
patru. Ultimul set este de-a 
dreptul dramatic. După ce 
steliștii conduc cu 9—2, stu
denții 
punct 
du-se 
riența 
cuvîntul.

revin în atac, cîștigînd 
după punct, apropiin- 
la 13—10, însă expe- 
campionilor își spune

Florin SANDU

CONFERINȚELE C.J.E.F.S.
MARAMUREȘ
în. noua sală a Casei de 

cultură a sindicatelor din 
Baia Mare s-au desfășurat, 
simbătă dimineață, lucrările 
Conferinței C.J.E.F.S. Mara
mureș. Au fost prezenți 
membri: consiliului, activiști 
ai comisiilor pe ramură de 
sport, președinți ai unor clu
buri și asociații sportive, an
trenori și instructori, profe
sori de educație fizică, spor
tivi fruntași, precum și re
prezentanți ai unor organiza
ții și instituții care au sarcini 
în domeniul educației fizice 
și sportului.

La lucrările Conferinței a 
fost prezent tovarășul Gheor- 
ghe Blaj, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Maramu
reș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. 
A participat, de asemenea, 
tovarășul dr. Mitrofan Boca, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid.

Din partea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a fost prezent tov. 
conf. univ. Marin Birjega, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinii 
de zi, tov. Ioan Pop, pre
ședinte al C.J.E.F.S. Maramu
reș, a prezentat darea de sea

mă privind activitatea desfă
șurată pe perioada 1968—1970.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul dr. Mitrofan Boca, care 
în numele biroului Comitetu
lui județean Maramureș ai

(Wuimo fel s&kfi lâJ

OLT

fizică, 
spor-

Activitatea sportivă din ju
dețul OJt a fost amplu dez
bătută în cadrul Conferinței 
C.J.E.F.S. desfășurată sîmbă- 
tă dimineața în sala de fes
tivități a Casei de cultură 
din Slatina.

Au fost prezenți la Con
ferință membrii Consiliului 
județean, președinți ai comi
siilor pe ramură de sport, 
profesori de educație 
antrenori, instructori, 
tivi, reprezentanți ai unor or
ganizații de stat' și obștești 
cu atribuții in mișcarea de 
educație fizică și sport.

în prezidiu au luat Ioc, 
printre alții, tovarășii Con
stantin Glieorghe, secretar al 
Comitetului județean Olt ai 
P.C.R., și Ion Balaș, membru 
al Biroului C.N.E.F.S.

Conferinței i-au fost pre
zentate darea de seamă . a 
C.J.E.F.S. pe perioada 1968— 
1970 și planul de măsuri pe 
următorii trei ani. Documen
tele, întocmite cu un deosebit 
simț de răspundere, au relie
fat succesele obținute de miș
carea sportivă județeană, au 
analizat lipsurile și greută
țile care au frînat această 
activitate.

Pe marginea celor două 
materiale s-au purtat discu
ții. Ele au avut un caracter 
concret, operativ, de lucru.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Constantin Gheorghe a salu
tat Conferința din partea Co
mitetului județean de partid, 
a făcut o analiză a activitâ-

aga a

Așadar, remiză și în cea de
9-a partidă a acestui meci

Și

a L _ r____
Ciocâltea — Gheorghiu. în 22 
de mutări. O remiză mult mai 
ușoară decît în celelalte în- 
tîlniri, aproape convențională, 
afișînd oboseala celor doi 
competitori, sau — poate — 
dorința lor de a miza totul 
pe ultima carte.

Scorul este 4‘/2—4'/2> 
în caz că partida de astăzi va 
fi de asemenea remiză, Vic
tor Ciocâltea, campionul „en 
titre" își păstrează coroana.

O analiză a acestui meci 
ar fi greu de făcut acum. Ori
cum, însă, el a relevat marele 
potențial teoretic și fizic el 
celor doi competitori, demon- 
strind că aspirația spre cali
tate în orice disciplină spor
tivă nu este posibilă decît în 
condițiile marilor rivalități. 
Șahul nostru beneficiază (în 
sfîrșit!) de acest argument ca
pabil să-l relanseze.

Florin Gheorghiu ar fi pu
tut să încline balanța victo
riei în favoarea sa încă în 
partida a 7-a ; Victor Ciocâltea, 
se pare, că ar fi ratat aceeași 
posibilitate în partida a 8-a. 
Ambele întîlniri rămîn extrem

NOU RECORD DE JUNIORI
LA SĂRITURĂ CU PRĂJINA

concursului deîn cadrul 
atletism dotat cu „Cupa Semi
centenarului" și desfășurat în 
sala complexului sportiv „23 
August", Cornel Anton (C.S.S.) 
a stabilit un nou record na
țional (juniori I) de sală, ia 
săritura cu prăjina, trecînd 
peste ștacheta .ridicată la 
4,65 m. Vechiul record apar- 

gSS.Uiăâî1 Ș11V CU 4)02 m' 

de interesante și un obiect 
de studiu pentru analiști. Ori
cum, indiferent de rezultatul 
final, șahul românesc se îm
bogățește cu contribuția aces
tor doi veritabili virtuozi.

Regretăm că mica sală „Con
structorul" s-a dovedit... prea 
încăpătoare pentru cei 30— 
40 de spectatori prezenți la 
fiecare dintre partidele aces
tei dispute pasionante. Cu 11 
ani în urmă, cînd Florin 
Gheorghiu ataca pentru pri
ma oară titlul de campion al 
țării, și trebuia să joace în 
ultima rundă tot cu Victor 
Ciocâltea, a fost pusă o tablă 
de demonstrație în fața Bi
bliotecii centrale universitare. 
Aula nu putea adăposti toți 
spectatorii. temporal

(V. Ch.)

fa europj^s (J? fa

• Ileana Silai (800 m) și Valeria Bufanu (60 m g) s-au 
calificat în finale • Nadejda Cijova 20,79 m 

record mondial la greutate
nou

(prin lelefon, de 
nostru special).

SOFIA, 13 
Io trimisul

Simbătă toată ziua soarele a 
strălucit meridional deasupra 
Vitoșei înzăpezite, trezind în at- 
leți pofta de a ieși din sală, 
de a se întrece pe pajiștile (irită 
veștede) ale parcului Milev, în 
mijlocul căruia se află sala Ee- 
stivalria. mică bijuterie a .ge
nului, nu prea spațioasă, dar 
creînd o fantastică ambianță de 
intimitate la scară mare.

Reprezentanții a 23 de țări 
europene s-au aliniat la festivi
tatea inaugurală, precedați de 
frumuseți bulgare în splendide 
costume folclorice de la Plevna 
sau din Rodopi. Singura absentă 
la această a doua ediție a cam
pionatelor continentale de atle
tism in sală este delegația Nor
vegiei. Defilarea a fost condusă 
în ritmul de marș al unei ori
ginale fanfare de roșiori. Carol 
Corbu a purtat stindardul țării 
noastre.

Spectacolul atletic concentrat 
care a urmat a încîntat pe cei 
peste 2000 de spectatori, din 
care o zecime erau ciariștii stră
ini. Iar cine nu crede în speci
ficitatea concursurilor indoor, 
ar trebui să vadă o alergare pe 
pista scurtă de 200 m din tar
tan, cu două viraje înălțate ca 
la velodrom, și atunci ar avea 
imaginea dramatismului luptei 
pe teren acoperit.

Viorica Viscopolcanu ne-a a- 
dus satisfacția primei zile, 
smulgînd o medalie de bronz în 
condiții fizice cunoscute (abia 
restabiită după un recent acci
dent). Ea ne-a dat la început 
emoții ratînd primele două să
rituri și periclitîndu-și califi
carea. Abia într-a treia nu nu
mai că a reușit să obțină un 
prag bun. dar s-a și instalai cu 
6,45 m la conducerea probei. 
Apoi, in finală, ea a mers cres
cendo (6,47 șl 6,53). dar concu
rentele principale, Rosendahl și 
Kjrzsenstein - Szewinska au ob
ținut cite o săritură record, cu 
care și-au asigurat primele două 
medalii. Interesant este de ară
tat că la media celor mai bune 
3 sărituri. Viorica Viscopoleanu 
ar fi în frunte cu 6,48 m. ur
mată de Szewinska 
Rosendahl 6.40 m.

In afara medaliei 
a Vioricăi, ne-au mai 
rante pentru finalele de dumini
că dimineața : Valeria Bufanu, 
care după ce a ciștigat detașat 
Ia două zecimi de secundă di
ferență seria a doua a probei 
de 60 m garduri. înaintea so
vieticei Ludmila levleva, a avut 
și o semifinală excelentă in caie 
nu s-a lăsat întrecută deeit de 
reputatele alergătoare Karin 
Balzer și ■ Tereza Sukniewicz. 
Pentru finala probei de 800 m 
de duminică după-amiază 
Ileana Silai. care a ciștigat se
ria I cu multă siguranță de sine

Viclot BANCIULESCU

6.46 m și
de bronz 
lăsat spe-
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CU FRAȚII BRETAAJ

Marius — crea
torul C.F.R.-ului — 
are 29 de ani. So
rin — unul dintre 
realizatorii echipei
— 26. Ambii sînt 
ingineri mecanici.

Porntți în fotbal 
ca fii ai „U"-ului, 
pe care l-au servit
— trecind prin toa
tă filiera lui: co
pii, juniori, tineret, 
divizie, 11 respec
tiv 7 ani (M: 1956— 
1967; S: 1958 — 
1965), frații Bretan 
s-au reîntîlnit după 
cinci campionate, 
sub culorile altei 
formații clujene : 
C.F.R.

Temperamente 
total deosebite — 
Marius îmbinînd 
calmul cu lucidi
tatea, iar Sorin de
bordanta cu teme
ritatea — frații 
Bretan compun un 
cuplu ce se com
pletează perfect șl 
rea căruia ar rezulta 
de fotbalist.

Dar cum „părțile" rămîn părți, 
să-l ascultăm pe fiecare cum își 
caracterizează omonimul, ce e- 
lement ar dori să împrumute 
de la acesta și, implicit, ce re
comandări îi face,

Ș,: Marius n-a fost niciodată 
un jucător de luptă, n-a avut 
un temperament „fotbalistic" — 
prin care înțeleg dirzenie si 
combativitate. Jocul lui se ca
racterizează prin eleganță și teh
nică, iar postul pe care-l ocupă 
în sistem — prin excelență de 
creație — este turnat pe firea 
lui calmă, lucidă și prudentă. 
Tehnica, conștiinciozitatea și 
calmul sînt, de altfel, cele trei 
elemente pe care le rivnesc 
și din care aș vrea să împru
mut, elte puțin.

M.: Sorin are calități fizice 
excepționale și un simț al por
ții deosebit de dezvoltat. Dacă 
le-ar adăuga mai multă perse
verență și modestie, sînt con
vins că ar avea un cuvint greu 
de spus în fotbalul românesc. 
Ce mi-aș dori de la el 7 Poate 
un gram din elanul lui nestă
vilit, din nerăbdarea și zbur
dălnicia sa.

Rep,: Dincolo de trio-ul Ne- 
lu-Lică-Radu Nunweiller, sin- 
teți singurul cuplu de frați care 
joacă în aceeași echipă. Dorind 
să fiți împreună, ați intuit, de
sigur, și avantajele.

S.: S3 simți că ai în spate un 
sfetnic care-ți oferă mingile pe 
tavă și te dirijează. în conti
nuare, cum să le fructifici, e 
un avantaj enorm. Dezavanta
jul intervine atunci cînd, risi
pind o acțiune, ești muștruluit 
CÎt toți ceilalți 9 la un loc.

sportul

CUNOAȘTEȚI
REGULAMENTUL DE JOC?
Situații mai puțin obișnuite din cursul unui meci de fotbal

Vă oferim, pentru citeva clipe, posibilitatea de a deveni... arbitri 
și de a lua deciziile care se impun, în citeva situații, este drept, 
mai puțin obișnuite. Dacă soluția vi se pare prea grea, întoarceți 
ziarul (ceea ce e mult mai ușor)

In timp ce un înaintaș șutează 
la poartă un spectator arunca 
o piatră ' în direcția portarului. 
Speriat, șt atent la piatra car» 
trece pe lingă capul său, fără

•(„naițqJK ap 
‘șzbj «auatuase < 
‘„tițyjis daoa un'

și o veți găsi.

portarul ratează in- 
balonul 

gol sau

a-1 atinge,
tervenția ia minge. Și 
se oprește în plasă. E 
nu e gol 1

o8u|ui“ o-Jiupd wnpj ij 
o pq \nnjod ad ^Juonnin 

1“ suiuivd « naiai ui țjonj)ui

C fază care are ca erou tot 
un spectator. El intră pe teren, 
încercînd să oprească balonul 
care se îndrepta spre poarta

•(țîArjoadsaj _ . . „ ,
țnun v ua.iaj ad eaaapunxird ‘aiiumis riseaau ui *t?a)

echipei favorite. El nu ajunce 
însă mingea, care intră in poar 
tă. Ce-ați face, înlr-un aseme
nea caz. dacă ați fi arbitru 1 
Ați acorda golul ?
bzbj iBiuaniJui b-u „upuis djou"

ti 
și

din suda
ți pul ideal

Mingea 
în față 
poartă, fără

Arbitrul are dreptul de a eva
cua de pe stadion un spectator 
care a procedat în felul acesta,

sau care recurge la Insulte îna 
potriva lui și a jucătorilor;

(înțnua.ioî tnup 
jopuuS.io rjnsțw vjshoov eipyos-ui tijp attțpao ap . ......

aniod ' .tea -naani isaas ivuosjad aanj aiaod nu 13)

jucător cere încuviințarea 
arbitrului să părăsească terenul. 
Acesta este de acord. In timp, 

fotbalistul se îndreaptă

ap 1BAOU1A 
-ipui Bjaqți

spre tușă, înainte de a o de
păși. un coechipier îl trimite o 
pasă. El o reia șl șufează la 
poartă, mareînd. E gol ?

•(țAi)jodsau aiițpniuc 
nț fnaoivanf ‘țiaaj 
bă os inaof mN)

es-npupvj ounpsatp 
«imiAOi o-jiuȚjd rnioj

arfcîtru 
în

sâ fi 
acest 
într.o

avut posibilitatea să 
lucru. Ce face arbt- 

asemenea situați» 1

lovește pe
pătrunde apoi 
ca conducătorul jo-

*((O3 VP.1O3B ‘«KTUOd Uț 1IM1UI B TÎOSUJUI fp
’aiun op înniqjE vnnsuoj)-pa.nl ți Bisaae țpBp

jucător, executind o\ lo
vitură de la li metri, lovește 
balonul spre înainte, dar încet. 
Un coechipier țîșnește șî... în-

va lua în con- 
asemenea mod' 

a unei lovituri 
Va acorda golul ?
•’■na os-npui3aiB !j 

-uauiBtnSaj anp ‘nqBpuvuioanjnu napaao.nl Isaac hsoioj b 
BiiBsis ‘nBaiia ouiBuța 14 BnBms salut )B)ndsțp iBuoțdiuv.t 
ap țaatu tin-Jim ‘iub na yui.ni ui ‘toti u| tBaisiSarin iS 
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C. PETREA arbitru divizionar A

scrie. Arbitrul 
siderație un 
executare 
pedeapsă ?

•(rnin-Ă){iruad ua.TUiRj

În 4 rânduri
Reflecție de actualilate

Martie 1 Șl-I încă frig ! 
ce-aș putea ca să mai zic f 
Poate cîte-un meci de fotbal 
Să ne... incălzească-un pic !

Titi FILIPIDESCU

Rep.: Se spune că deschizînd 
ochii și cunoscînd consacrarea 
intr-o anumită echipă, sentimen
tele față de ea nu-ți permit s-o 
trădezi în tot restul vieții. Sau 
adaptind la cazul de față : ini
mile de „U“-iști v-ar 
jucați — și mai ales 
câți — în meciurile 
negrii.

M.: Aceasta este o 
spirit care te stăpânește numai 
pină în ceasul premergător 
meciului. Fiindcă, o dată intrat 
în arenă, devii jucătorul care 
știe că rolul și obligația lui 
sînt să tragă pentru echipa ale 
cărei culori le poartă în mo
mentul de față.

Rep.: Pornită timid în dificila 
cursă de supraviețuire in A, 
echipa C.F.R. a oferit, spre sflr- 
șitul turului, citeva surprize. 
Au fost numai... surprize sau 
era cadența pe care și-o găsise 
echipa ?

M.: Un cîștig mai mare decît 
punctele pe care le-am acumu
lat în aces final, este schimba
rea de optică — survenită atît 
la jucătorii noștri cit ?i la cel 
care ne înconjoară sau ne ur
măresc — față de echipă, consi
derată pînă atunci o formație 
modestă, fără veleități, fără as
pirații, fără orizont. S-a văzut, 
în sfirșit, că reprezentăm ceva 
Si că aspirăm la un loc onora
bil pe care-l putem ataca cu 
posibilități proprii.

S.: ...mai ales că atmosfera 
ce domină acum In echipă e 
deosebit de propice lucrului 
serios și de calitate.

Rep.: Trebuie să înțelegem 
deci, că returul nu este privit 
doar ca o „repriză" de aștepta
re, în care Fortuna iși va dis
tribui grațiile sau indiferența, 
ci ca o etapă pe care o veți 
ataca frontal dorind să-i smul
geți cit mai multe puncte. V-ați 
gîndit și la nivelul până la care 
aspirați să urcați ?

S.: Nivelul ne este indiferent 
dacă el se cheamă A...

Reporter : Nuja DENII AN

retine să 
să mar- 
cu alb-
stare de

CARTEA

UNEI

EXPERIENȚE
Gazetar cu vechi state de 

serviciu, Toma Alexandres- 
cti *) a apelat la două mij
loace adiacente care pot asi
gura veridicitatea și succe
sul unei lucrări biografice, 
așa cum este cea dedicată 
Iui Sony Niculescu : fluxul 
amintirilor eroului cărții și 
îndrumarea acestora, discretă 
dar fermă, de către repor
ter pe făgașul dorit.

Activitatea lui Sony Nicu- 
tescu, împărțită între cele 
două mari pasiuni — arta 
și fotbalul — care i-au con
ferit notorietate, reușește să 
se desprindă adeseori în 
cartea Iui Toma Alexan- 
drescu, din sfera de atrac
ție a biografiei romanțate 
pentru a poposi, firesc și 
nesofisticat, in zona atît 
de prozaică — dar cit de ne
cesară, uneori 1 — a inter
viului sau reportajului. Ele
mentul faptic dobindește ast
fel mai mult relief, ceea ce 
șe repercutează fericit și a- 
supra întregului i atmosfera 
unei epoci, a anilor inter
belici. Anecdotica, orală sau 
scrisă, care imbracă orice 
personalitate — și să nu 
uităm că fotbalistul inter
național Sony Nieulesou a 
fost, pină de curind, prim 
violoncelist al orchestrei 
simfonice a Radioteleviziu- 
nii — este reprodusă aci 
printre nenumărate amă
nunte definitorii ața incit si
lueta de neconfundat a cen
trului atacant oborean n-arc 
un piedestal inventat, ci 
unul real. Cartea lui Toma 
Alexandrcscu relevă, de fapt, 
o experiență, experiența u- 
nui iînăr plecat din provin
cie pentru a cuceri Capi
tala și care a topit intr-un 
creuzet al personalității sale 
ambiția, renunțările, dărui
rea și munca neobosită 
pentru a transforma cele 
două pasiuni ale sale, arta 
și sportul, in bunuri comune.

Și efortul publicistului de 
a-l releva merită prețuirea 
cititorului.

S. PAUL

•) „Cele două pasiuni ale Iul 
Sony Niculescu" — Ed. Sta 
dion.

ANTICIPAȚII" LA PRIMA ETAPA A RETURULUI
Telegrame și rapoarte sosite la Federația de fotbal
• „Citit cronica meciului 

în „Sportul". Nu sînt de a- 
cord cu calificativul „5 ste
le". Rog, respectuos, faceți 
cuvenita rectificare, reducînd 
două stele". (Gheorghe Icsu- 
lescu, arbitru).

• ...„Deși am obținut vic
toria în deplasare, în meciul 
„cheie** cu C.F.R. Cluj pen
tru evitarea retrogradării, 
cerem rejucarea partidei, 
pentru că la executarea lo
viturii libere de la 50 de me
tri, care ne-a adus golul vic
toriei, portarul clujean dis
cuta în contradictoriu cu fo
tograful din spatele porții

și la ziarul „SPORTUL
• „La partida de la Craio

va, „U“ — C.F.R. Timișoara, 
la scorul de 5—0 pentru ti-

de km, în Jurul Aradului, 
lergarea s-a încheiat cu 
toria la sprint a arădeanului 
Otto Dembrovschi“. (Obser
vator federal).

* „Respectuos vă aduc 
cunoștință că arbitrul a 
o decizie total eronata, 
min. 36, eljminîndu-1 din joc 
pe adversarul meu direct, 
Gelu. în realitate, eu fuse
sem cel ce lovise, dar 
trul n-a observat din 
ceții. Cer rejudecarea 
lui. Marți voi fi pvezent Ia 
comisia de disciplină". (Sem
nat : indescifrabil, jucător 
de fotbal).

mișorenî, aceștia n-au mai 
insistat. Deși au mai benefi
ciat de două penaltyuri. 
Bojin le-a ratat, trimi- 
țînd, cu intenție, balonul în 
tribuna laterală. în prealabil, 
antrenorul Taehe Macri stri
gase de pe tușă :

— lertați-i, băieți, Opriți- 
vă aici. Ajunge !... (Observa
tor federal).

• „Felicităm călduros pe 
antrenorii echipelor U.T.A. și 
Jiul, pentru rezultatele stră
lucite obținute în pregătirea 
fizică a jucătorilor și, mai 
ales, în testul Cooper.

De altfel, după terminarea 
partidei de Ia Arad, ambele 
formații, plus antrenorii, de 
comun acord, au participat 
la un cros suplimentar de 20

• „Țin să remarc, îndeosebi, 
atitudinea extrem de sporti
vă a publicului ieșean. Deși 
afectat de înfrîngerea Poli
tehnicii, el a dat dovadă de 
o exemplară ținută, purtînd 
în triumf echipa Petrolul pî- 
nă la Hotelul Unirea și cîn- 
tîndu-i „Gaudeamus igitur**. 
Noaptea, tot în cinstea petro
liștilor, a avut Joc sub feres
trele hotelului o retragere cu 
torțe**... (Trimisul special al 
ziarului „Sportul").

»A in.iof
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S. NOVAC

arbi- 
cauza 
cazu-

— Doctore, fii sincer: crezi că mai există o șansă, 
cit de mică, ca să scape... Progresul de retrogradare ?

= §

CARICATURIȘTII

FOTBALUL
Necigu RADULESCU

— Bună dimineața și... goluri multe,

— Ce ghinion, Fijico; s-a îmbolnăvit mama, 
mîine trebuie să fiu neapărat la Bacău!

FOTBAL Șl
CARNAVAL

PICASSO SI

ARBITRU

TRISTEȚII*despre meciul Frazier-Clay. 
(Echipa Progresul, plus re
zervele).

„se 
joacă 

cele
ori

SIMFONIA

George MIHALACHE

FOTBALUL

Hy

Competența 
nui arbitru

GEORGE VLÂDOIU. PLOIEȘTI. 
Aveți un contra-răspuns ]a răs
punsul nostru de săptămîna tre
cută, pe marginea unei poezii tri
mise de dv, pentru a vă răz
buna pe Rapid pentru insuccesele 
din

Ml-ai răspuns șl ai dreptate: 
..Mă răzbun pe cititori".
Dar șl tu faci asta, frate 
(Și-ncă de mai multe ori!)

u- 
nu

DALTONIST
NAȘTERE

Vă transmit, din 
Brazilia, această ima
gine surprinsă în tim
pul recentului carna
val. Numai fotbalul 
își poate măsura, for
țele cu Carnavalul, cu 
cele 4 zile (și nopți!) 
ale sale de forfotă, de 
frenezie, de delir. De 
la un capăt la celă
lalt al Braziliei, supu
șii lui Momo (divinita
tea Carnavalului} s-au 
dăruit trup și suflet 
dansului sambei.

Băuturile (berea Si 
whisky-ul) au curs în 
valuri. La Sao Paulo a 
avut loc un bal, în 
parcul Anhembri, la 
care au participat pes
te 30 000 de persoane, 
toaletele femeilor în
cepând de la „bikini", 
dar netrecînd nicioda
tă de „mini". Este a- 
devărat însă că tem
peratura a fost atît de 
ridicată, incit alte veș
minte ar fi fost greu 
de suportat,
j’c V

La Rio de Janeiro, 
capitala sambei și a 
Carnavalului, festivi
tățile închinate lui 

Momo au atins punc
tul culminant. Pe 
străzi, in cluburi șl in 
școlile de samba, ve
selia a cuprins pe toa
tă lumea. Parada șco
lilor de samba, de pe 
bulevardul „Președin
tele Vargas", care a 
atras mii de turiști, a 
constituit apogeul Car
navalului.

Si iat-o, în fotogra
fie, pe iînăra din Pa
rana, care a fost alea
să Regina Carnavalu
lui. Ea n-a fost acla
mată mai puțin decît 
Pele, atunci cînd bra
zilienii, victorioși la 
C.M. de fotbal, s-au 
întors cu marea lor 
cucerire: „Cupa Jules 
Rimei".

Waldemar 
Carvalho BASTOS

‘A‘\'v■

P.S. Secretarul de redacție 
mi-a spus că acest material 
ar fi indicat pentru rubrica... 
„PREVIZIUNI ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTICE*.

Dv. ce credeți ?
Eu zic să așteptăm pină... 

duminică !

De un enorm succes se 
bucură în Anglia opera 
compozitorului Jim Gala- 
cher, intitulată — sugestiv 
„Simfonia tristeții".

Pină la această oră, pre
sa engleză menționează că 
discul cu „Simfonia triste
ții" s-a vîndut în aproape 
200 000 de exemplare, cei 
mai mulți cumpărători fi
ind tineri de vîrstă șco
lară. In continuare, con
frații insulari explică suc
cesul discului cu o conci- 
ztune de nedezmințit : „Era 
normal ca simfonia lui 
Galacher să se vîndă așa 
de bine. La cîțl iubitori 
de fotbal are Anglia..."

Intr-adevăr, „Simfonia 
tristeții" este dedicată... 
eliminării echipei de fotbal 
a Angliei la campionatele 
mondiale din M»xic I

•z -,z s*z x*z ■»**£. - ~ - *z • *z

ION DASU. BUCUREȘTr. 
ediția 1960—61, la București, 
întîmplat acea senzațională 
turnare de rezultat, în meciul 
Steaua—Steagul roșu. La pauză, 
brașovenii conduceau cu 3—0. 
Scor final: 5—3 pentru... Steaua. 
Este vorba de partida în care 
LJavid l-a lovit pe Volnescu. Dar, 
in timp ce Voinescu a reintrat 
în teren, David a rămas pe 
tușă, echipa sa continuînd jo
cul în 10 oameni. Dacă ar li 
știut ce va urma, poate că ar
bitrul i-ar fi dat doar un aver
tisment lui David. Dar. le pu
tem cere cavalerilor fluierului să 
ghicească în... fluier?

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Un catren adresat înaintașilor 
noștri, cu prilejul reluării cam
pionatului de fotbal:

Vă doresc succes deplin 
Și v-o spun, fără ocol. 
Jocul să vă meargă-n plin. 
Iar baloanele în... gol!

Totul este c,a fotbaliștii să re
țină poanta dv șl mai ales jo
cul de cuvinte. Să nu ne po
menim că jocul le merge în... 
eoll

Brazilia:
Poate că aveți dreptate:

Mă răzbun! Dar nu prea rău. 
Fiindeă-s blind de felul meu 
Dar, cu versuri ca la... nuntă, 
Răzbunarea ta-l mai cruntă!

GHEORGHE DRĂGUȚ, CtlNFNI 
BAI. Dinamo si Steaua au acti
vat, de la înființare, numai în di
vizia A Steaua a trecut. însă, 
o dată, prin emoțiile retrogra
dării. și anume in ediția 1905— 
19i>6, cînd s-a clasat pe locui al 
12-lea (din 14 echipe). Dar, con
stat că ne datl șl dv nouă o 
informație: „pe piliturile acestea 
au copilărit campionul de lupte 
qreeo-romane 
st scriitorul 
sport, Ffinuș 
facem si in 
informații!

Nicolae Martlnescu 
care scrie despre 

Neagu", Poate că 
viitor schimb de

FI.FNA MIH'LA, DIRECTOA
REA CASEI PIONIERII.OR DIN 
CARACAL Sîntem in așteptarea

Cînd unul ju
cător i se întîm- 
plă să nu fie „în 
zi de gol“, e în... 
gol de producție!

Jucătorul bătă
ios se bate pen
tru fiecare min
ge ; jucătorului 
bătăuș, mingea 
poate să-i 
scască...

PICATURI 
constă numai în 
cunoașterea regu
lamentului, ci... 
în aplicarea aces
tuia !

în obținerea 
victoriei, orice e- 
chipă trebuie să 
folosească Ia ma
ximum rezervele 
interne ; „aloca
ția" arbitrului nu 
prezintă nici o 
garanție...

Echipa care 
face" că 
fotbal, de 
mai multe 
pierde de... ade- 
văratelea !

Probabil că fot
balul ar cîștiga 
enorm calitativ, 
tlaeă plata bile
tului de intrare 
nu s-ar face... eu 
anticipație !

D. MAZILU

coletului conținînd picturile și 
sculpturile executate de pionierii 
din cercul dv, cum ar fi Jan 
Negrilă (Dumitrache — „Leul 
fotbalului românesc", sculptură 
in humă). Mariana Doroftei (por
tretul iui Dumitrache) etc.

Constantin, care a fost de 3 
golgeterul diviziei A. De 
menea, Ion Alexandrescu, actua
lul secretar general al F.R.F., și 
Pavlovici au fost — fiecare o 
dată — cei mai buni realizatori 
din campionat.

MIHAELA IONESCU. BUCU
REȘTI lată datele pe care nl 
le-ali solicitat. în legătură cu 
chipa dv. ’ 
1956. la 1 
tigat cu 
României. 
Steaua a 
tentativă - . . .
de. . 1J jucători (au evoluat 13). 
Riîspunzîndii-vă. nu știu de ce 
îrrd vine în minte cîntecul: 
,,e mult de-cituriei, e-o veșnicie^. 
2 De-a lungul anilor, înaintașii 
Stelei au cucerit 5 titluri de gol- 
geteri. O performanță deosebită 
a realizat „profesorul", Gheorghe

e- 
l'avorită. Steaua: 1. In 

Belgrad, în meciul cîș- 
1—0, de către echipa 

. în fața Iugoslaviei, 
avut în echipa repre- 
a țării nu mai puțin

VICTOR HILMU, BUCUREȘTI. 
Pentru ca reușita dv epigramă 
să nu-și piardă actualitatea, o 
inserăm aici, pagina de „magazin" 
dc duminica aceasta avind pro
fil fotbalistic. Porniți de la re
zultatul meciului si de la sumele 
enorme pe care le au încasat cei 
doi boxeri:

Azi, Joe-1 vesel, așadar, 
Ctl-l campion și milionar: 
Și Cassius s-a bucurat.
Dar nu de tot ce-a... încasat!

Ilustrații : N. CLAUDIU

Uiț cititor din Bacău, loan 
Patiașcanu. ne cere amănunte in 
legătură cu „tragedia fotbalistică" 
petrecută în orașul său, in edi
ția 11)62—63 a campionatului. A- 
tunci, in meciul Dinamo Bacău — 
Progresul, după ce gazdele con
duceau în minutul 33 cu 3—0, 
lăslnd impresia că vor cîștlga la 
scor — și ce nevoie aveau de 
puncte! — Progresul a înscris, 
înainte de pauză, două goluri. 
La 3—2. in repriza a ll-a. Efttmte 
a ratat o lovitură de la 11 me
tri.

In final, s-a produs marea sur- 
priză: Progresul a mai realizat 
două goluri, obținînd victoria, 
sub ocliii uluitl ai 
Bucur. A fost 
deschis drumul 
retrogradare.

portarului 
meciul care a 

Bacăului spre

Celebrul pictor spaniol Pablo 
Piccasso a realizat, de curînd, 
intr-un Cerc de prieteni, un tri
cou de sport „ă la Picasso", a- 
mestecind culorile cu o măies
trie pe care numai geniul lui o 
presupune

Aflind despre aceasta, clubul 
francez F.C Butci, posesorul unei 
echipe de fotbal din liga a 111-a, 
s-a adresat marelui artist, cu ru
gămintea de a-i picta un model

depentru tricourile jucătorilor 
fotbal.

Cu candoare, fără, urmă 
ironie, Picasso a răspuns :

— Im renumele meu, pu 
să pictez tricouri dealt, pentru 
o echipă din ... Liga I! Vă aș
tept...

Se zice că președintele clu
bului ar fi ridicat din umeri ne
dumerit: la urma-urmel, Plcasse 
are peste 30 de ani...

de
vot.

Unul dintre ccl mai cunoscufi 
arbitri argentintent. Enrique Gar
da, prezent la două campionate 
mondiale, s-a retras de curind 
din activitate, după 20 de ani 
de... fluierat.

Prima lui declarație „la pen
sie" a. stirnit o adevărată sen
zație in lumea fotbalului argen
tinian:

— Fără îndoială, multe echipe 
si multi jucători au pretenții 
fată de mine, susțlnînif că i-aș 
fi defavorizat in decursul timpu
lui. Cred că tot! au

Mirării ziariștilor, 
cia le-a răspuns cu 
nevinovăție :

— Chiar nu v-ați

dreptate., 
signor Gar
un aer ăe

— Chiar nu v-ațt mirat, dom
nilor, că n-am arbitrat niciodată 
un meci al tui River Plata? M am. 
temut întotdeauna de 
roșii ale lui River! Sint 
nisi din naștere!

Și pentru a-i convince 
distinge culorile, fostul 
le-a arătat ziariștilor un 
cat medical, datat... 1930 l

trlrmur.’e 
'ialto-

ca nit 
arbitru 
cerii jl-

«

napaao.nl


Nr. 1200 (6634) sportul Pag.- 3

KUN II Șl P0POVICI AU PRIMIT, IN SFIRȘIT, 
DEZLEGARE PENTRU II.T.A.!

In cursul zilei de ieri, s-a 
consumat ultimul episod al 
mult discutatelor cazuri Kun 
II și Popovici.

După tratativele, purtate în 
ultimele zile între cluburile 
Crișul Oradea și U.T.A. s-a 
ajuns la un acord, și astfel 
cei doi jucători orădeni au 
primit dezlegările pentru e- 
ehipa arădeană. Crișul va 
primi, în schimb, doi fotba
liști arădeni. Ieri dimineață,

GOLGETERII TURULUI
7 goluri : Doru Popescu 

(Dinamo), Tătaru (Steaua) — 
1 din 11 m.

6 goluri: Codreanu (Rapid), 
Cuperman — 1 din 11 m,
Moldoveanu (Politehnica), O- 
prea (Farul), Adam („U“ Cluj) 
— 1 din 11 m, Frățilă (F.C. 
Argeș).

5 goluri : Dumitrache — 2 
din 11 m, Sălceanu (Dinamo), 

■ Axente (U.T.A.), Caraman
(Farul), Oblemenco (Univ.
Craiova) — 1 din 11 m, Ior- 
dănescu (Steaua), D. Ene, 
Pană (S. C. Bacău), Libardi 
(Jiul), Soo, O. lonescu (C.F.R. 
Cluj), Dudu Georgescu (Pro
gresul).

4 goluri: Grozea, Dincuță 
(Petrolul), Neagu — 1 din 11 
m, (Rapid), Lupulescu (Poli
tehnica), Tufan (Farul), Radu 
(F.C. Argeș), Ion Constantin 
(Jiul), Bojin (C.F.R. Timișoa
ra).

3 goluri : Dinu (Dinamo),

„OPTIMILE11 CUPEI 
Șl PREVEDERILE 
REGULAMENTARE

După cum se știe, la 24 mar
tie se vor disputa ,.8“-imile Cu
pei României, meciurile dispu- 
tindu-se pe terenuri neutre. în 
cazul că scorul va fi egal după 
90 de minute, atunci jocul va 
fi prelungit cu două reprize a 
cile 15 minute fiecare. Dacă 
egalitatea se va menține și după 
prelungiri, în cazul cind se în- 
tilnese două echipe de catego
rii diferite, cea de categorie in
ferioară se va califica pentru 
sferturile de finală ale „Cupei". 
In cazul cind se întrec două for
mații de aceeași categorie, după 
consumarea prelungirilor, se va 
califica echipa cea mai tinără.

GRAIUL GOLURILOR...
Ne-am propus ca înaintea returului să nc oprim pe scurt asupra citorva 

aspecte scoase in evidență de cele 291 de goluri marcate în prima jumătate 
a campionatului de echipele din prima divizie. t

Plecăm de la un principiu : 291 de goluri nu sînt nici multe, nici puține 
și nu exprimă standardul fotbalului dintr-o țară, pentru că un meci încheiat 
cu 0—0 sau 1—0 poate fi mult mai valoros si mai interesant decît altul în 
care tabela de marcaj a înregistrat 5—1 sau 7—1. Dar golurile. înscrise de-a 
lungul celor 120 de partide ale turului pot spune și altceva. Privite altfel 
decît ne-am obișnuit, ca un total obținut prin adiționarea scorurilor înregis
trate de o echipă etapă de etapă — pe perioadele in care au fost realizate — 
golurile pot spune multe celui care știe să citească.

„Desfăcînd" acest total în cîteva părți componente si împărțind cele 
90 de minute în șase perioade a cite 15 minute, descoperim lucruri reve
latoare.

După cum reiese din tabelul alăturat, echipele noastre au două puncte 
nevralgice : se încălzesc greu și au prima cădere în partea de mijloc a primei 
reprize, iar la mijlocul celei de a doua traversează un „punct mort". Oare 
nu se confundă (ca perioadă de timp) acest „punct mort" și cu cea mai 
dificilă perioadă pe care o străbate însăși echipa națională, emanație a celor 
ele club ? Să ne amintim doar de meciurile de la Cardiff și de la Amster-. 
dam. Deși în perioada incriminată în cele două partide am primit un singur 
gol (cu Olanda, în min. 67), mijlocul reprizei secunde a coincis de fiecare 
dată cu perioadele cele mai dificile ale echipei noastre.

tnergem
. 1

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 9,39 : Rapid — Mu
reșul (t. A), Politehnica — 
i.e.f.s. ir. A); Sala liceului 
„T. 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 im), me
ciuri m cadrul diviziei școlare 
și de juniori.

BOX : Sala Casei de cultură 
a 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 greeo- 
romane (Dinamo. Progresul. 
Pescărușul Tulcea).

PATINAJ : Patinoarul aco
perit, „23 August" — concurs 
international de patinaj artls^ 
tic : de la ora 15 : figuri 
libere tete 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).

RUGBY : Stadionul Ghen- 
cea, ora 9 : Steaua — Agro
nomia Cluj ; Stadionul Parcul 
Copilului, ora 10.30 : Grivița 
Rosie — Politehnica lași — 
meciuri în cadrul returului 
div. A.

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 8.30 : Electra Buc. — Con
structorul Suceava (B, m), 
Medicina Buc. — Relonul Săvi- 
nești (B m.). Spartan Buc. — 
Medicina Tg. Mureș (B, 1); Sala 
Progresul, de la ora 8.30 : 
A.S.E. București — Electro
motor Pitești (B, f), Flacăra 
roșie Buc. — Universitatea 
Iași (B, Dl Sala Floreasca, 
ora 12 : Viitorul București — 
Sănătatea Tirgoviștc (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 Tirgo- 
viște (divizia C); Teren Si
rena — ora 11 ; Sirena Buc.
— I.R.A. Cîmpina (divizia C).

HOCHEI. Patinoarul arti
ficial „23 August", de la ora 
11. Steaua — Agronomia Ciui. 
restanța din turul III al 
campionatului național. 

serviciul de legitimări al F.R. 
Fotbal a efectuat operațiu
nile de transfer ale lui Kurt 
II și Popovici, așa că este po
sibil ca azi ei să apară în 
formația U.T.A.-ei.

De asemenea, tot ieri dimi
neață, F.R. Fotbal a aprobat 
transferul lui Urmeș, care a 
primit dezlegare de la fosta 
sa echipă, Progresul Brăila, 
pentru divizionara A Jiul Pe
troșani.

Pescaru (Steagul roșu), Domi- 
de, Broșovschi (U.T.A.), Go
lesc, Incze (Politehnica). Ka- 
llo, Badea — 1 din 11 m, 
(Farul), Florea (S.C. Bacău), 
Barbu, Anca („U“ Cluj), lan- 
cu (F.C.Argeș), S. Brelan 
(C.F.R. Cluj).

2 goluri : Nunweiller VI 
(Dinamo), Petruț, Moraru, 
Ciucu (Petrolul),Sima, Dum- 
breanti,, Petescu (U.T.A.), la
nul (Politehnica), Ologu (Fa
rul), Bălan (Univ. Craiova), 
Manea, Pantea, Ștefănescn 
(Steaua), Vătafu — 1 din 11 
m, Velicu, Băluță (S.C. Ba
cău), Stîncel („U“ Cluj), Roșu 
(F.C. Argeș), Petrescu, Cojo- 
earu (C.F.R. Cluj), M. Sandu 
(Progresul).

Steagul roșu conduce 
in clasamentul 

„constant-valoric“
Clasamentul „constant-valoric" 

(reamintim, se întocmește totali- 
zînd cele mai bune 11 note), după 
cele 15 etape ale turului este ur
mătorul :

1. STEAGUL ROȘU 1 192 p 
(ADAMACHE 121).

2. „Poli" Iași 1179 p. (lanul 117),
3. Farul 1 165 p (Antonescu 112),
4. Universitatea Craiova 1 158 p 

(DESELNICU 121),
5. „U“ Cluj 1 157 p (Cretu 111).
G. Dinamo 1 151 p (R. Nunweil

ler 110).
7. Rapid 1 146 p (Năsturescu 

104),
8. Petrolul 1137 p (Gruber 111).
9. F.C. Argeș 1 133 p (Niculescu 

și Vlad 109).
10. C.F.R. Cluj 1 132 p (Cojocaru 

113).
11. Jiul 1 123 p (Libardi 107),
12. Sport Club Bacău 1 116 p 

(Ghițâ 116),
13. U.T.A. 1115 (Pojoni 113),
14. Steaua 1 087 p (Ștefânescu 

106),
15. C.F.R. Timișoara 1064 (Me

hedinți și Bojin 99),
16. Progresul 1029 p (Măndoiu 

110).

V. DINU

CONFER INȚELE C. J. E. F. S.
Tn cea de a doua zi a con

cursului inaugural de tir, dotat 
cu „Cupa Semicentenarului", 
s-au întrecut aproape o sută 
de trăgători. Programul a fost 
încărcat, s-a tras la pistol vite
ză. armă lberă (seniori) și armă 
standard (toate grupele). Per
formerul zilei a fost N. Rotaru, 
reprezentantul clubului Metalul, 
care a cucerit trofeul la am
bele probe de armă liberă și 
standard. *

Dacă la armă standard Rotaru 
n-a avut. . . probleme. în schimb 
la armă liberă a ocupat locul I 
după baraj și în urma unor cal
cule interminabile ale arbitrilor 
Rotaru și Vasilescu au avut cite 
46 de „decari” și cite 99 p ia 
ultima decadă. Sportivul meta
lurgist s-a departajat datorită 
celor 99 p la penultima deca
dă. unde Vasilescu a fost mai 
slab cu un punct. în celelalte 
probe au cîștigat Ana Goreli, 
la standard și M. Stan la pistol 
viteză. în general, se poate spu
ne că rezultatele suit mulțumi-

LOTUL DE PUȘCAȘI LA
Ieri a plecat în Cehoslovacia 

lotul de pușcași români care 
vor participa la campionatele 
europene de arme cu aer com
primat de la Mezibori. Delegația, 
condusă de prof. G. Baranyi, 
președintele Confederației eu
ropene de tir, este compusă din 
P. ȘANDOR, campion european 
la proba (le pușcă cu aer com
primat 40 1 (Steaua), M. Fe
recați!, Șt. Caban, Gb. Sieorschi

LOTO-PRONOSPORT
FESTE 18 000 C'IȘTIGATORI LA 

TRAGEREA SPECIALA A 
MĂRȚIȘORULUI „LOTO*

PREMII OBIȘNUITE

Extragerea I : categ. 1 : 1
variantă (25%) a 100 000 lei și 1 
(10° o) a 40 000 lei ; categ. 2 : 7,30 a 
24 017 lei ; categ. 3 : 23,55 a 7 445 
lei ; categ. 4 : 59.10 a 2 967 lei ; ca
teg. 5 : 234,95 a 746 Iei ; categ. 6 : 
407,40 a 430 lei. REPORT CATEG.
1 : 79 722 lei. Extragerea a 11-a :
-categ. A: 1 variantă (25",0) a 100 390 
lei ; categ. B : 3 a 51 392 lei ; categ. 
C : 21,20 a 7 272 lei ; categ. D : 39.95 
a 3 958 lei ; categ. E : 69.05 a 2 233 
lei ; categ. F : 116,50 a 1 323 lei.
REPORT CATEG. A : 54 177 iei. 
Ambele extrageri : categ. Z =
2 368.05 a 100 lei. PREMII SUPLI
MENTARE. Categ. G : 1.7 variante 
autoturism ,,Fiat 850“ ; Categ. FI : 
6,5 excursii Coasta Dalmației ; 
Categ. I : 39,05 excursii : Budapes
ta, Varșovia, Vilnius, Leningrad,

CINE SÎNT ANTRENORII 
PRIMEI DIVIZII?

UN CONTRAATAC A DECIS VICTORIA
(Urmare din pag. 1)

des și de periculos de poarta 
lui Răducanu. Astfel, încă 
în minutul 4 studenții s-au 
aflat foarte aproape de des
chiderea scorului. La o dega
jare slabă efectuată de Lu- 
pescu, mingea a ajuns în 
picioarele iui Mihăilă, care 
era nemarcat, și centrul îna
intaș clujean a șutat de la 
cîțiva metri, însă Răducanu 
a fost bine plasat și a re
ținut. Portarul rapidist va 
mai avea alte două interven
ții excelente, în minutele 28 
și 34. Prima dată el a ieșit 
dintre buturi i i-a plonjat Ia 
picioare lui Munteanu. iar a 
doua oară a scos senzațional 
cu piciorul în aut mingea 
șutată din apropiere de Uifă- 
leanu și pe care întreg sta
dionul o văzuse în plasă.

Fără aceste acte de inspi
rație ale iui Răducanu, echi
pa din Giulești s-ar fi văzut 
condusă Ia 2—3 goluri și ni
meni n-ar fi putut spune că 
pe nedrept. într-atît de mo
destă a fost în această pei 
rioadă evoluția Rapidului și 
de revelatorie comportarea 
clujenilor. De altfel, deși în
vinsă în cele din urmă, echi
pa oaspe întrunește un total 
al notelor jucătorilor mai 
mare decît cel al formației 
bucureștene, situație oarecum 
paradoxală, dar explicabilă 
prin impresia mai bună pe 
care — cu cîteva excepții — 
au lăsat-o clujenii în compa
rație cu adeversarii lor.

în plină dominare clujea-

„Trofeul Petschowschi"
CLUJENII LIDERI...
Situația în „Trofeul 

Petschowschi" la începu
tul returului se prezintă 
astfel : 1. CLUJ 8.86. 2. 
Ploiești 8,62. 3. București 
8,53, 4—5. Petroșani și 
Constanța 8.50, 6—8. Cra
iova, Timișoara și Bacău 
8.14, 9. Arad 8,00, 10. Iași 
7,12. 11. Pitești 7,00, 12. 
Brașov 5,28.

CLASAMENTUL 0-t5' 16’- 30' 31-45' 46-60' 6'-75 76 - 90'
&OlAVfRAj

KT RI GENERAL

I DINAMO 1 - 1 2-3 8 -4 8-3 4 - 1 3 -' 11 - 8 15 - 5 2b 13

2 PETROLUL 4-1 3 - i 3 -4 7 - 3 2 -3 ’ - 3 10 • 6 10 - 9 20 - <5

3 RAPID 2-0 3-2 4 -2 2 -2 4-0 2-5 9 ■ 4 8 - t <7 - ii

4 ST.ROȘU 0 -3 0 -1 4 -1 1 -4 3-0 2-t 4 • 5 6 -5 10 - 10

5 U.T.A 2-3 4-1 4-3 4-2 6-3 3-3 10 - 7 13-8 23 ■ 15

6 POLITEHNICA 4-5 2-1 3-2 4 - 2 8-4 5-8 9 - 8 17-14 26 -22

7 FARUL 3-3 3-1 4-4 5 -8 4-5 6-4 10-8 15-17 25-25

8 „U" CRAIOVA 1-3 3-0 1 -1 1 -2 2-2 4-4 5-4 7- 0 <2 ■ 12

SJ STEAUA 6-1 2-3 3-7 3-1 f-2 6-7 11 - ft 10 -10 2’ ■ 2<

to S.C.6ACĂU 3-4 1-1 4-4 6-6 1 • 0 7-5 8-8 14 • H 22 -20

fi „U’CLUJ 3-0 2-3 4-4 2 -2 0-4 6-4 9 • 7 8-10 17 ■ ’?

12 TG. ARGEȘ, 3-4 1 - 5 3 2 2 -j 5-5 5-4 7 -11 12-10 >9-21

13 JIUL 2 -1 2-’ 3-5 2-4 3-2 3-5 7 - 7 6-11 15 -18"

14 C.TR.-CLUJ 4-6 2-4 4 -4 2 -3 1 ■ 7 7-2 10-14 10-12 20 -26

15 PROGRESUL 4 ■ 4 1 - i 4 -3 * - 5 ’ -2 2-3 6-8 4-10 10 -18
16
si

C.TR.-TlMlȘ. 0 -3 2-5 1 -4 3 -5 0 - 5 2 -5 3 -12 5-15 8-27

TOTAL 42-42 33-33 54-M 53 53 45-45 64-64 123-129 162-162 291 - 291

toare, avînd în vedere că e pri
mul concurs al anului la arme 
cu glonț.

REZULTATE : armă liberă 
calibru redus 60 f culcat seniori:
1. N. Rotaru (Metalul) 586 p,
2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 586 p,
3. I. Orhei (Metalul) 585 p ; 
armă standard 60 f culcat se
niori : 1. N. Rotarii 582 p, 2. Gh. 
Paștea (Dinamo) .569 p. 3. C. 
Mihai (Steaua) 562 p ; senioare :
1. Ana Goreli (Olimpia) 583 p,
2. Nicoleta Doichiță (C.P.M.B.) 
579 p, 3. Adriana Georgescu (Me
talul) 578 p ; pistol viteză 60 f : 
1 IVI. Stan (Steaua) 582 p (290 
p in manșa I și 292 în manșa a 
Il-a). 2. A. Gered (Steaua) 581 
p (290 + 291), 3. I. Corneliu 
(Steaua) 579 p (288 + 291). 4. M. 
Țapii (I.E.F.S.) 573 p. 5. M. Du- 
mitriu (Steaua),568 p. La juniori 
— armă standard — au cîștigat : 
Al. Cornel (C.P.M.B.) 578 p și 
Viorica Radu (Șc. sp. 1) 544 p. 
întrecerile continuă azi. de la 
ora 9. (T. R.)

CAMPIONATELE EUROPENE
(toți de la Dinamo), Veronica 
Stroe, Melania Petrescu, Marina 
Vasiliu (toate de la Dinamo) și 
Edda Baia (I.E.F.S.). Au mai 
făcut deplasarea P. Goreli (ar
bitru), V. Manciu și I. Quintus 
(antrenori). Probele de pușcă 
vor avea loc de marți pină 
joi. Pistolarii noștri vor pleca 
miercuri spre Mezibori, întrucît 
întrecerile lor au loc vineri și 
simbătă.

Moscova : Categ. J : 73.5 cîștiguri 
în numerar a 1 000 fei : Categ. K : 
168.55 cîștiguri în numerar a 500 lei. 
PREMII SPECIALE Categ. M : 1,25 
variante autoturisme ..Dacia 1 300“; 
Categ. N : 7,95 autoturisme „Moșie* 
viei 408/412“ sau la alegere „Dacia 
1 100“ -Ț 2 700 lei sau Skoda S 
100“ 4 610 lei : Categ. O : 7,95
excursii Coasta Dalmației ; Categ. 
P~: 20,4 excursii Budapesta, Varșo
via. Vilnius. Leningrad, Moscova ; 
Categ. R : 53,8 cîștiguri în numerar 
a 1 000 lei ; Categ. S : 57.6 cîștiguri 
în numerar a 500 lei ; Categ. T : 
4 370,25 cîștiguri în numerar a 60 
lei. Cîștjgurile de categ. 1 și categ. 
A (25%) au fost obținute de 
GOLDMAN MANASE din Pașcani 
și, respectiv, CARAGEa LAZAR 
din Turnu Severin, care realizează 
cite un cîștig a 100 000 lei sau un 
autoturism la alegere plus diferen
ța în numerar.

Lista nominală a cîștigătorilor de 
autoturisme și excursii va fi pu
blicată în numărul viitor al ziaru
lui. 

nă, însă, un contraatac al giu- 
leștenilor avea să ducă la 
înscrierea singurului gol al 
partidei și primul din acest 
retur de campionat (min. 
36). Deschis de Angelescu, 
Petreanu a făcut o cursă pe 
extremă, a centrat cu preci
zie, și Neagu — printr-o fru
moasă săritură — a introdus 
mingea cu capul în poartă.

După pauză, calitatea jo
cului a scăzut vizibil spre ca
lificativul mediocru. Jucăto
rii ambelor echipe s-au în
trecut în greșeli, în obstruc
ții și chiar în intrări destul 
de tari, care au atras în două 
rînduri avertismente îndrep

AZI, START ȘI IN DIVIZIA B
După ce duminica trecută 

unele dintre ele au eliminat 
din „Cupa României" cîte
va echipe din „A“, azi 
toate formațiile din divizia 
secundă reîncep întrecerea 
(cu etapa a XVl-a), pentru 
desemnarea celor două for
mații ce vor promova în pri
ma divizie și a celor patru 
care. vor retrograda în „C“.

în prima serie, duelul din
tre A.S. Armata Tg. Mureș 
(locul I — 22 de puncte) și 
Sportul studențesc București 
(II — 20) captează atenția 
amatorilor de fotbal. în a- 
ceastă primă etapă, progra
mul avantajează pe liderul 
seriei, deoarece evoluează pe 
teren propriu, în compania 
echipei F.C. Galați. în schimb 
bucii reșten ii se vor deplasa 
la Constanța, unde vor în- 
tîlni un adversar dificil, pe 
Portul. Elevii lui Motroc vor 
încerca să obțină ambele 
puncte, pentru că în cazul 
unui eșec al lor și al unei 
victorii a formației din Tg. 
Mureș, atunci diferența de 
puncte ar fi mai greu de re
cuperat. Și studenții nu vor 
să ajungă înțr-o asemenea 
situație chiar după prima 
etapă a returului... Două e- 
chipe din subsolul clasamen
tului, Politehnica Galați (lo

IAȘI: PROFESORUL Dl EDUCAȚIE FIZICĂ- 
UN ANIMATOR SPORTIV

O premisă esențială a unei 
eficace activități de educație fizi
că și sport într-un județ o consti
tuie definirea profilului aces
tuia. Depistindu-i. astfel, forțele 
de propulsie, suprafața lor de 
acțiune, cadrul optim de desfă
șurare, organele locale ale miș
cării sportive — in colaborare 
cu ceilalți factori cu atribuții 
in acest important domeniu for
mativ al tinerei generații, poate 
să-și îndrepte eforturile, mijloa
cele materiale și inițiativele pe 
direcții precise.

Or. din lucrările Conferinței 
C.J.E.F.S. Iași a reieșit clar pro
filul sportiv al acestui județ, 
aflat, evident, sub semnul tine
reții și al studiului. Zeci de mii 
de tineri în marile fabrici și 
•uzine ale județului, iar in ora
șul lași 18 000 de studenți șl 4i) ooo 
de elevi — iată cîțiva indici 
care l-au determinat pe iov. 
Petre Mllcomete, secretar al Co
mitetului județean de partid, să 
aprecieze că majoritatea popu
lației ieșene adulte o constituie 
tineretul, și ținind seama de 
faptul că, printre județele țării, 
lașul are cele mal multe școli, 
uriașu potențial de energie și 
entuziasm al tineretului apare 
pregnant.

Rămîne, însă, de văzut cum 
au reușit organele de stat și 
obștești, cu atribuții în dome
niul sportului și în primul rind 
C.J.E.F.S., să transforme in ul
timii 3 ani acest potențial intr-o 
realitate dinamică. Afjrmîndu-se. 
la conferință, că gimnastica de 
înviorare, de pildă, a fost In
trodusă în toate școlile din ju
deț, sau că a crescut numărul 
drumețiilor locale în mijlocul 
elevilor (liceele nr. 2, 3, 8. Gru
pul școlar energetic, Liceul pe
dagogic etc.) înseamnă că for
mele simple, dar eficace, n-au 
ocolit perimetrul celor mai mici 
cetățeni. Dar. atunci cind secre
tarul F. R. Atletism, Victor Fi
rea, comunică niște cifre total 
nemulțumitoare ale parlicipanți- 
lor la diversele crosuri din 
ultimii ani, sau cînd se afirmă 
în darea de seamă că bazele 
sportive ale municipiului nu 
slnt pline vara de elevi, din 
lipsă de organizare, tabloul ca
pătă niște culori mai aproape 
de realitate. Citîndu-se că în 
435 de unități de pe cuprinsul 
județului su fost organizate la 
peste 15 ramuri de sport cam
pionate ale asociației sportive 
(cu remarci speciale pentru Ni- 
colina, ITA Pașcani, satul Bog- 

tățite din partea arbitrului, 
în aceste ultime 45 de mi

nute. Rapidul a marcat o 
revenire, a insistat mai mult 
în atac și putea , să majoreze 
scorul. Dacă nu a reușit, de 
vină este și arbitru] Cornel 
Nițescu, care i-a refuzat un 
penalty în nun. 52, la un 
fault în careu asupra lui Ma
rin Stelian.

Nu-i mai puțin adevărat că 
un scor de 2—0 ar fi fost și 
mai nedrept în raport cu 
desfășurarea generală a par
tidei, pe care, după opinia 
noastră, clujenii n-ar fi me
ritat s-o încheie în postară 
de învinși.

cul XV, 8 puncte) și Flacă
ra Moreni (XVI — 5) reîncep 
lupta pentru supraviețuire 
în „B“, dar șansele lor sînt 
destul de reduse, fiindcă au 
de remontat 4 și, respectiv, 
7 puncte față de ocupanta 
locului 14 (Poiana Cîmpina).

în seria a Iî-a, primele 
cinci echipe (Crișul Oradea 
— 21 puncte, Politehnica Ti
mișoara — 20, Corvinul Hu
nedoara — 19, C.S.M. Sibiu 
și Metalurgistul Cugir 18) 
sînt numai la un punct di
ferență una de alta. Etapa 
de azi va da — probabil — 
posibilitatea primelor 4 for
mații, care evoluează pe te
renuri proprii, să-și consoli
deze actualele poziții. O di
ferență mică de puncte des
parte Ș> formațiile clasate în 
ultima parte a clasamentului i 
Jocul IX — Minerul Baia 
Mare, 14 puncte,, iar loc»! 
XVI — Vagonul, 10 puncte

Așadar, bătălia pentru pro
movarea în „A“ și evitarea 
retrogradării în „C“ reîncepe 
azi. Să sperăm că acumulă
rile din iarnă își vor arăta 
roadele, echipele oferind a- 
matorilor de fotbal jocuri 
frumoase, desfășurate în spi
ritul unei depline sportivități. 
(P. v.)

dăneștl, Școala generală nr. II. 
Liceul nr. 5. școala profesională 
chimie) șl că tn centrul univer
sitar mai mu»t de o treime din 
efectivul studenților de la cursu
rile de a au fost angrenați în 
1970 in competiții interne, s-a 
relevat importanta sportului de 
masă, în care dincolo de vîrstă 
și profesiune, primează necesita
tea sănătății, creșterea forței de 
muncă, recrearea. Atunci însă 
cind de la tribuna conferinței se 
întreabă dacă entuziasmul unor 
cadre de specialitate, pasiunea 
lor au dispărut o dată cu cumu
lul de funcții, toate aceste ci
fre lasă., totuși* un loc dispo
nibil pentru realizări ia capa
citatea reală a acestui puter
nic centru economic și cultural 
al țării.

Capacitatea județului în do
meniul sportiv poate fi suge
rată și de către cele 39 echipe 
divizionare (în care perfor
manța echipei feminine de vo
lei Penicilina, antrenată de 
N. Roibescu. pentru a doua 
oară consecutiv campioana na
țională este de prim ordin), 
6 cluburi, o facultate de edu
cație fizică, 3 unități școlare 
de specialitate, 150 de asociații, 
215 cadre de specialitate. O re
țea organizatorică ale cărei po
tente reale, . trebuie apreciate 
prin prisma rezultatelor obținute, 
a perspectivelor pe care și le-a 
creat, pentru următorii ani. De 
aceea, s-a și subliniat de către 
mulți vorbitori necesitatea unui 
aport mai substanțial al tinere
tului studios. al cadrelor de 
specialitate din acest domeniu 
Ia mișcarea sportivă din județ. 
Tov. S. Ră-loi exemplifica pasi
unea care trebuie să anime 
cadrele didactice prin bunele 
rezultate ale secției sportive din 
cadrul Liceului nr. 2 Iași, da
torate faptului că. aici, cadrele 
didactice nu-și reduc prezenta 
în mijlocul elevilor doar la 
orele de curs.

Așa cum inițiativa șl-a găsit 
un corespondent firesc în pla
nul de amenajare a bazei spor
tive de la Nieolina. destinată 
elevilor școlii profesionale, pe 
lingă școli și facultăți s-ar pu
tea ridica prin resurse locale, 
pe baza muncii patriotice a mii
lor de studenți ți elevi ieșeni, 
o rețea de terenuri simple, și 
catalizator al energiilor, ani
mator ai sportului local trebuie 
să fie profesorul de educație 
fizică.

Paul SLAVESCU

DINAMO
Traian lonescu ; 48 ani | cat I f antrenor din 1952. fost ju

cător internațional, fost antrenor federal cu problema junio
rilor. A cîștigat de mai multe ori campionatul si Cupa cu 
Dinamo București și campionatul Turciei cu Fenerbahce.

D. Nicolae Nictișor; 43 ani J cat. II f antrenor din 1961, ab
solvent I.E.F.S., maestru al sportului, fost jucător interna
țional.

PETROLUL
Constantin Cernăianu ; 38 ani; cat. Iț antrenor din 1958, 

absolvent I E.F.S., a activat numai la clubul Petrolul cu care 
a dobîndit titlul de campion național.

Nicolae Marinescu ; 52 anicat. III; antrenor din 1955, fost 
jucător divizionar A.

RAPID
Marin Bărbulescu : 47 ani ț cat. II ț antrenor din 1958. fost 

jucător Ia categorii inferioare.
Nicolae Cristescu ; 45 an! ; cat. II; antrenor din 1958, fost 

jucător divizionar A.
STEAGUL ROȘU
Valentin Stănescu ; 49 ani; cat. I; antrenor din 1955, fost 

jucător internațional, a dobîndit cu echipa Rapid singurul 
titlu de campion național din istoria acestui club.

Nicolae Proca ; 47 ani : cal. I; antrenor din 1956, fost jucă
tor divizionar A.

U.T.A.
Nicolae Dumitrescu : 50 ani; cat I: antrenor din 1955 ia 

U.T.A., cu care a cîșlîgat campionatul republican de juniori 
și campionatul primei divizii, maestru al sportului, fost jucă
tor internațional.

Ion Reinhardt; 50 ani; cat. II; antrenor din 1954 ; din 1964 
în cuplu cu N. Dumitrescu Ia U.T.A., fost jucător interna
țional.

POLITEHNICA IAȘI
Vintilă Mărdărescu ; 50 ani •; cat. I j antrenor din 1948 ; â 

trecut, ca antrenor, pe la cele mai multe echipe din actuala 
divizie A.

Emil Avasilichioaie; 50 ani ■; cat. IV; antrenor din 1959, 
fost jucător internațional.

FARUL
Robert Cosmoc; 40 ani; cat. II; antrenor din 1963, absol

vent I.E.F.S.. fost jucător divizionar A.
Emanoil Ilașotî; 39 ani ; cat. II ; antrenor din 1963, maes

tru al sportului, fost jucător Internațional.
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Ștefan Coidum : 41 ani ; cat. II; antrenor din 1963, fost 

jucător divizionar A.
Gheorghe Niițescii ; 47 ani ; cat. III ț antrenor din 1958, fost 

jucător divizionar B.
STEAUA
Ștefan Covaci : 51 ani : cat. I ț antrenor din 1943. fost jucă

tor divizionar A : a evoluat și în Belgia ; fost antrenor iede
ra! și al echipei naționale ; a cîștigat cu echipa Steaua cam
pionatul național și Cupa.

Gheorghe Constantin : 38 ani ț cat. III ; antrenor din 1970, 
maestru emerit al sportului, fost jucător internațional, a evo
luat la Steaua din 1955.

SPORT CIA’B BACAU
Constantin Rădulescu : 36 an;; cat. IV t antrenor din 1967. 

a debutat ca antrenor principal in divizia A, în actuala ediție ; 
fost jucător divizionar A.

Ioan Rus : 39 ani ; cat. III; antrenor din 1961, profesor de 
educație fizică : debutează in acest retur ca antrenor divi
zionar A.

,.U“ CLUJ
Andrei Șepci ; 60 ani ; cat. I ; antrenor din 1946, fost jucă

tor internațional.
Vasile Băliițiu ; 34 ani ; cat. II ; antrenor din 1964, fost 

jucător divizionar A.
F. C. ARGEȘ
Titus Ozon : 44 ani : cat. II ; antrenor din 1962, maestru 

emerit al sportului, fost jucător internațional.
Tunase Dima ; 35 ani : cat. II : antrenor din 1961, profesty 

de educație fizică ; a debutat ca antrenor de divizia A la 
F. C. Argeș.

JIUL
Ion Bălănescu : 56 ani ■; cat. I : antrenor din 1916, fost an

trenor federal.
Viorel Tălmaciu : 46 ani : cat. II ; antrenor din 1961, fost 

jucător divizionar A.
C.F.R. CLUJ
Eugen Iordaehe : 40 ani ; cat. II ; antrenor din 1960, maes

tru al sportului, fost jucător internațional, a debutat ca an
trenor principal în divizia A în acest campionat

Ștefan Naghi : 47 ani ; cat. II ; antrenor din 1952, fost jucă
tor divizionar A.

PROGRESUL
Petre Moldoveanu ; 46 ani ; cat. I ; antrenor din 1963, maes

tru al spoitului, fost jucător Internațional.
Liviu Colceriu : 30 ani ; cat. III ; antrenor din 1965, absol

vent I.E.F.S., fost jucător divizionar A, debutează acum ca 
antrenor în „A“.

C.F.R. TIMIȘOARA
Dumitru Macri ; 40 ani ; cat. ii ; antrenor din 1965, maestru 

emerit al sportului fost jucător international ; absolvent al 
cursului de antrenori de Ia Ccverciano (Italia).

Ion lonescu ; 35 ani ; cat. III ; antrenor din 1964, profesor 
de educație fizică.

MARAMUREȘ
«I

(Urmare din pag. 1)

P.C.R. s-a referit la succesele 
obținute de mișcarea sporti
vă și la mijloacele care tre
buie folosite în viitor pentru 
ca sportul de masă și de per
formanță să se dezvolte per
manent pe cuprinsul județu
lui Maramureș.

Pe marginea dării de sea
mă și a proiectului pianul»! 
de măsuri s-au purtat ample 
și fructuoase disceții.

în încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
conf. »niv. Marin Bîrjega 
care a scos în relief cîteva 
din principiile care trebuie să 
marcheze activitatea viitoru
lui organ de conducere, pen
tru ridicarea pe o treaptă 
superioară a mișcării sportive 
din județul Maramureș.

S-a trecut la desemnarea 
noului consiliu de conducere

OLT
(Urmare din pag. 1) 

ții C.J.E.F.S., insistînd asu
pra colaborării care trebuie 
să existe între toți factorii cu 
împuterniciri în domeniul 
sportului.

Concluziile la acest punct 
al ordinii de zi au fost ex
puse de tovarășul Ion Balaș. 
Ei a prezentat principalele o- 
biective urmărite de G.N.E.F.S. 

privind dezvoltarea activității 
sportive de masă și de per
formanță. „Succesul îndepli
nirii lor, destinele mișcării 
naționale de educație fizică 
și sport, a subliniat vorbito
rul, se hotărăsc în ultimă in
stanță aici, la nivelul verigilor 
noastre de bază".

Răspunzînd chemării Ia în
trecere lansată de gălățeni, 
Conferința G.J.E.F.S, Oltaîn-« 

și a biroului acestuia, din 
care fac parte următorii to
varăși ( Ioan Pop (președin
te), Ovidiu Todor (vicepreșe
dinte), Vasile Ardeleana, 
Victor Fecheie, Nicolae lo
nescu, Tiberiu Kalona. Ște
fan Hula, Alexandru Ralko, 
Leti(ia Băieșu, Elena Marines
cu, Gheorghe Pop, Constan
tin Ștefan și Vasile Ra(a 
(membri).

Conferința a adoptat răs
punsul la chemarea la între
cere lansată de C.J.E.F.S. 
Galați.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participan
ts la conferință au adoptat 
textul unei telegrame adresa
te G.G. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, prin care își exprimă 
mulțumirea pentru sprijinul 
acordat de partid Și de stat 
mișcării sportive.

tocmit un plan de dezvoltare 
a bazei materiale necesare 
sportului școlar, activităților 
de masă și de agrement ale 
populației.

A fost desemnat apoi noul 
consiliu județean pentru edu
cație fizică și sport. Din bi
rou fac parte următorii to
varăși l Marin Necșulescu 
(președinte), Constantin Voicu 
(vicepreședinte). Constantin 
Ghițescu, Marin Năstase, 
Gheorghe Șerban. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Doneiu, E- 
mil Constantinescu, Rafael 
Roșoga, Paul Bulcescu. Ele
na Mandă, Maria Dijmă- 
rescu și Mihaî Nicolae (mem
bri).

Tn încheierea lucrărilor a 
fost adoptată cu însuflețire 
o telegramă adresată G.G. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal,



S.C.MELUN CIȘTIGATOARE A C.C.E. LA FLORETA
Mureșanu in sferturile de finală ale Trofeului Rommel

PARIS, 13 (prin telefon).
Surpriză la „Coubertin" : fi
nala „Cupei campionilor eu
ropeni" la floretă bărbați a 
(ost favorabilă trăgătorilor de 
Ia S. C. Melun (Revenu, Les- 
sere, Broujille, Talvard), care 
au întrecut cu scorul de 9—6 
pe campioana Uniunii Sovie
tice, TSKA Moscova (Roma
nov, Kotîșev, Leibovici, Pu- 
Țiatin).

în întrecerile pentru Tro
feul Adrien Rommel sîmbătă 
s-au consumat doar primele 
.trei tururi. Dintre reprezen-

fanții țării noastre, cel mai 
bine s-a comportat Mureșanu. 
După ce a trecut cu brio de 
primele două tururi, Mure
șanu s-a repetat și în turul 
III eu victorii pe toată linia i 
5—3 la Dimont, Laragione și 
Kotîșev și 5—4 la Sakacs. 
El va concura duminică di
mineața mai departe în sfer
turile de finală.

Ceilalți floretiști români au 
evoluat diferit: după ce toți 
au trecut de turul I, in turul 
următor au rămas Ștefan și 
Niculescu; apoi în turul III

au căzut Țiu, Haukler și Ar
deleana, dar după asalturi 
de-a dreptul epuizante. Fără 
unele erori de arbitraj Țiu 
(2 v.) ar fi putut trece și el 
în sferturi, întrucît a fost 
mai bun decît Labie, în fața 
căruia a pierdut pe nedrept, 
ia 4. Ardeleanu a avut și el 
2 victorii (trei eșecuri la li
mită la Stankovici, J. Ka
rn u ti și Lefăvre), iar Haukler 
o victorie (alte trei asalturi 
le-a pierdut la 4: cu Putia- 
tin, Noel și Simoncelli).

ANCA GROZA-NOU RECORD înaintea ultimelor etape în seria II a C. M. de hochei

I

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ
f (Urmare din pag. 1)

să din tolba arbitrilor, foarte 
exigenți în general. Ne-a im
presionat totuși cehosloeava 
Ilona Urbanova (334,8 p) și 
vest-germana Dagmar Lurz 
(330,0 p) care continuă să fi
gureze 
locuri.
Brigitte Falk 
Sabine Winkler — 311,2 
Cel mai bine clasate dintre 
românce sînt, în continuare 
Silvana Suciu (locul 10 — 
281,0 p) și Mihaela Paraschiva 
(16 — 278,5 p).

Azi după amiază, patinoa
rul „23 August" găzduiește 
proba de figuri libere la fete, 
urmată de festivitatea de în
chidere și premierea celor 
mai buni dintre concurenți.

pe primele două 
Urmează austriecele

326,9 p și
p.

deFormația feminină 
handbal Rulmentul Brașov 
întreprinde în momentul de 
față un turneu de mai multe 
jocuri în R.D. Germană. în 
.primele două partide hand
balistele din Brașov au obți
nut tot atîtea victorii^ cu 
Motor Falkensee (fruntașă a 
diviziei B) 13—8 (4—5) și cu 
Dynamo Weisensee 16—11 
(6—4). O formă bună în 
aceste întîlniri a manifestat 
Judith Naco care a înscris 
15 goluri.

în încheierea turneului lor, 
jucătoarele de la Rulmentul 
vor întîlni duminică selecțio
nata feminină a orașului Ber
lin.

s. d.a
atletic
u.u. s
13 (Agerpres). 
transmite co-

are loc la Berkeley
NEW YORK

— După cum 
respondentul din New York
al agWției TASS, cea de-a 
10-a ediție a meciului dintre 
selecționatele de atletism ale 
U.R.S.S. și S.U.A. va avea Ioc 
în zilele de 2 și 3 iulie la 
Berkeley (California). Para
lel, se va desfășura o întîlni- 
re triunghiulară între echi
pele S.U.A., U.R.S.S. și o se
lecționată mondială.

FOREMAN—SALANGERUL
J

LUI JOE FRAZIER
NEW YORK. —Atit Consiliul 

mondial al boxului (W.B.C.), 
cit și forul american de spe
cialitate „World Boxing Asso
ciation" (W.B.A.) l-au desemnat 
pe George Foreman drept prim 
șalanger al campionului mon
dial la categoria grea, Joe Fra-

LA MANTINELĂ...
M i cro-anchctâ pe teme de actualitate

Profitînd de prezența mai mulior specialiști străini, oaspeți ai 
„internaționalelor" noastre, alături de cei autohtoni, am inițiat 
o micro-anchetă, avînd două teme de discuție:

1. Cum apreciați acest concurs? Trebuie să continuăm pe ace
eași linie și la edițiile sale viitoare ?

2. Sînteți pentru modificări în actualul regulament ol com
petițiilor de patinaj artistic ?

Mai jos, cîteva din răspunsurile primite

MONIQUE GEOKGELIN. arbitră 
internațională, președinta Ligii pa
riziene de patinaj :

1. în Franța, experimentăm si 
noi asemenea concursuri, adresate 
copiilor. Pe plan internațional, 
însă, inițiativa dv. este unică și 
foarte prețioasă, deci. Evident, tre
buie continuat.

2. Sînt convinsă ele necesitatea 
unei modificări a regulamentului, 
dar — practic — nu văd aceasta 
posibil atit de curind. Cred că 
trebuie păstrat un echilibru între 
ponderea figurilor obligatorii și 
cea a liberelor, fără a cădea in 
vreo extremă sau alta.

CLAUDE CARLENS, președintele 
federației de patinaj din Belgia :

1. Auzisem multe lucruri bune 
despre acest concurs de la Bucu
rești, de Ia trecutele sale ediții. 
Totul mi-a fost confirmat pe de
plin, la fața locului. Inițiativa este 
excelentă și trebuie continuată pe 
aceleași căi. Aveți aci un mic cam
pionat european al speranțelor 
gheții, cu un efort în plus ii puteți, 
transforma și într-o întrecere pe 
plan mondial. Este o extrem de 
utilă școală a patinajului, iar pen
tru noi o experiență pasionantă.

2. S-a spus că un pianist nu tre
buie judecat după felul cum își 
exersează gamele... E posibil. Dar 
aș fi împotrivă ca să se șteargă 
cu buretele peste figurile obliga
torii, cure rămîn o bază a măies
triei în patinaj. Regulamentul poa
te fi adaptat la necesități noi. dar 
în nici un caz schimbat radical.

pune totuși un amendament : 
fixarea unei limite inferioare de 
vîrstă — 10 ani — sub care pre
zentarea în concurs nu-și are 
rostul și creează chiar pentru 
concurent, un handicap dăunător.

2. Sigur că sînt pentru schim
barea regulamentului. La apro
piatul Congres I.S.U. de Ia Ve
neția, se va discuta tocmai mic
șorarea ponderii figurilor obliga
torii. Aș propune adoptarea sis
temului folosit aci, la concursul 
dv„ cu includerea săriturilor și 
piruetei obligatorii. Unii membri 
marcanți ai Federației interna
ționale ar prefera un „program" 
obligatoriu, ca la perechi. Nu este 
bun, însă. Testarea elementelor 
tehnice de figuri libere trebuie 
făcută separat, direct în fața ar
bitrilor.

IRINA MINCULESCU (Roma
nia), arbitră internațională :

2:36,7 LA 200 m DELFIN
BERLIN, 13 (prin telefon). — 

în piscina acoperită Dinamo 
(50 m) din localitate au în
ceput întrecerile concursului 
internațional rezervate junio
rilor (născuți 1956), care vor 
participa anul acesta la C.E. 
din Olanda. Dintre reprezen
tanții țării noastre, cea mai 
bună comportare a avut-o 
Anca Groza — 2:36,7 la 200 in 
delfin (nou record de junioa
re) — care s-a clasat pe lo
cul III. Bucureșteanca a în
registrat cu acest prilej cea 
de a doua performanță româ
nească din toate timpurile. 
O evoluție promițătoare a avut 
și Teodor Nicolae, clasat de

asemenea pe locul III la 
100 ni delfin cu 65.1. Rezul
tate tehnice :

100 m delfin (b): Hargitay 
(Ung.) 60,0, Pittel (R.D.G.) 63,9, 
T. Nicolae 65,1... 6. D. Wetter- 
neck 66,5 (r.p.); 200 m delfin 
(f): Faitlova (Cehoslovacia) 
2:34,3, Jautzin (R.D.G.) 2:36,1, 
Anca Groza 2:36,7; 100 m liber 
(b): Hargitay 56,0, Pittel 58,2, 
Kaltbrenner (R.D.G.) 58,9;
400 m liber (f): Klaphen 
(R.D.G.) 4:52,4, Ender (R.D.G.) 
4:53,4, Christian 
4:53,8: 200 m bras 
(R.D.G.) 2:52,8,
(R.D.G.) 2:53,4,... 
Petruică 3:04,0.

(R.D.G.)
(f): Franke 
Przybylski 

14. Rodica

I. SÂNTEI SE REMARCĂ
in campionatele de tenis ale R. A. U

CINE VA PROMOVA
ÎN GRUPA A?

Ing. OSKAR URBAN, vice-prc- 
ședinte al federației de patinaj din 
Cehoslovacia :

1. Concursul este foarte intere
sant și reprezintă o inițiativă uni
că pe plan mondial. Consider cri
teriile sale ca fiind foarte bine 
concepute, la vîrsta de 12 ani înche- 
indu-se o etapă primă în cariera 
unui patinator. Azi, la 13—14 ani 
se intră direct la „europenele" 
mari... x

2. Există propuneri pentru limi
tarea figurilor obligatorii. Nu cred 
ca ele să fie adoptate înainte de 
J. O. de la Sapporo, astfel că ori
cum partizanii modificărilor 
trebui să aștepte anul 1973 
mai tîrziu.

ERICH ZELLER (R. F. a 
maniei), antrenor :

1. Consider concursul de 
București ca o frumoasă reușită 
pe linia promovării talentelor noi 
în patinaj. El corespunde atit din 
punct de vedere valoric, cit și al 
detaliilor organizatorice, bine 
puse Ia punct. Cred că trebuie 
continuat Ia fel, pentru viitor. 
Limita de 12 ani este bine aleasă, 
ea permite o triere în momentul 
cind patinatorul abordează com
petițiile de anvergură. Aș pro-

1. Așa cum spun și oaspeții 
noștri, concursul este o reușită. 
Inițiativa Federației române de 
patinaj, de acum cinci ani, de 
a organiza, la noi, acest „mie" 
campionat european, și-a dat pe 
deplin roadele și este privită cu 
interes și simpatie în lumea pa
tinajului artistic. Să sperăm că 
prin aceasta vom reuși să ridicăm 
și clasa tinerei noastre generații 
de patinatori.

2. Acest concurs constituie un 
examen" dificil nu numai pen

tru tinerii concurenți, ci și pen
tru arbitri... Aci nu există valori 
prestabilite și figura executată 
trebuie apreciată doar pe crite
riile strict tehnice. Ceea ce, să 
recunoaștem, este foarte 
Dacă regulamentul se 
concursul 
obligatorie 
și sărituri 
excelentă 
corpul de

CAIRO .13 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale 
de tenis ale Republicii Arabe 
Unite au început la Cairo cu 
competiția pe echipe pentru 
„Cupa Națiunilor". Echipa 
formată din tenismanul ro
mân Ion Sântei și maghiarul 
.Istvan Gulyas a întrecut for
mația Franței și s-a califi
cat pentru semifinalele com
petiției, unde vor întîlni se
lecționata U.R.S.S. în par
tidele de simplu, Sântei l-a 
învins cu 4—6, 6—3, 6—4 pe 
cunoscutul jucător francez 
Pierre Barthes, iar Gulyas a

dispus cu 6—4, 6—4 de
Chanfreau (Franța)

în meciul dintre echipele 
Republicii Arabe Unite și Ita
liei scorul este egal : 1—1. 
Partida de dublu a fost în
treruptă din cauza întuneri
cului.

care fră- 
oră pe in

și pentru 
vom fi ne- 

voiți să așteptăm ultimele 
două etape ale întrecerii din 
grupa B. După părerea ma
jorității specialiștilor aflați 
în Elveția, doar trei din 
cele opt formații mai au 
practic șanse de a promova 
în grupa elitei hocheiului 
mondial. Acestea sînt Elveția 
— marea surpriză a actua
lei ediții, R.D. Germană 
și Polonia (care au evoluat 
anul trecut în seria A). Echi
pele 
au ieșit, din cursă 
ultimelor înfrîngeri.

Dintre cele trei 
programul cel mai 
să-1 aibă hocheiștii . 
care mai au de jucat cu Iu
goslavia și Austria. Celelalte 
două pretendente, Elveția și 
R.D. Germană, se vor întîlni 
mai întîi într-un meci direct 
și apoi vor juca cu Italia 
și, respectiv, Norvegia. Iată 
și clasamentul 
ultimelor ei:
1. Eveția
2. R.D.G.
3. Polonia

întrebarea 
la această
hocheiului

Iată 
mintă 
bitorii 
al cărei răspuns 
voi ti ;

Japoniei și Norvegiei 
în urma

favorite, 
ușor par 
polonezi,

F. Ger-

la

este exclus ca la sfîr- 
turneului, două sau 
toate cele trei fruntașe 
afle la egalitate da 

situație,

greu, 
schimbă, 

nostru — cu proba 
împărțită între desen 
— se va dovedi și o 

experiență pentru 
arbitri.

ECATERINA PUSZTAY (Roma
nia), arbitră internațională :

,1. firește că trebuie să conti
nuăm. Concursul nostru Interna
țional a devenit o adevărată tra
diție, el stirnește un deosebit In
teres în cercurile de specialitate 
de peste hotare. De acest lucru 
m-am convins din discuțiile pur
tate la concursurile din străină
tate, la care am arbitrat în acest 
an.

2. Regulamentul marilor com
petiții poate fi modificat, după 
modelul concursului nostru. Nu 
„program" impus — acesta mi se 
pare de nedorit și la proba de 
perechi — ci sărituri și piruete 
obligatorii. Așa se pot aprecia 
cum trebuie diferențele de va
loare între patinatori.

DE ȘAH LA SKOPLJE 
IN 1972

BELGRAD, 13 (Agerpres). 
— Ediția jubiliară, a XX-a, 
a Olimpiadei de șah va avea 
loc anul viitor în. luna sep
tembrie la Skoplje. Comite
tul de 
de pe acum pregătirile în 
vederea 
ment șahistic, la care se spe
ră că vor participa un nu
măr record de țări: circa 
100. în curind va fi editat 
un buletin special al Olim
piadei în limbile rusă, engle
ză, franceză, germană, spa
niolă și macedoneană. Vor a- 
pare serii de mărci speciale 
dedicate Olimpiadei șahiste. 
Același comitet se va ocupa 
și de organizarea turneului 
inter-zonal al campionatului 
mondial feminin, programat 
anul acesta în luna mai în 
orașul Ohrid. î

A XX-a OLIMPIADA

organizare a început

acestui mare eveni-

înaintea

23—13 9
40—17 8
29—17 7

CE. de atletism in sală
(Urmare din pag. 1)

ALEXANDRA NICOLAU IN PLUTONUL FRUNTAȘELOR
•t

BELGRAD, 13 (Agerpres). 
— în turneul feminin de șah 
de la Belgrad s-au disputat 
partidele întrerupte în pri
mele patru runde. Alexandra 
Nicolau a remizat cu Mar
gareta Teodorescu și a între
rupt din nou partida cu Jiv- 
kovici. Margareta Teodorescu 
a întrerupt pentru a doua oa
ră partidele cu Gordana Io
vanovici și Bilek. Excelent a 
jucat campioana mondială 
Nona Gaprindașvili,

acumulat două puncte, cîști- 
gind Ia Konarkowska-So- 
kolov și la Rujița Iovanovici. 
Alte rezultate : Vujanovici — 
Jorger 0—1 ; Belamarici — 
Jorger remiză.

în clasament pe primul loc 
a trecut Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 4 p, urmată de 
Vreeken (Olanda) — 3 p, 
Gordana Iovanovici (Iugosla
via) — 2i/2 p (1), Nicolau (Ro
mânia), Bilek (Ungaria) ți 
Jorger (R.F.G.) 2 (1).

• înaintea ultimei runde și 
după disputarea tuturor par
tidelor întrerupte, în turneul 
de șah de la Tallin conduce 
Paul Keres cu 11 p, urmat 
de Tal și Bronstein cu pîte 
IOU2 p. în partidele întrerup
te, Smejkal l-a învins pe Bis- 
guier, Furman pe Wade ' și 
Vesterinen pe Stein. A fost 
consemnată remiza în parti
dele Seidi — Smejkal, Bron
stein — Zaițev, Barcza — 
Daskalov și Zaițev — Stein.

șt promite o dispută încrînce- 
nată cu franceza Collate Beson, 
pe italianca Donata Govoni, pe 
sovietica .Nadejda Kolejnikova 
pe englezoaica Rosemary Stir
ling.

Ceilalți atleți români : Adrian 
Gagea cu 16,60 m pe locul XV 
și mai ales Ana Sălăgcan cu 
16,43 m pe locul VI au concurat 
în cea mai selectă companie 
continentală a aruncătorilor de 
greutate. Cele două tinere aler
gătoare de garduri, Valeria Bi- 
ilulcac și Elena Mirza nu au 
putut face față ritmului impus 
de concurente prea puternice.

în general rezultatele de azi 
nu sînt senzaționale, favoriții 
confirminclu-și valoarea. Sări
tura în înălțime și-a respectat 
promisiunea de a ține treaz in
teresul eu performanțe foarte 
bune : intr-adevăr, la 211 cm. 
mai erau în concurs. 13 atleți ! 
Șerban Ioan nu are ce regreta : 
ar fi fost greu să-și facă Ioc 
spre podium poate doar să fi 
învățat din experiența altora. 
Astăzi intră în concurs toți cei
lalți atleți români.

LOVITURI

DE LA 11 m

crede 
i Valca- 
mijloc).

b-ar putea 
că Ferruccio 
reggi (în 
directorul tehnic al 
.Squadrei azzurra” a 
fost surprins de fo- 
to-reporter intr-o 
vizită familiară. De 
fapt, el se află pe 
un platou de filma
re ca invitat al 
lui Gianni Morandl 
(dreapta), mai cu
noscut ca actor și 
eîntăreț dar care 
este totodată și un 
fotbalist activ, în
tr-o formație de a- 
matori. Actualmen
te, Morandi turnea
ză filmul „Provinci
alul" alături de Ma
rla Grazia Buccella 
(in stînga),

Racing Strasbourg și 
s-au acordat nu mal 

18 lovituri de la 11 
trebuie să se creadă 
fost chiar atit de bru-

întru cit, 
inclusiv 
format ii 
Pînă la

--------------------- j
Microportret: LADISLAV *

NOVAK — antrenorul I
echipei reprezentative

a Cehoslovaciei I
Noul antrenor principal al re

prezentativei Cehoslovaciei este 
o personalitate marcantă a fot
balului cehoslovac. Ladislav No
vak arc 39 de ani și a lost, 
timp de peste un deceniu. că-

I
I

BOSKOV, DESPRE NOUL SEZON

• In meciul de Cupă, dispu
tat recent între echipele franceze 
de fotbal, 
F.C. Metz, 
piutin de 
metri. Nu 
că jocul a
tal, dar arbitrul întîlnirii a pro
cedat Ia această măsură 
după 120 de minute, 
prelungirile, cele două 
erau Ia egalitate: 2—2.
sfîrșit, Strasbourg a cîștigat cu... 
11—10! Dar aici s-a înregistrat 
un record: toate cele 18 lovituri 
au fost transformate.

• Opt lovituri de la 11 metri 
a fost obligat să dicteze arbitrul 
meciului dintre echipele amatoare 
vest-germane, Goppingen și F.C. 
Uhingen din cauza jocului prea 
dur prestat de apărările ambelor 
formații. Scorul final a fost de 
«—6 1 Și aici, procentul a fost 
bun : s-au ratat doar două 
viturl.

PENALTY-UL TN DISCUȚIA JUCĂTORILOR

DIN IUGOSLAVIA

Confratele „La Gazzetta 
dello Sport" a realizat, re
cent, o anchetă printre jucă
torii primei divizii în legă
tură cu executarea loviturii 
de la 11 metri. Concluzia an
chetei ? „Lovitura cea mai de 
temut din fotbal nu-i chiar 
atit de ușoară cum s-ar pă
rea". Iată cîteva răspunsuri 
ia întrebarea „Un 11 m apă
rat este, așa cum se zice, o 
lovitură prost executată ?“ :

CAPPELLO: Depinde, 
spune nu, atunci cind execu
tantul fentează ca să-l sur
prindă pe portar; aș spune 
da, cind se mulțumește doar 
să șuteze puternic.

REZULTATE TEHNICE. Lun
gime (f) : 1. HEIDI ROSEN- 
DAHL (R.F.G.) 6,64 m, 2. Irena 
Szewinska (Polonia) 6.56 m, 3. 
Viorica Viscopoleanu (România) 
6,53 m, 1. Meta Antenen (Elve
ția) 6,33 m 5. Ala Smirnova 
(URSS). 6,30 m. 6. Heidi Schal
ler (RFG) 6,25 m ; Greutate (b):
1. BRIESENICK (RDG) 20,19 m,
2. Volkin (URSS) 19,54 m. 3.
Bruch (Suedia) 19.50 m, 4. Ko
mar (Polonia) 19,43 m. 5. Ro
thenburg (RDG) 19,32 m, 6. 
Reichenbach (RFG) 18,65 m,„. 
15. A. Gagea (România) 16,60 m; 
Greutate (f) : l.NADEJDA CI- 
JOVA (URSS) 20,79 m — record 
mondial de sală. 2. Margit Gum- 
mel (RDG) 19,50 m, 3. Antonina 
Ivanova (URSS) 18,69 m,.„ 6. 
Ana Sălăgean (România) 16,60 
m ; 60 m g (f) : Seria I : Balzer 
(RDG) 8,2 ; Seria a II-a : Bu- 
fanu (România) 8,4 ; Seria a 
IlI-a : Erhardt (RDG) 8,2....
6. Biduleac (România) 8,9 ; Se
ria a IV-a : Sukniewicz (Polo
nia) 8,3,... 6. E. Mîrza (România) 
9,1 ; Semifinala 1:1. Balzer, 2. 
Sukniewicz, 3. Bufanu (perfor
manțele nu ne-au fost anunțate 
pînă la ora convorbirii telefo
nice) ; Semifinala a II-a : 1. 
Erhardt, 2. Antenen, 3. Stros- 
zynska (Polonia) ; 800 m (f) :
Seria I : I. Silai (România) 
2:06,0, Falck (RFG) 2:06,1 ; Se
ria a II-a: Govoni (Italia) 2:09,6, 
Besson (Franța) 2:10,2 ; Seria a 
IlI-a : Kolejnikova (URSS)
2:07.9, Stirling (Anglia) 2:08,8. 
înălțime (b) : 1. MAJOR (Un
garia) 2,17 m. 2. Tarmak (URSS) 
2,17 m, 3. Kelemen (Ungaria) 
2,17 m, 4. Doester (RFG) 2,14 m, 
5. Zacharias (RFG) 2,14 m, 6. 
Sapka (URSS) 2,14 m; 60 m (b) : 
1. BORZOV (URSS) 6,6, ~
Kirscht (RFG) 6,7, 3.
(RDG) 6,8 ; 4x1 tur
U.R.S.S.. 2. R. F .a Germaniei,
3. Bulgaria ; 4x2 ture (b) : 1. 
POLONIA, 2. U.R.S.S., 3. Bul
garia.

2. 
Kokot 

<f) : 1.

Vujadin Boșkov, noul selecțio
ner al reprezentativei iugoslave, 
s-a reîntors îngrijorat de la Am
sterdam, unde a urmărit partida 
Olanda—l/uxemburg. (După cum 
se știe, la 4 aprilie. Iugoslavia 
va juca la Split. împotriva olan
dezilor, în campionatul Europei). 
„Jocul olandezilor mi-a lăsat o 
impresie excelentă — a declarat 
Boșkov ziariștilor. E drept, ad
versarul nu i-a solicitat prea 
mult, dar așa cum s-au prezen
tat, coechipierii lui Israel ar fi 
putut învinge și team-url mult 
mal puternice. Cruyff și Israel 
sînt de-a dreptul senzaționali.

Pentru a-i 
slavla va 
tr-adevăr, . _ .
despre planul ele pregătire pen
tru partidele internaționale din 
primăvara aceasta, selecționerul 
a declarat : „La Split ne vom 
pregăti o săptămină întreagă. 
Pentru partida cu R.D. Germană 
de la 9 mai, vom iaca pregăti
rile chiar la Leipzig. Dar, îna
inte de acest meci, mat e jocul 
amical cu românii, care va con
stitui un excelent test, pentru 
că ei alcătuiesc o reprezentativă 
deosebit de puternică la această 
ord".

învinge la Split, iugo- 
trebui să joace. ln- 

foarte bine". întrebat

SUAREZ : Da, in cel puțin 
99’h din cazuri.

RIVA1 Cred că atit jucă
torul care execută lovitura 
cit și portarul care o apără 
au șanse egale — cite 50’/, — 
primul de a înscrie, celălalt 
de a apăra.

BONINSEGNA : Rămin la 
părerea că un 11 m apărat 
este prost executat. De la 
Hm nu se poate să nu mar- 
chezi.

ZOFF i Da. Nu-i 
șutul să fie foarte 
el trebuie să fie 
foarte precis.

DE CE

nevoie ca 
puternic; 
executat

A FOST

pitanul echipei naționale, 
yak a fost selecționat de 79 de 
ori în reprezentativa cehoslovacă 
și a jucat fotbal pină în 1965. 
Ani de-a rîndul, el a figurat în 
clasamentul celor mai buni fun
dași din Europa. In ultimii ani, 
Novak a fost antrenor al echipei 
Liaz Jablonek, din divizia 
cundă.

DAT TN JUDECATĂ

CLUBUL SAMPDORIA ?

Un tribunal din Genova este 
chemat să judece un caz cu to
tul neobișnuit. Un iubitor de 
fotbal și-a cumpărat un bilet de 
intrare la meciul de 
dintre echipa locală 
și A. C. Milan. Dar 
nevoit să renunțe la ______
partidei întrucit poliția a închis 
porțile stadionului Marassi cu o 
oră înaintea începerii jocului, 
tribunele fliri supraaglomerate. 
Astfel, nimeni nu a mai putut

campionat 
Sampdorla 
el a fost 
urmărirea

se-

stadion, nici chiar 
bilete de intrare, 
dat în judecată

I
I 
I

să pătrundă în 
cei care aveau 
Spectatorul a 
clubul Sampdoria pentru faptul 
că a pus în vînzare bilete cu 
locuri numerotate. fără să 
:a și măsurile organizatorice ne
cesare pentru a asigura ocuparea 
locurilor respective de către po
sesorii biletelor. Avocații Samp- 
doriei susțin, insă, că din cele 
46 000 de bilete disponibile au 
fost vindute.. numai 44 263!

I
I
I
I

Nu 
și tul 
chiar 
să se _ 
puncte. în această 
departajarea lor se va face 
după: 1) rezultatele directe, 
2) golaverajul general (prin 
scădere).

în ceea Ce privește lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
care angajează trei selecțio
nate, Austria, cu 0 puncte 
după 5 meciuri, nu mai are 
nici o șansă. Pentru celălalt 
loc totul va depinde de re
zultatele Italiei (care mai are 
de jucat cu Austria și Elve
ția) și Iugoslaviei (cu Polonia 
și Japonia).

Iată și clasamentul golge- 
terilor după 5 etape: 1. Reu- 
diger Noack (R.D.G.) 7 p (5 
goluri + 2 pase), 2. Dieter 
Jancke (R.D.G.) 7 p (5 + 2), 
3. Fadeusk Kacik (Polonia) 7 
p (5 + 2), 4. Hartmut Nieckel 
(R.D.G.) 7 p (4 + 3), 5..Kry- 
sztof Birla (Polonia) 7 p (4 
+ 3), 6. Rudi Hiti (Iugosla
via) 7 p (4 + 3), 7. Per-Sker- 
vien Olsen (Norvegia) 7 p 
(3 -f- 4), 8. Michel Turler (El
veția) 6 p (4 -f- 2).

4-1
Francezul Henri Duvillard 

își va juca ultima carte pen
tru cucerirea „Cupei Mon
diale" în cadrul probelor de 
slalom special și slalom u- 
riaș de la Are (Suedia). Ia- 
tă-1 la ultimul antrenament 
(în dreapta imaginii) discu- 
tînd cu suedezul Oile Rohlen 
despre șansele sale.

Telefoto : A. P. Agerpres

TELEX
C.C.E. la tenis de masă (O a 
fost cîștlgată în acest an de for
mația Institutului de statistica din 
Budapesta care, in returul fina
lei. a învins la Praga cu scorul 
de 5—2 echipa locală Start. in 
primul meci, jucătoarele maghia
re cîștigaseră cu 6—3.

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde in țările nordice, 
selecționata do hochei pe gheața 
a U.R.S.S. a jucat la Helsinki cu 
reprezentativa Finlandei pe care 
a învtns-o cu scorul de 9—2 (1—0. 
6—1. 2-1).

Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit la Ulm (R.F. a Germaniei) 
întîlnirea internațională amicală 
de handbal dintre reprezentati
vele masculine ale R.F. a Germ i- 
niei și Ungariei. Handbaliștii 
vest-germani au terminat învin
gători CU scorul de 23—19 (12—9).

■
I.a Riga s-a disputat returul se
mifinalei la baschet (f) dintre 
echipa locală Daugava și Aka- 
demlk Sofia. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 71—42 
(35—14). învingătoare și in pri
mul meci (68—60), baschetbalis
tele sovietice s-au calificat pentru 
finala competiției.

Cea de-a 35-a ediție a concursu
lui internațional de spadă de la 
Huy (Belgia) a revenit scrime- 
rului austriac Trost care. In tur
neul final, a totalizat 7. L-au ur
mat în clasament Croutard (Fran
ța) 5 v„ Leu (Austria) 4 v„ (29 
tușe), Melcher (S.U.A.) 4 v., (30 
tușe).

Au continuat întrecerile marelui 
concurs internațional de haltere 
„Premiul Prieteniei" de la Rostov 
pe Don. In limitele categoriei 
ușoare victoria a revenit sporti
vului. polonez Waldemar Baza- 
nowski cu un total de 435 kg. 
Clasat pe locul doi cu 432,500 kg., 
Piotr Koro! (U.R.S.S.) a stabilit 
'un nou record mondial la stilul 
„aruncat" cu performanța de 
171 kg.

■
In prima semifinală a probei de 
simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
„open" ale Australiei Ken Rose- 
wall l-a învins în trei seturi : 
6—2, 7—6, 6—4 pe Tom Okker. 
Margaret Court a cîștigat in nu
mai 32 de minute partida din 
semifinalele probei de simplu 
disputată cu Lesley Hunt : 6—0, 
6—3.

TRIPLA ÎNTTLNIRE CEHO
SLOVACIA — FRANȚA 

LA BASCHET (F)

LA POLO : MEDVESCEAK 
ZAGREB — VOINȚA 

CLUJ 6—6
Selecționatele feminine de bas

chet ale Cehoslovaciei și Fran
ței, care se pregătesc pentru cam
pionatul mondial ce va avea loc 
în luna mai, în Brazilia, s-au în- 
tîlnit în trei partide 
amicale. . ..................
slovace au obținut de 
dată victoria ; —
Kosice, 85—59 
73—65 (28—23)

consecutive 
Baschetbalistele ceho- 

fiecare 
68—57 (38—27) la

(38—25) la Brno și 
la Praga.

ONDREJ NEPELA LAU
REAT AL ACADEMIEI 
FRANCEZE DE SPORT

Obișnuitul premiu decernat de 
Academia franceză de sport cehii 
mai bun sportiv al fiecărei luni 
a revenit în februarie patinato
rului cehoslovac Ondrej Nepela, 
campion european și mondial. _

DAVE EDGAR — CEL MAI 
RAPID ÎNOTĂTOR 

DIN LUME
ultimul concurs desfășuratîn

latos Angeles, îaotătorul ameri
can Dave Edgar, student în anul 
III al Universității Tennessee, a 
parcurs distanța de 100 yarzl în 
45,0 — record mondial pentru 
bazin scurt de 25 y. Performanța 
lui Edgar corespunde cu un timp 
aproximativ de 49,5 pe 100 m (!).

In prima întiinire din cadrul 
turneului pe care-I întreprinde în 
Iugoslavia, echipa de polo Voința 
Cluj a terminat Ia egalitate, 6—6, 
cu Medvesceak Zagreb. Golurile L 
clujenilor au fost realizate de " 
C. Rusu (5) și A. Rusu.

MARILYN NEUFVILLE
A ALES...

Cunoscuta atletă de culoare Ma
rilyn Neufville, recordmană mon
dială (51.0) pe distanța de 400 n> 
a hotărit definitiv să concureze 
la viitoarea ediție a Jocurilor o- 
limpice pentru culorile Jamaicei.

TARA GALILOR 
LA A 3-a VICTORIE

Ieri s-a desfășurat la Cardiff me
ciul de rugby dintre Tara Galilor 
și Irlanda contind pentru „Turneul 
celor 5 națiuni", tn formă exce
lentă, gazdele au învins cu 23—9 
(9—6). menținîndu-se 
clasamentului :

1. T. Galilor
2. Franța
3. Irlanda
4. Anglia
5. Scoția

în

3
3
4 1
3 1
3 0

3
1

o
2 
r
i 
o

de jucat

fruntea

0 64-33
0 36—31
2 41—46
1 29—42
3 31—49

6
4
3
3 V
0

partideleAu mai rămas _  ____ c________
Anglia — Scoția (20 martie) șl 
Franța — Țara Galilor (27 martie).


