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PARTICIPARE PUTERNICĂ 
LA COMPETIȚIA DE HANDBAL FEMININ 

„CUPA PRIMĂVERII"
Moderna sală Olimpia din Timișoara va găzdui, în- 

cepînd de miercuri, cea de a 11l-a, edijie a „Cupe' 
Primăverii", tradițională competiție de handbal femi
nin, organizată de clubul Universitatea Timișoara. La 
actuala ediție și-au anunțat _ participarea formațiile 
Haiduk Negotin, Proleter Zrenjanin si Jedinstvo Tuzla 
— țoale din Iugoslavia, Lokomotiv_ Plovdiv (Bulgaria), 
C.S.M. Sibiu, Constructorul, Universitatea I și Univer
sitatea II — toate din Timișoara. Cele 8 echipe vor 
fi împărțite în două serii, finalele disputîndu-se în 
ziua de 20 martie.Marți 16 martie 19714 PAGINI 30 BANI

VICTOR CIOCALTEA,
PENTRU A CINCEA OARĂ

CAMPION DE SAH
AL ROMÂNIEI!

T. Reluarea celei de-a 10-a 
partide a meciului de baraj 
dintre Victor Ciocâltea și 
Florin Gheorghiu a fost o 
simplă formalitate. După cîte
va mutări s-a consemnat re
miză. Astfel, meciul se în
cheie egal (5—5) și, conform 
noii clauze de regulament, 
Victor Ciocâltea își păstrează 
titlul.

(Citiți în pagina a 2-a, la 
rubrica 
zentarea

De azi:

PRIMUL CONCURS
DE PENTATLON MODERN

AL ANULUI
Astăzi, de la ora 9, cînd se 

dă startul în proba de scri
mă, pentatloniștii fruntași ai 
țării inaugurează activitatea 
competițională a anului 1971: 
este vorba de concursul de 
verificare a 
pentatloniști 
ai echipelor 
rești, C.F.R. 
Oradea), din 
ra va fi alcătuită echipa ce 
va participa la primul con
curs internațional al anului, 
programat în Franța. în ur
mătoarele zile vor avea loc 
probele de tir (miercuri),
natație (joi) și cros (vineri).
Călăria nu este programată
deoarece, din cauza vremii, 
caii nu au un antrenament
suficient spre a parcurge 
traseul probei de pentatlon 
modern.
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MEDALIA „INDOOR" VALOREAZĂ
A

CIT CEA OBȚINUTĂ IN AER LIBER?
DA!-răspund campionatele europene de atletism în sală de la Sofia

„Prim plan", pre- 
campionului).

Ileana Silai (dreapta) pe podiumul premianților, alături de 
învingătoarea Hildegard l'alck și de Rosemary Stirling

Telefoto B.T.A. — AGERPRES
celor mai buni 

(componenți 
Olimpia Bucu- 
Timișoara, C.S. 
rîndurile căro-

Pe pantele înzăpezite ale Vi- 
toșei aveau loc campionatele 
de schi ale Bulgariei. Dar dea
supra Sofiei, sîmbătă și dumi
nică, s-a înstăpînit seninul de
plin al zilelor de primăvară. 
Din acest punct de vedere, un 
campionat continental de sală 
părea a nu se justifica. Cite 
argumente, totuși, în favoarea 
acestei competiții ! 
publicului (incluzînd și 
spectatorii), participarea 
sionată a atleților și, nu 
ultimul rînd, spectacolul 
de tensiune. O întrecere

siderată înainte doar o umplu
tură a sezonului de iarnă, pri
vită cu scepticism (și uneori 
chiar ignorată), a devenit din-

Interesul 
tele- 
pa- 

în 
plin 
con-
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ARTA RECUPERĂRII

A sfăzi, instruirea unui sportiv de mare per
formanță a devenit un proces complicat 
și pretențios. Efortul depus în competiții 
dar, mai ales, la antrenamente, este de-a 
dreptul impresionant. Sînt înotători care 
ajung pînă la 5—6 ore de pregătire pe zi,

halterofili care ridică mii de. kilograme la o singură 
ședință, caiaciști care parcurg zeci și chiar sute de 
kilometri pe săptămînă etc.

Tn acest context, procesele de refacere capătă o 
importantă deosebită, constituind unul din elementele 
de bază ale procesului de antrenament. Studii știin
țifice demonstrează că imediat după efort și în urmă
toarele 90—100 de minute (la unele discipline mai 
puțin, la altele mai mult), în organismul sportivilor» 
au loc modificări importante pentru recuperarea ener
giei cheltuite și pentru sedimentarea a ceea ce s-a 
lucrat în orele de pregătire. De asemenea, este cu
noscut faptul că în prima treime a timpului necesar 
recuperării, organismul recapătă aproximativ 70% din 
totalul energiei cheltuite.

Volumul mare de muncă depus în anumite ramuri 
de sport, cu două și chiar trei antrenamente pe zi, 
reclamă o refacere rapidă după fiecare „porție" de 
efort. în competiții, sportivii au nevoie de prospețime, 
este necesar să fie, cum se spune, cu „bateriile încăr
cate" înainte de start, între serii, sferturi de finală, 
semifinale sau finale, ceea ce, de asemenea, impune 
un program și mijloace eficiente de refacere.

Experiența unor specialiști români, printre care an
trenorul Nicolae Navasart, medicii Octavian Popescu 
și Ion Drăgan, care au folosit metode originale de 
„desoboșire" a organismului sportivilor, arată preocu
parea, din păcate încă redusă față de această pro
blemă actuală, de mare însemnătate în sportul con
temporan.

Apariția tot mai des, Ia noi și pretutindeni, alături 
de sala sau terenul de sport (în afara dușului și ves
tiarului), a saunei, a bazinelor mici, a sălilor de ma
saj, a aparatelor de fizioterapie, a sălii de oxigenare 
și ionizare — este un lucru care spune mult. Existența 
unor asemenea „complexe de refacere", pe lîngă mij
loacele cunoscute, reclamate și de practică, se im
pune de la sine. Numai astfel se poate realiza un 
vechi deziderat, privind legătura organică între efort 
și refacere. Folosirea mijloacelor de recuperare ime
diat după antrenament, sau — mai precis — în ca
drul lecțiilor de antrenament (ca parte integrantă a 
timpului afectat pregătirii) nu necesită comentarii su
plimentare, ci măsuri organizatorice.

Pînă atunci (cel puțin la nivelul lolurilor olimpice 
și la cluburile Dinamo și Steaua) sperăm să nu în- 
tîrzie apariția unor astfel de „complexe de refacere", 
chiar cu unele improvizații sau amenajări imediate. 
Condițiile pe care le avem trebuie să fie folosite la 
maximum, experiența tehnicienilor noștri să fie apl> 
cată în practică, pentru a se lichida empirismul care 
mai dăinuie în activitatea (și mentalitatea) unor an
trenori și tehnicieni.
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argint bronzaur

acti-

Asediu la poarta Petrolului.

START

6 jucători ploieș teni se opun, cu disperare, atacului lui Cuperman. 
Foto i Dumitru ROTARU - Iași

PROMIȚĂTOR...

tr-odată, în 
din capitala 
competiție 
stătătoare, 
gustul, ci 
va putea 
de iarnă. Majoritatea specialiș
tilor au înțeles că întrecerea 
„indoor" dă continuitate

sala „Festivalna" 
bulgară, o mare 

europeană de sine 
dîndu-ne nu numai 

și mostra a ceea ce 
fi mîine atletismul

U.R.S.S. 
R.F.G.
R.D.G.
Polonia
Marea Britanie 
Ungaria 
Cehoslovacia 
ROMANIA

Suedia 
Franța 
Bulgaria 
Italia 
Austria

(Au participat atleți din 
țări).

Mtmnuw

Vităț'ii atletice și oferă un 
excelent prilej de verificare a 
stadiului de pregătire nu în 
condiții artificiale de labora
tor, ci direct în concurs. Dacă, 
pe deasupra, se pot obține cu 
această ocazie și medalii, cu

Victor BANCIULESCU

«Continuare tn pag. o 4-a)

Așadar, fotbalul — Ia nive
lul lui cel mai înalt și mai 
pasionant, divizia A — a ve
nit : cu spectatori mulți (re
cordul — 25 000 — a fost în
registrat la Craiova), cu am
bianță primăvaratică, în ma
joritatea orașelor gazdă, cu 
unele scoruri imprevizibile 
(Steagul roșu, de pildă, a în
scris într-un singur meci cit 
aproape o treime din ceea ce 
realizase în tur), cu exemple 
de admirabilă dăruire în joc, 
între care acela oferit de deți
nătoarea lanternei ni se pare

a fi cel mai semnificativ : 
„C.F.R. Timișoara n-a renun
țat Ia locul ei în divizia A. 
Băieții mei sînt deciși să ofe
re suporterilor lor un retur 
memorabil" ni se 
înaintea startului, 
Macri, și, iată, cel puțin

. camdată, rezultatul de la' 
iova nu l-a contrazis pe 
trenorul frenetic".

Și sub aspectul jocului 
mai important într-o compe-

destăinuia,
Dumitru 

deo- 
Cra- 
„an-

(cel

A

SCURTE NOTAȚII LA ÎNTRECEREA
SPERANȚELOR HTIiWJIJLIII

O competiție care 
n-a avut darul să ne 
aducă satisfacții deose
bite pe planul rezulta
telor, dar s-a impus prin 
anvergură și cert suc
ces organizatoric, este 
această a V-a ediție a 
concursului internațio
nal de patinaj artistic 
(juniori — 12 ani). A- 
preciecilor încurajatoa
re care și-au făcut loc, 
de fiecare dată, la pre
cedentele ediții, li se 
adaugă acum consensul 
general de recunoaște
re a unor merite pe 
deplin cîștigate. „Micul" 
campionat european de 
la București, paradă a 
speranțelor 
o realitate 
definitiv în 
întrecerilor internațio
nale de patinaj, con
cursul nostru va cu
noaște — nu ne îndoim 
— un succes crescînd la 
reluările sale viitoare.

Dintr-un bogat mate
rial de retrospectivă 
cules din discuțiile pur
tate cu oaspeții sosiți 
din 12 țări, am ales a- 
cum o singură opinie, 
pe care o găsim foarte 
elocventă. Ea aparține 
d-nei Nelly 
Warmerdam, 
toarea delegației olan
deze, totodată mamă și 
antrenoare (bineînțe
les...) a talentatei con
curente Johanna Ver-

gheții, este 
vie. Intrat 

tradițiile

Verlaan- 
conducă-

laan, clasată pe locul 
patru în întrecerea fe
telor. Iată ce spune 
d-na Verlaan: „Am 
trei fete și toate pati
nează. Johanna este cea 
mai mică și concursul 
de la București a fost 
pentru ea un promiță
tor debut internațional. 
Auzisem multe lucruri 
bune despre acest con-

Radu VOIA

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

Pentru succesele 
toare ale micuței 
vana Suciu, cea 
bine clasată dintre ro
mânce, Cupa „Sportul" 
va însemna un început 

de drum.
Foto :

Theo MACARSCHI

PRIMUL RECORD DE SENIORI

mai

G. LUPU 63,3 LA 100 m SPATE
In concursul desfășurat la 

„23 August" (50 m) din 
a fost înregistrat primul 
seniori al țării. Tinărul 
(15 ani) a parcurs distanța de 100 m 
spate în 63,3 — nou record de 
niori și seniori. Alte 
Liliana Dan 65,8 — 100 m 
Pop 1:14,1 — 100 m spate ; 
liana Burlacu 1:22,1 — 100 m bras ; 
Anca Georgescu 2:56,6 — 200 m bras; 
P. Teodorescu 2:24.8, Naghl 2:24,9 
la 200 m mixt ; Șoptereanu 1:12,3, 
Resler 1:14,6 — 100 m bras ; E. Hem
pel 2:37,8 — 200 m bras.

bazinul 
Capitală, 

record de 
Gh. Lupu

Ju-
rezultate : 
liber ; D.

Li-

COMENTARIUL
NOSTRU

tiție), etapa inaugurală a sezo
nului ne-a satisfăcut într-o 
oarecare măsură. O spun, în 
genere, cronicarii, o declară 
mai mulți dintre tehnicienii 
prezenț i la ' partide în calitate 
de observatori. „Am plecat 
mulțumit de la meci, ne măr
turisea ieri antrenorul echipei 
naționale, Angelo Niculescu, 
care a urmărit partida Sport 
Club Bacău—Dinamo Bucu
rești. La buna factură tehnică 
a jocului și-au adus contribu
ția ambele formații. Atît gaz
dele, cit și oaspeții au folosit 
procedee tehnice, în viteză, am 
văzut un-doi-uri ingenioase, 
driblinguri executate cu fine
țe, pase cu conținut tactic. In- 
dividualizind, o impresie deo
sebită mi-au lăsat-o Dembrov- 
schi (îndeosebi), Duțan, Hrițcu, 
Sălceanu și Radu Nunweiller".

„Pentru început de campio
nat, mă declar satisfăcut de 
evoluția echipelor C.F.R. Cluj 
și Progresul, care, în pofida 
terenului moale, s-au angajat 
la efort fără menajamente 
(n.n. firește, mai ales datori
tă mizei), construind în prima 
repriză o seric de acțiuni reu
șite. După pauză Progresul a 
lorțat egalarea, a atacat mult, 
dar a făcut-o fără luciditatea

dorită" — remarca antrenorul 
federal Gheorghe Oia,

Prestații de calitate au mai 
avut duminică și Politehnica 
Iași (in special în repriza a 
doua), Steagul roșu („Dumitriu 
II e o reală îneîntare, a dat 
culoare întregului joc“... din 
declarația unui învins : Titus 
Ozon), și chiar ,,U“ Cluj care, 
deși a pierdut meciul cu Rapid, 
și-a ciștigat stima spectatorilor 
și a tehnicienilor. într-atît de 
curat, de clar (a ieșit cu de
zinvoltură din apărare, a folo
sit procedee tehnice moderne 
— pasa prin deviere — în 
mișcare) și generos (a atacat 
ca și cum evolua pe propriul 
teren) a acționat sîmbătă for
mația clujeană.

Perseverînd pe acest drum,

G. NICOLAESCU
']

(Continuare tn pag. a S-a)

MECIUL DE FOTBAL
IUGOSLAVIAROMANIA

SE VA DISPUTA
LA NOVI-SAD

Sîmbătă a avut loc la Bel
grad ședința plenară a Comi
tetului Executiv al Federației 
de fotbal din Iugoslavia. în 
cadrul ședinței s-a hotărît ca 
partida amicală dintre repre
zentativele Iugoslaviei și Ro
mâniei să se dispute la 21 
aprilie Ia Novi-Sad și nu la 
Ljubljana, cum era fixat an
terior. Tot în această ședin
ță, biroul federal a ales în 
funcția de președinte al fede
rației de fotbal pe Luka Ba- 
jatici, fost președinte al fede
rației croate de fotbal.

în divizia A de lupte greco-romane

DINAMO, STEAUA Șl METALUL BUCUREȘTI 
DOMINĂ SERIILE DUPĂ PRIMELE ETAPE
întrecerile echipelor din di

vizia A de lupte greco-ro- 
mane au ajuns la jumătatea 
turului. în seria est Dinamo 
București a obținut victorii

Schioarele de la Dinamo Brașov
campioane la ștafetă

POIANA BRAȘOV, 15 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Semnele primăverii au început 
să se arate și la altitudine, astfel 
■că — deși soarele nu a apărut 
— zăpada a fost, totuși, ume
dă și destul de dificilă pentru 
cursele programate aici în ca
drul campionatelor naționale. în 
Poiana Mare, unde în ultimele 
zile au apărut o mulțime de 
„trase" marcate cu fanioane, 
s-au disputat azi proba de șta-

fetă a senioarelor și probele in
dividuale ale biatloniștilor ju
niori. Confirmînd — dacă mai 
era nevoie! — popularitatea re- 
strînsă a fondului feminin, în
trecerea de ștafetă a senioarelor 
a reunit doar 5 echipe Ia start. 
Ba mai mult, majoritatea din
tre ele au avut în componența 
lor... junioare. în lupta pentru 
titlu au fost angajate direct for
mațiile brașovene Dinamo și 
Tractorul. Avantajul formației 
Tractorul, realizat in schimbul

Anghel VRABIE

♦

La NEAGUFotorepoi Ierul nostru Dragoș 
de ștafetă.

Poiaua Brașov campionatele naționale de biatlon 
a surprins un interesant

plină desfășurare.
instanța neu la startul cursei

I de Rodica Clinciu, n-a fost 
suficient, pentru că Elena Bășa 
(Dinamo) a realizat în schim
bul II recordul pîrtiei, aducin- 
du-și formația pe primul loc. 
De remarcat performanța echi
pei Școlii sportive M. Ciuc care 
a ocupat locul 3.

A urmat cursa de biatlon pen
tru juniorii de categoria a Il-a 
(10 km). Din păcate, nu putem 
oferi rezultatele acestei curse 
deoarece, din cauza superficia
lității cu care s-a marcat tra
seul, o mare parte din particj- 
panțl au parcurs o buclă (1,5 
km) mai puțin. Cursa urmează 
să fie reprogramată la sfîrșitul 
acestei săptămîni. în ultima în
trecere a zilei, cursa de 12 km 
a juniorilor de categoria I la 
biatlon, am putut urmări o fru
moasă dispută sportivă, în frun
tea căreia s-au situat sportivii 
de la A.S.A. Brașov, C.S. Sinaia 
și Constructorul C. Lung-- Mol
dovenesc.

Rezultate tehnice : ștafeta 
3X5 km, senioare — 1. Dinamo 
Brașov (A. Bodescu 28,08, E. 
Bășa 19,21, M. Leampă 19,29) lh 
00:58, 2. Tractorul lh 03:02. 3. 
Șc. sp. M. Ciuc lh 06:08 ; biat
lon (12 km), juniori cat. I — 
1. I. Tudor (A.S.A. Brașov) 55:08 
(1 min pen), 2. Gh. Păunescu 
(C.S. Sinaia) 
3. Gh. Duca 
Moldovenesc)

58:37 (1 min pen), 
(Constr. C. Lung 

61:58 (9 min pen).

Gh. EPURAN

categorice în toate, cele 4în- 
tîlniri susținute pînă acum, 
în etapa de duminică, deși 
din echipa aliniată lipseau 
unii titulari (N. Martinescu, 
V. Fodorpatachi și M. Vlad), 
partidele pe care le-au susți
nut dinamoviștii s-au înche
iat, cu două excepții, înainte

rii garniturii dinamoviste, 
Ion Cernea și Dumitru Cuc, 
au „urcat" cu cite o categorie 
pe patru din cei 10 luptători 
pe care i-au folosit.

Tot în această serie, nu 
mai puțin de patru formații 
asaltează locurile 2 și 3 care 
vor asigura participarea la

lJeste ctteva momente P. Tfusaru (Dinamo 
ducă adversarul. N. Potapov (Pescărușul 

va consemna tușul.
Foto : Vasile

pe saltea și arbitrul

de limită. Cei mai buni luptă
tori au fost I. Gibu (cat. 48 
kg), D. Calotă (cat. 52 kg), 
C. Ionescu (cat. 68 kg), F. 
Husarii (cat. 74 kg) și I. ȚiT- 
ranu (cat. 90 kg). De notat 
că ia această etapă antreno-

Buc.) va 
Tulcea),

reuși să-șl 
cu umerii

BAGEAC
turneul final. Este
Progresul și Rapid

vorba de
București,

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. o 2-a)
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PE MARGINEA CONFERINȚELOR C.J.E.F.S.

Împlinirile de astăzi-fundamentul BILANȚ SINCER, PROSPECTARE

CUCERIRILOR DE MlINE LUCIDA A VIITORULUI

CAMPIONII CAPITALEI LA SABIE VICTOR CIOCÂLTEA

CLUJ

Atmosfera festivă în care a 
debutat adunarea, ca urmare a 
decernării diplomei pentru lo
cul I obținut de C.J.E.F.S. Cluj 
in întrecerea pe țară desfășu
rată in 1970 între consiliile ju
dețene pentru educație fizică 
și sport (grupa I) și a Cupei 
pentru locul II, poziție deținută 
de către C.S.M. în finalul în
trecerii pe 1970 între cluburile 
sportive (grupa a II-a) — nu 
a estompat caracterul analitic 
al lucrărilor șl nici nu a tem
perat spiritul' critic și auto
critic din intervențiile partici- 
panților. Din contra, ea a in
vitat Ia o retrospectivă lucidă 
ți responsabilă în cadrul căreia 
accentul a fost pus pe lipsu
rile manifestate și pe cauzele 
Care le-au geneCat, dorința 
unanimă fiind a- 
ceea ca, în cel 
'mai scurt timp, 
ele să fie reduse 
șăti total supri

mate.
■i S-a sesizat, astfel, impasul 
manifestat de unele discipline 
sportive’ — înot, tenis de masă, 
ivolși; — -ca urmare a „fluc- 
tușțiel cadrelor tehnice și lip
se.’ unei baze de masă care 
s\ faciliteze o selecție de cali- 
i; tc“ (antrenor Octavian Mla- 
d n), „pierderii elementelor de 
valoare și persistența conflic
tului între cerințele școlii și 
cele ale performanței" (antre
nor Paneth Farcaș), „deficien
țelor și stilului de pregătire 
manifestate la nivelele supe
rioare ale performanței. Ia di
vizie" (prof. Vera Pavlenco. 
randamentului redus al altor 
ramuri, ca baschetul șl gim
nastica, ..fapt datorat unei su
perficialități în muncă mani
festată de unele secții și unei 
anemice legături dintre uni
tățile... productive — școli 
sportive, licee cu program de 
educație fizică și beneficiari : 
echipele divizionare" (Octav 
Dumitrîu, secretar general al 
F.R. Baschet), „lipsei unei 
preocupări susținute pentru 
depistarea micilor talente și 
mal ales pentru cultivarea a- 
cestora" (Albln Morariu), „es- 
stompăril entuziasmului și di
minuării spiritului de sacrifi
ciu manifestate de unii dintre 
sportivi (C. Chirilă, prim se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C.).

Referitor la sportul maselor 
și la neîmplinirile existente 
în acest sector s-au reclamat 
„empirismul și suficiența de
monstrate încă în felul de 
abordare a acestei activități, 
care mai continuă să fie con
cepută în etape și redusă Ia 
aspectul festivist, fapt care nu

realizează eficiența și conținu
tul misiunii" (I. Dcleanu, pre
ședintele U.A.S. Cluj), „in
completa cunoaștere de către 
profesorii de educație fizică a 
misiunii pe care ei o au în 
școală și în colectivitate" 
(Gh. Gherasie, președintele 
C.M.E.F.S. Dej), „fapțul că 
curțile școlilor sînt departe 
de a fț devenit prima sală de 
sport pentru elevi, realizînd 
astfel una din problemele cheie 
ale sportului școlar" (prof, 
univ. Zachci Matic, președinte
le clubului „U" Cluj) etc.-

Sesizate de dorința de a fi 
cit mal urgent eliminate, mi
nusurile nu pot însă atenua for
ța marilor împliniri pe care 
Ie-a cunoscut, în ultimul timp, 
județul Cluj, realizări care au 

situat consiliul 
de specialitate, 
doi ani consecu
tiv, în fruntea 
ierarhiei omoni
melor sale.

Să reluăm însă, din presti
giosul tablou sinoptic al anului 
1970 cifrele cele mai evoca
toare, acelea care au cîntărlt 
decisiv în balanța pentru lo
cul I : 10 000 DE SPORTIVI
LEGITIMAȚI, 08 DE MAEȘTRI 
SI MAEȘTRI EMERIȚI, CARE 
ÎSI DESFĂȘOARĂ ACTIVITA
TEA ÎN 7 CLUBURI, 433 DE 
ASOCIAȚII SPORTIVE ȘI 
5 ȘCOLI CU PROFIL SPE
CIAL. R.EPREZENTÎND 421 
DE SECȚII AFILIATE ; 376
DE PROFESORI DE EDUCA
ȚIE FIZICĂ, 470 DE ANTRE
NORI. 1436 DE ARBITRI, 
1045 DE INSTRUCTORI SI 17 
MEDICI SPORTIVI SERVIND 
ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ A CELOR 120 000 DE 
ELEVI SI STUDENTL a tine
retului din întreprinderi și de 
la sate și, de asemenea, spor
tul de performantă practicat 
de cele 53 ECHIPE DIVIZIO
NARE SI 68 JUDEȚENE ; 7 
TITLURI BALCANICE, 91 
REPUBLICANE. 271 000 DE 
PARTICIPANT! ÎN COMPETI
ȚIILE DE MASĂ, 6.300 DE 
COMPONENTIAI CENTRELOR 
DE INIȚIERE pe ramură de 
sport, ca șl numeroase șl pre
țioase acumulări în domeniul 
bazei materiale, lată cifre care 
sparg cadrul Impersonal al 
graficelor, venind să ateste 
atenția ce se acordă sportului 
în această zonă a tării și să 
recomande.. munca pricepută si 
devotată a celor chemați să 
conducă și să supravegheze 
aici destinele unei activități 
recunoscută a avea o impor
tanță covîrșitoare.

Nușa DEMIAN

BISTRIȚA-
NĂSĂUD

La conferința mișcării spor
tive din județul Bistrița-Nă- 
săud, desfășurată la 12 martie 
au fost subliniate eforturile 
unui județ tînăr pentru dema
rajul său și pe acest plan de 
mare importanță. Cu toate că 
in perioada 1968—1970, jude
țul Bistrița-Năsăud nu a fost 
creditat cu fonduri pentru in
vestiții în baze și amenajări 
sportive, ajutorul financiar al 
C.N.E.F.S., și în mai mică mă
sură al Consiliului Județean 
al Sindicatelor și al Inspecto
ratului școlar, au făcut posibile 
o serie de renovări și amena
jări (la Complexul sportiv 
Dacia din Bistrița, stadionul 
Progresul, liceul Nr. 1 Bistri
ța, A. S. Pro
gresul Năsăud, Li
ceul G. Coșbuc 
Năsăud, A. S. 
Hîrtia Prundul 

Bîrgăului, Some
șul Beclean etc.) 
de mare valoare
practică. Acești trei ani pot 
fi caracterizați în ansamblu 
prin creșterea numărului și a- 
meliorarea gradului de utili
tate a bazelor sportive de pe 
cuprinsul județului.

Din toate intervențiile în
registrate în cursul conferinței 
s-a observat că educația fizică 
și sportul de masă sint consi
derate și tratate drept obliga
ția majoră a mișcării sportive 
județene. 61 de asociații școla
re, 13 asociații sindicale, 53 
asociații sătești și două asocia
ții Voința constituie o rețea 
omogen repartizată care cu
prinde toate cele 53 de comu
ne, toate întreprinderile și in
stituțiile, liceele, școlile teh
nice, profesionale și de 10 ani, 
de pe cuprinsul județului 
Bistrița-Năsăud. Competițiile 
organizate pentru diverse ra
muri sportive sub forma cam
pionatelor interne din între
prinderi sau a diverselor Cupe 
inițiate de către C.J.E.F.S. au 
atras un mare număr de tineri 
la practicarea sportului.

Sportul de performanță se 
practică în nouă unități. In 
1968 județul nu avea nici o 
echipă în diviziile naționale, 
în prezent are 12. La schi a 
fost obținut primul titlu de 
campion național. La aeromo- 
delism, haltere, handbal, spor
tivii județului au început să 
se afirme clar pe plan națio
nal. Cele două școli sportive 
(Bistrița și Năsăud) se ocupă 
intens de copii și juniori, în 
vederea pregătirii lor pentru 
sportul de performanță.

Mișcarea sportivă din jude
țul Bistrița-Năsăud c servită 
de către 19 profesori cu pregă

tire superioară, 50 profesori 
absolvenți de Facultăți de Edu
cație Fizică și S.M.T.C.F. (din
tre care 71 lucrează efectiv în 
școli), 36 antrenori (25 lucrea
ză efectiv), 413 instructori, 
170 arbitri. Președintele 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, 
Gheorghe Băloi, a vorbit des
pre necesitatea de a ridica 
mișcarea sportivă la altitudi
nea celorlalte realizări ale ju
dețului. Acest imperativ devine 
posibil o dată ce forurile spor
tive locale de partid și de 
stat sprijină cu largă înțelege
re toate acțiunile menite să 
accelereze dezvoltarea mișcării 
sportive de pe aceste melea
guri. Atitudinea comprehensi

vă, spiritul de 
mobilizare și i- 
deea sprijinului
moral și ma
terial au fost
prezente în cu- 
vîntul rostit de
tovarășul CAROL

ADALBERT, membru al Co
mitetului Central al P. C. R. 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Bistrița- 
Năsăud și președintele Con
siliului Popular Județean : 
„Atragerea oamenilor muncii, 
a membrilor de familie ai a- 
cestora Ia activitatea sportivă 
de masă, este o sarcină prin
cipală care trebuie să stea în 
fața Consiliului județean pen
tru cultură fizică și sport. De
sigur, nu se poate practica 
sportul, fără o bază materială 
minimă. De aceea, atenția 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport trebuie 
îndreptată spre amenajarea de 
cit mai multe baze sportive 
simple, folosind Ia maximum 
resursele locale, mobilizînd ti
neretul și ceilalți oameni ai 
muncii Ia crearea lor. Dată 
fiind dezvoltarea viitoare a ju
dețului nostru și în mod expres 
a orașului Bistrița, va trebui 
să existe o preocupare mai 
mare pentru dezvoltarea spor
tului de performanță... îmi 
exprim convingerea că dv. cel 
prezențl la această conferință, 
toți cei ce lucrează pe tărîmul 
sportului, veți găsi resursele 
necesare Intensificării In viitor 
a Întregii activități, eonștienți 
de contribuția importantă pe 
care trebuie s-o aveți la for
marea unor oameni viguroși cu 
deplină forță și capacitate de 
muncă.

Conferința mișcării sportive 
din județul Bistrița-Năsăud a 
constituit un bilanț sincer și 
un mijloc de prospectare lucidă 
a viitorului.

(C. NICOLAE) Șl SPADĂ

(C. BĂRĂGAN)
Campionatul Capitalei pen

tru trăgătorii de categoria I 
și maeștri ai sportului a pro
gramat pentru început probe
le de sabie ți spadă.

întrecerile desfășurate pe 
planșele sălii Floreasca II au 
fost dominate net de sporti
vii clubului Steaua ai cărui 
reprezentanți au cîștigat am
bele titluri. C. Nicolae, cu 
o paradă sigură șl un atac 
fulgerător a cîștigat primul 
ioc la sabie fără să fi cu
noscut înfrîngerea. Clasa
ment : 1. C. Nicolae (Steaua) 
5 v ; 2. G. Culcea (Steaua) 3 
v; 3. G. Alexe (Steaua) 2 v 
(21—22) ; 4. H. Bădescu
(Steaua) 2 v (20—18) ; 5. E. 
Turcu (Universitatea) 2 v 
(22—16); 6. Al. Nilcă (Steaua) 
1 v.

La spadă, favoritul probei 
Al. Istrate evoluînd sub posi
bilități, victoria a revenit te
nacelui C. Bărăgan (Steaua). 
Alături de acesta remarcăm, 
pentru maniera în care au 
teas și pentru locurile ocu
pate, pe doi tineri spadasini : 
C. Stancu (Universitatea) în 
vîrstă de 19 ani și I. Popa 
(CI. sp. școlar), în vîrstă de 
17 ani. Clasament: 1. C. Bă
răgan (Steaua) 4 v; 2. C. 
Stancu (Universitatea) 3 v; 
3. N. Iorgu (Steaua) 3 v 
(18—21) ; 4. Al. Istrate
(Steaua) 3 v (20—22) ; 5. Tr. 
Bălan (Steaua) 1 v (22—17) : 
6. I. Popa (C.S.Ș.) 1 v
(24-15).

T. P.

PALMARES

FIȘA

• Născut la M 
lanuaria 1932.

• De profesie, 
tehnician construc
tor.
• Membru al 

clubului sportiv 
(.Constructorul".

• A Învățat șa
hul tn 1948.
• Căsătorit. Are 

două fete ■ Irina 
(15 ani) «1 Uvetlana 
R ani).
• A fost Jucător 

de pinl-pong șl de 
handbal.
• Pasiuni extra- 

țahlste: cinemato
graful, muzica u- 
șoarâ, literatura 
clasici.

• De dnci ori campion al țării î 1952, 195», 1981, 199», 1979.

JDa 19 ori finalist al campionatului național.
Maestru Internațional din 1957.

«Din 1952 membru al lotului național.
A participat la 9 Olimpiada șl la două turtise zonale ale 

campionatului mondial, la numeroase concursuri Internaționale.
• Este (Împreună cu Sergiu Samarian) autorul unul tratat 

de teorie a deschiderilor In șah.

C
a popularitate Ji sim
patie in rindul publi
cului, Victor Ciocdlteo 
este un fel de... Rapid 
al șahului. Apropierea 
ni se pare potrivită fi 

prin prisma fluctua fiilor sale, 
care înregistrează deseori fi 
la intervale scurte de timp, 
distanțele uriașe dintre sclipi
rea de geniu șl eșecul cel mai 
neașteptat.

Acesta este Victor Clocâlteal 
Lumea șahului tt iubește pen
tru calitățile sale, dar șl pen
tru slăbiciunile pe care le 
are. In arena tablei eu patrate 
albe șl negre, el a reprezen
tat o apariție zgomotoasă, ex
plozivă : a devenit campion 
național la 10 de ani. Era un 
impulsiv, un jucător care nu 
înțelegea dectt si atace. Alt
ceva nu-l interesa.

In 1953, Vasili Smtslou H 
spunea : „Ca tactician al forță

de mare maestru, ca strateg, 
nu țl-aș da nici categoria a 
<loua. Băiete, învață să te 
aperi !“. . ,

Ciocăliea a urmat acest sfat. 
Treptat, stilul lui s-a contu
rat. Imblnind armonios combi
nația fierbinte cu calcului 
rece pozițional, dezvăluind 
(mal ales in anii din urmă) 
un jucător complex șl com
plet, dar — înainte de toate 
— un desăvtrșit luptător. Ega
litatea in acest meci greu cu 
Gheorghiu a fost determinată 
tocmai de tenacitatea și de
plina stăpînire nervoasă, a 
campionului.

Aflat la apogeul carierei sale, 
dar capabil încă de progres, 
Ciocăltea va încerca acum pa
sul dificil spre ultima treap
tă : titlul de mare maestru 
Internațional. Va reuși, fără 
îndoială l

V. CH.

MAI MULTE MECIURI

DE VERIFICARE PENTRU PUGILIȘTII FRUNTAȘI!

Romulus BALABAN

START IN NOUL SEZON 
COMPETIȚIONAL

*

Noul sezon competițional a 
fost deschis oficial de către 
A.C.R. Brașov, care a organizat 
pe dramurile șt șoselele jude
țului ’ un raliu ce a străbătut 
duminică un traseu de peste 
400 km. Alegerea interesantă a 
parcursului, foarte sinuos și 
străbătînd o zonă prin excelență 

■ muntoasă, a făcut ca întrecerea 
: să fie extrem de disputată. Cele 

5 probe speciale, dar mai ales 
timpul frumos, au contribuit la 
reușita competiției, care a so
licitat atenția unui public nu- 
meros, atît de-a lungul celor 
400 km, cit și la sosire. Proba 
de îndemînare care a precedat 
linia de sosire a fost atit de 
apreciată incit iubitorii automo
bilismului se întreabă pe bună 
dreptate : de ce A.C.R. Brașov 
nu face un efort suplimentar in 
vederea programării regulate a 
unor astfel de întreceri, care nu 
cer nici eforturi organizatorice 
prea mari și nici sacrificii ma
teriale neobișnuite ?

Ca în orice competiție 
n-au lipsit surprizele.

. două dintre echipajele
rite (cele conduse de Ion Drăgoi

și aici 
Astfel, 
favo-

In centrul orașului Brașov în timpul
automobilistic al anului.

desfășu rării unei probe speciale a primului raliu
Foto : N. DRAGOȘ

Mal sînt eîteva iile pînă 
la prima confruntare Inter
națională • pugillștilor noș
tri fruntași din acest an, 
meciul cu reprezentativa 
Danemarcei. Cu alte cuvinte, 
etapa pregătitoare a oom- 
ponenților lotului național 
se încheie la data de 20 mar
tie. Din discuțiile purtate cu 
antrenorul federal Ion Popa, 
am aflat că pînă la meciul 
cu Danemarca, selecționabilii 
nu vor mai avea alte me
ciuri.

Făcînd un scurt bilanț, 
constatăm că majoritatea bo
xerilor din lot au susținut 
un număr corespunzător de 
meciuri pentru etapa în care 
se găsesc. De pildă, Constan 
tin Gruiescu a urcat pe ring 
de 6 ori într-o singură lună 
și comportarea sa a fost din 
ce în ce mai bună. Locul I 
ocupat la turneul de Ia Leip
zig este o confirmare. Ace
eași apreciere se poate face 
și despre Gabriel Pometcu. 
Victor Zilberman se situea
ză în imediata lor apropiere, 
cu 5 meciuri susținute.

Restul boxerilor din lot 
au susținut, majoritatea, cîte 
3 întîlniri: Aurel Mihai, Va- 
sile Rădulescu, Pavel Nedel- 
cea, Aurel Iliescu, Calistrat 
Cuțov, Horst Stump, Ion 
Alexe. Se poate deci aprecia 
că un mare număr de boxeri

și Horst Graef) n-au ajuns la 
sosire, oprindu-se pe parcurs 
din cauza unor defecțiuni teh
nice. Clasamentul general : 1. 
A. Puiu—C. Fescaru 1816.7 p, 
2. Gh. Iafet .— Ion Comșa 
2 054,9 p, 3. Zoltan Tomai—Lu
cian Ludu 2 283,9 p; începători : 
1. Popa—Bojescu 983,5 p. 2. Nl- 
cola—Neacău 1 038,5 p, 3. Bus- 
nel—Finichi 1 101,5 p.

Ileana ILIESCU

.A ÎN DIVIZIA A DE GRECO-ROMANE

(Urmare <ffr> pap. 1)
A.S.A. Bacău (promovată a- 
nul acesta în divizia A) și 
Dunărea Galați. Progresul a 
dispus de Rapid în prima e- 
etapă, iar Rapid de A.S.A. în 
confruntarea de duminică. 
Lupta decisivă se va da la 
18 aprilie cînd este progra
mat, la Galați, triunghiularul 
Progresul Buc., A.S.A. Bacău 
și Dunărea din localitate.

Privind clasamentul seriei 
eSt, constatăm că Pescărușul 
Tulcea, Steagul roșu Brașov 
și Mureșul Tg. Mureș n-au 
obținut nici măcar un rezul
tat de egalitate în 4 meciuri ! 
Ceea ce surprinde și mai mult 
dacă ne gîndim că echipa 
Steagul roșu, aflată în anii 

ftvtrecuți în lupta pentru pri- 
Inele locuri, a susținut toate 
partidele acasă. Nu ne expli
căm, deocamdată, „căderea" 
luptătorilor brașoveni.

în cealaltă serie, Steaua 
(antrenori Gh'. Șuteu și V.

Popovici) și Metalul Bucu
rești (Ilie Gheorghe) au a- 
cumulat maximum de punc
te și se pare că aceasta va 
fi ordinea pînă la sfîrșitul 
turului. Bine au concurat și 
echipele Olimpia Satu Mare 
(Iosif Toma) și C.S. Pitești 
(Em. Bălănescu) care au 
prima șansă îri’disputa pen
tru locul 3. Sub posibilități 
în aceste etape au fost Elec- 
troputere Craiova (Iiie Mari
nescu), Vulturii Lugoj (A. 
Cioșa) și C.F.R. Timișoara 
(Gh. Toth). Dar, în această 
serie, cu excepția primelor 
două formații, pot interveni 
numeroase schimbări de 
locuri pînă la ultima etapă 
a turului deoarece întrecerile 
sînt mult mai echilibrate de- 
cît în prima serie.

Nu este prima dată cind scriem 
despre ineficacitatea aruncări
lor la coș a echipelor noastre 
fruntașe (atît a celor masculine, 
cit șl a celor feminine). Dc 
astă-dată. prilejul ne-a fost ofe
rit de etapa de duminică a di
viziei A la fete, mai precis de 
meciul Politehnica J.E.F.S. in 
cursul căruia au fost perioade 
de „întrecere" în ratări, deseori 
din situații clare, chiar de sub 
panou. Să amintim doar de mi
nutele 9—16 in care I.E.F.S., a- 
flată în plină dominare, a fost 
stopată de... propriile ratări (a 
înscris doar trei puncte) sau de 
ultimele 11 minute cînd campi
oanele au înscris numai două 
coșuri. Dar situațiile, de ratări 
incredibile se manifestă frecvent

SCHEME TACTICE DA, 
PRECIZIE LA COȘ BA!

nu
Și ... __ „__
Aceeași constatare puțin 
curătoare am _
cate, și la întrecerile de băieți, 
turneul divizionar A de Ia Cluj 
fiind concludent în această pri
vință (partidele încheiate cu sco
ruri mici au fost supărător de 
multe).

Firește, scuze pentru toate a- 
cesțea pot fi găsite cu duimul : 
’racul provocat de miza Jocu
rilor sau de unele situații deci- 
- cursul unei întîlniri,

fizică și psihică etc.

numai pe anumite perioade 
nu numai la echipele de fete, 

îrnbu- 
făcut-o, din pă-

sive din 
oboseala _____ _______
De fapt, adevărul este cu totul 
altul și, cu tot respectul ce 11 
avem față de capacitatea profe
sională a anternorilor noștri 
(buni cunoscători ai problemelor

REZULTATE IN DIVIZIA

rat
In divizia B 

duminică 
a XlV-a. Iată rezultatele:

s-au desfășu- 
partidele eta-

MASCULIN

FEMININ

CLASAMENTE
EST

•>

SERIA
1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 124: 15 12
2. Progr. Buc. 4 3 0 1 60: 51 10
3. Rapid Buc. 4 3 0 1 108: 36 10
4. A.S.A. Bacău 4 3 0 1 78: 69 10
5. Dunărea Gl. 4 3 0 1 69: 74 10
6. IPROFIL Răd. 4 2 0 2 69: 68 8
7. Pescărușul Tulcea

4 0 0 4 43: 98 4
. 8. Steagul roșu 4 0 0 4 45:103 4
9. Mureșul Tg. M.4 0 0 4 33:106 4

SERIA VEST
1. Steaua 4 4 0 0 137: 23 12
2. Metalul Buc. 4 4 0 0 89: 44 12
3. Olimpia S. M. 4 3 0 1 78: 49 10
<4. C.S. Pitești 4 3 0 1 87: 40 10
5. Crișul 4 10 3 67: 86 6
6. Vulturi] Lugoj 4 0 2 2 61: 70 6
7 Electroputere 4 0 2 2 51:101 6
8. C.F.R. Timiș. 4 0 13 38:113 5
9. C.S.M. Reșița 4 0 13 3G:120 5

CAMPIONII CAPITALEI
LA „LIBERE** (tineret)

sfîrșitul săptămînii tre- 
și-au disputat întîieta-

La 
cute 
tea tinerii luptători din clu
burile și asociațiile sportive 
bucureștene specialiști la 
„libere". întrecerile au con
stituit totodată etapa de ca
lificare pentru finalele repu
blicane. La această competi
ție au participat 62 de con- 
curenți. Iată cîștigătorii titlu
rilor de campioni ai Capita
lei : 48 — G. Anghel (Pro
gresul), cat. 52 kg — I. Ara- 
pu (Rapid), cat. 57 kg — M. 
Marin (Dinamo), cat. 62 kg
— N. Dorobanțu (Rapid), cat. 
68 kg — O. Cobzaru (Șc. sp. 
Energia), cat. 74 kg 
Mihăilă (Dinamo), cat. 82 kg
— I. Dumitru (Steaua), cat. 
90 kg — C. Popa (Dinamo) 
și cat, 100. kg — St. Gyorgy 
(Dinamo). La categoria grea 
nu au fost concurenți (!).

Seria I: Voința M. Ciuc — 
I.T.B. Informația Buc. 3—1, 
Spartac Buc. — Medicina Tg. 
Mureș 3—1, Drapelul roșu 
Sibiu — Voința Oradea 3—0, 
Corvinul Deva — Sănătatea 
Arad 3—1, Medicina Cluj — 
Voința Brașov 0—3, Viitorul 
Bistrița — Voința Zalău 0—3.

Seria a II-a: Progresul 
Buc. — Universitatea 
3—2, Sănătatea Ploiești 
Constructorul Buc. 0—3, 
itorul Buc. — Sănătatea 
goviște 3—0, Flacăra 
Buc.
3—0, A.S.E. București — E- 
lectromotor Pitești 3—0, Poli
tehnica Galați — Voința Con
stanța 3—1.

Seria I: A.S A. Sibiu — 
Progresul Buc. 0—3, Politeh
nica Brașov — Voința Bucu
rești 1—3, Voința Arad — 
C.F.R. Timișoara 3—2, Uni
versitatea Timișoara — In
dustria sîrmei C. Turzii 3—0, 
C.F.R. Cluj — Corvinul Hu
nedoara 
dea — 
3—0.

Seria 
iești —
Politehnica Iași 
tatea Buc’
Buc.
1—3, 
structorul 
verși tatea 
troputere 
rul — 
3—1.

de tehnică șl tactică, de meto
dică), trebuie să spunem că 
cei care greșesc sînt în primul 
rînd ei. Și smirne, prin timpul 
insuficient de lucru acordat 
aruncărilor la coș, In favoarea 
pregătirii tactice. Repetăm, nu 
este prima dată dnd amintim 
despre acest lucru, de-a lungul 
anilor. Dar, cele constatate In 
ultima vreme ne obligă să re
venim și să spunem cu toată 
hotărîrea că antrenorii noștri 
nu lucrează cum se cuvine pen
tru Îmbunătățirea procentajelor 
aruncărilor la coș, atît ca vo
lum al încercărilor, olt și ca 
mijloace folosite (punerea Jucă
torilor în situații cit mai apro
piate cu cele ivite în cursul. 
meciurilor, In condiții de efort 
ridicat etc). Am fi curioși să 
aflăm cîți dintre antrenorii di
vizionari (ca să ne referim nu
mai la ei) aplică, măcar in 
parte, declarația (de fapt, expri
marea unei experințe) antreno
rului formației Spartak Lenin
grad, Aleksandr Kondrasin, fă
cută înaintea partidei cu Steaua 
din cadrul Cupei cupelor : „Tn 
echipa noastră nu se ține soco
teala încercărilor, ci aceea a a- 
runcărilor reușite, care trebuie să 
fie de minimum 300 în cursul 
unul antrenament susținut în pe
rioada competlțională. In perioa
da pregătitoare. cifra trebuie 
să ajungă Ia 600“.

Are vreun antrenor român 
conștiința împăcată că ar fî 
făcut totul (sau măcar ceva) 
pentru a-și apropia elevii de a- 
ceste cifre ? Sîntem convinși că 
nu, altminteri rezultatele s-ar fi 
văzut. Poate, însă, că odată și 
odată se vor convinge că Însu
șirea deplină a unor teme tac
tice nu este declt un paleativ, 
dacă aruncarea la coș nu are 
precizie. Poate vor fi șl el de
ranjați «tund dnd „schema tac
tică" va leș! „ca la carte", dar 
Jucătorul va rata de sub coș.

D. STANCULESCU

din Iot a participat la daatiti 
da multa competiții, cart 
In cazul da față »e Integrea
ză tn programul lor de 
pregătire.

Totuși, nu toți selecționa
bilii au avut asigurate meciuri 
de verificare care să le per
mită a se găsi în formă la 
momentul potrivit. De pildă, 
Ion Covaci a apărut pe ring 
doar o singură dată, la Con
stanța, și comportarea sa n-a 
fost la un nivel corespunză
tor. Celălalt component al 
lotului la categoria mijlocie 
mică, Tudor Nicolae, a lup
tat foarte puțin pe ringurile 
noastre (adversarii săi fiind 
slabi, au fost scoși din luptă 
după numai eîteva minute) 
și din această cauză n-a dat 
satisfacție în turneul Inter
național de la Leipzig. Este 
semnificativ faptul că și cei
lalți boxeri de valoare apro
piată celor din lot, I. GySrfy, 
E. Constantin eseu n-au fost 
nici ei angrenați în activi
tatea competlțională, deși 
și unii și alții aveau nevoie 
de meciuri. Nesatisfăcătoare 
este și participarea la com
petiții. a semigreilor. Atît 
Ion Monea cît și Petre Cîm- 
peanu au evoluat numai de 
două ori, în comportarea ul
timului simțindu-se o evi
dentă lipsă de luptă ia mă
nuși.

în concluzie, deși numă
rul de gale la care au par
ticipat componenții lotului 
național este destul de mare 
și s-ar putea crede că pro
gramul competițional din 
acest sezon a fost bogat, 
totuși există încă unii boxeri 
de valoare care au susținut 
puține meciuri.

' Bineînțeles, selecționabilii 
‘nu jxlt boxa numai între ei, 
cu atît mai mult cu cît lotul 
național nu epuizează toți 
boxerii de valoare din țară. 
De pildă, tn secțiile bucu
reștene Steaua și Dinamo (să 
nu luăm decît două exemple) 
există o serie de pugiliști 
bine cotați ca V. Drăgan, .C. 
Buzuliuc, AI. Popa, D. Zelin- 
ca, Al. But, P. Dobrescu. 
Antoniu Vasile, I. Gyiirfy. 
I. Siliște, I. Dascălu etc., care 
au apărut foarte rar pe rin
gurile noastre tn ultima vre
me, unii dintre ei chiar de loc. 
O situație asemănătoare exis
tă șl în alte multe secții de 
box din Capitală și din pro
vincie. Iar dacă pe acești 
sportivi nu-i așteaptă dispute 
internaționale, trebuie să nu 
uităm că și campionatele 
naționale se apropie...

Explicația inactivității a- 
cestor boxeri constă în ten
dința de care sînt stăpînițî 
cei mai mulți dintre antre
norii noștri, de a-și feri ele
vii de meciuri tari. Fiecare 
antrenor caută pentru elevii 
săi adversari modești, care 
să nu le strice palmaresul. 
Or, cu o asemenea concep
ție, este greu de realizat pro
gresul boxului nostru. Me
ciurile în care există o di
ferență evidentă de valoare 
între cei doi combatanți nu 
servesc învingătorilor. Ten
dința antrenorilor de a fa
cilita drumul spre victorii 
al elevilor lor, asigurîndu-le 
meciuri ușoare, trebuie com
bătută în permanență și cu 
toate mijloacele.

Mihai TRANCA

V.

Buc.

Vi- 
Tîr- 

Roșie 
Universitatea Iași

fw DISCUȚIE, LOTUL
i

Ieri, la sediul F.R.V.. a avut loc 
ședința Colegiului central al an
trenorilor, în care a fost discu
tată compoziția viitorului lot na
țional feminin care va începe 
pregătirile în vederea camniona- 
teloi europene din septembrie. 
Selecționerii N. Roibescu și N. 
Meadu au prezentat o listă de

3—0, Alumina Ora- 
Silvania Șimleul S.

a II-a : Vagonul Plo- 
• Aurora Buc. 3—1, 

Uni verși -
Medicina 
Săvinești 
— Con-

3—1,
— Relonul 
Electra Buc.

I Suceava 3—1, Uni- 
i Craiova — Elec- 

Craiova 3—1, Fa- 
Siderurgistul Galați

NAȚIONAL FEMININ
’ Jucătoare ce ar putea face parte 

d<n echipa națională. Asupra u- 
nora dintre candidate, ceilalți 
antrenori și-au exprimat rezer
vele in ce privește valoarea ac
tuală. Astăzi se întrunește Biroul 
F.R.V. pentru a discuta și apro
ba lotul național.

ției trăgătorilor români a so
sit de două zile în localitate. 
Deși acest orășel din nordul 
Boemiei este „născut" doar 
în urmă cu 4—5 ani (fiind, 
de fapt, un oraș satelit al cu
noscutei localități miniere 
Most) el asigură, totuși, con
diții excelente pentru desfă
șurarea acestei ediții inaugu
rale a campionatelor euro
pene de sală, la tir, cu aer 
comprimat. Concursurile, atît 
la pușcă cît și la pistol, au 
loc în sala comunală de gim
nastică, amenajată excepțio
nal pentru tragerile la arme 
cu aer comprimat. Concu- 
renții au la dispoziție 28 de

PREA MULTE VICTORII
în cea de a patra reuniune 

din cadrul campionatului de 
juniori (faza pe municipiul 
București), disputată dumini
că, în sala Casei de cultură 
a sectorului 4, s-au întîlnit 
un număr de 32 de tineri 
pugiliști (8 meciuri la ju
niori mici și 8 la juniori 
mari).

Spre surprinderea noastră, 
cei care au realizat spectaco
le de mai bună calitate au 
fost juniorii mici, adică toc
mai aceia de la care așteptam 
mai puțin, dată fiind lipsa 
lor de de experiență. La ju
niorii mari, din cele 8 me
ciuri, 6 (!) s-au terminat
înainte de limită.

Iată învingătorii, în ordinea 
categoriilor. JUNIORI MICI : 
I. Dumitrescu (Constr.), I. 
Gogonea (Dinamo), M. Teo- 
dorescu (CSȘ 2), Gh. Dlaconu 
(CSȘ), I. Năstase (Steaua), 
Gh. Pătrașcu (CPMB), M. Sl- 
mion (Voința), M. Vizitiu 
(Progr.) ; JUNIORI MARI : I. 
Ivănuș (Electromag.), I. Po- 
metcu (Viit.), C. Bunea (Stea-

ÎMAINTE DE LIMITĂ
ua), M. Vișan (Energia), Gh. 
Răduț (Olimp.), Gh. Pitulice 
(Semănat.), I. Șerban (Voin
ța), S. Stan (Rapid).

Meciul „cap de afiș" dintre 
greii A. Prohor și xA. lancu 
s-a terminat cu victoria la 
puncte a primului, lancu do
vedind o slabă pregătire fizi
că. (m.t.)

GONG
e Joi 18 martie, șapte boxeri 

din lotul national, care n-au fost 
selecționați in echipa pentru in- 
tîlnirea cu Danemarca, vor sus
ține meciuri de verificare ia Baia 
Mare. în compania unor pugiliști 
din localitate. Este vorba de P. 
Ganca, G. Pometcu, Gh. Ene, T. 
Nicolae, L Hodoșan, N. Enclu șl 
A. Năstac.

• Colectivul de antrenori al 
Iotului național s-a stabilit asu
pra următoarei formații, In ve
derea partidei cu Danemarca : 
Aurel Mlhal, Constantin Gruiescu, 
Francisc Molnar, Pavel Nedelcea, 
Aurel Iliescu, Calistrat Cuțov, 
Victor Zilberman, Ion Gyorfy, 
Horst Stump, Ion Monea, Ion 
Alexe.

MEZIBORI (CEHOSLOVACIA), PRIMELE ÎNTRECERILA
linii de tragere, minusculele 
ținte se manevrează automat, 
de către trăgători, printr-o 
apăsare de buton și fiecare 
țintă in parte este luminată 
de un mic reflector. Sala 
are un balcon-tribună cu 400 
de locuri.

La europene vor fi prezenți 
cei mai buni țintași, din 17 
țări, printre care U.R.S.S., 
R.F.G. (cu 24, respectiv 25 
concurenți), R.D.G., Austria, 
Ungaria, Polonia, România, 
Italia. Anglia, Norvegia, Da
nemarca, Cehoslovacia ș.a.

în centrul atenției sporti
vilor și specialiștilor prezenți 
aici se află românul PETRE 
ȘANDOR, campion al conti
nentului, titlu pe care l-a 
cîștigat în urmă cu doi ani 
Ia C.E., disputat tot în Ceho
slovacia, dar in agr liber și 
nu în sală. Reprezentanții

noștri au făcut duminică două 
antrenamente de acomodare 
cu sala și rezultatele lor au 
fost mulțumitoare. Șandor, 
de pildă, a realizat cifre în 
jurul a 380 p. Dar să nu an
ticipăm. Antrenamentul... nu-i 
concurs.

Marți dimineață se vor a- 
linia la ștandurile de trage
re senioarele (echipa noastră 
este formată din Veronica 
Stroe, Melania Petrescu și 
Edda Baia), miercuri seniorii 
(formația română este com
pusă din P. Sandor, M. Fere- 
catu, Șt. Caban și Gh. Sicor- 
schi), iar joi juniorii (noi 
avem o singură concurentă, 
pe Marina Vasiliu). Vineri și 
sîmbătă vo- avea lor între
cerile la proba de pistol.

P. GORET1 — 
arbitru internațional
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ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XVII-a

A DIVIZIEI A

Corespondenții noștri ne transmit

ECOURI DUPĂ 24 DE ORE
Meciurile de fotbal trăiesc întotdeauna mai mult decît 

cele 90 de minute regulamentare. Opinii diverse (expri
mate în centrele divizionare A) de cele mai multe ori 

contradictorii, așa cum sînt și disputele din terenul de joc, 
comentează — Ia 24 de ore 
realitatea vie a etapei.

după consumarea jocurilor —

Scor record, în divizia C :
■rrwy-r-

BACĂU « „DINAMO — UN 
GOL NOROCOS"

I
A. MACOVEI (arbitru) 1 „Par

tida mi-a plăcut foarte mtui. A 
fost un joc interesant. Colegul 
care l-a condus n-a avut de lu
cru, deoarece n-au fost depășite 
limitele sportivității. Cu toate 
că Dinamo a deschis scorul, 
printr-un gol norocos, rezulta
tul este echitabil, ambele for
mații avînd perioade de do
minare și ocazii egale de a 
înscrie. Mi-au plăcut, în mod 
deosebit, Dembrovschi, Duțan Și 
Hrițcu de la băcăuani, iar de la 
bucureștemi, Deleanu și frații 
Nunweiller".

(I. Ianeu-coresp.).

CRAIOVA: „AM PLECAT 
DEZILUZIONAT DE LA 

STADION'

IAȘI x „CEL MAI REUȘIT 
JOC FĂCUT ACASĂ"

C. BERICA (secretarul clubu
lui „Politehnica"): „Jocul de de
but, cu Petrolul, a demonstrat, 
In pofida părerilor unor „spe
cialiști", că prin turneele de iar
nă nu s-a Pierdut nimic, că e- 
chipa a desfășurat — în condi
țiile unui teren greu — un joc 
de viteză, cu o capacitate de 
efort susținută șl cu finalizări 
care au dus la victorie".

AUREL CUPERMAN (căpita
nul echipei Politehnica) : „Du
minică a fost cel mai reușit 
meci susfinut de woi, acasă, în 
actuala ediție a campionatului- 
Echipa a dat un randament 
foarte bun. Este cert că Petro
lul ne-a creat probleme în prima 
parte a meciului, prin marcaj 
strict, dar indicațiile date de 
antrenor la pauză ne-au dus 
la victorie. Petrolul in-a rezis
tat 90 de minute, in schimb noi 
am avut resurse. Consider că 
peste nivelul echipei s-au ri
dicat Alecu si Ioraache".

(D. Diaconescu-corespJ.

hng. H. DUMITRESCU (Ban
ca de Investiții): „Am fost 
spectator la toate meciurile dis
putate acasă de studenți, dar 
duminică am plecat de la sta
dion deziluzionat. Cu toate 
echipa întrunește un mănunchi 
de elemente talentate, acestea 
nu sînt folosite la adevărata lor 
valoare, datorită lipsei unei pre
gătiri corespunzătoare. Mi-aș 
permite o singuri observație : de 
ce a fost ținut Oblemenco 90 de 
minute pe centrul terenului, ca 
să aglomereze spațiul din fața 
porții cu încă 3 apărători care-l 
păzeau ? Nu era cazul să i se 
indice să fie mai mobil și să 
schimbe postul pn-tru dezaglo- 
merare# din fața buturilor ad
verse ?

(Șt. Gurgul-coresp.)

BRAȘOV : „DUPĂ EȘECUL 
DIN CUPĂ, 6 ANTRENA
MENTE DE MARE INTEN

SITATE"

CONSTANTA: „NU MI-A
PLĂCUT JOCUL EXCLUSIV 
DE APĂRARE AL FARULUI"

N. PROCA (antrenor secund 
la Steagul Roșu) : „în ultima 
săptămină, după eșecul din ^ți
pă, de la Timișoara, au fost 
efectuate 6 antrenamente de 

mare intensitate Și volum. Roa
dele acestora s-au văzut în eta
pa inaugurali. Băieții noștri nu 
abordat jocul cu ambiție, depu- 
nînd eforturi la nivelul unor ma
xime solicitări. Acestea s-au 
concretizat printr-o netă domi
nare in prima repriză. Noi 
socotit, anticipai, că atacul con
dus de Dobrin este superior 
propriei apărări șl, de aceea, am 
și hărțuit continuu comparti
mentul lor defensiv, pentru da 
linia de atac să nu-și poată face 
jocul, trebuind să vină înapoi".

(C. Grula-coresp.).

ARAD: „U.T.A. — UN SIN
GUR MERIT: MORALUL*

gol valabil! Arbitrul de centru 
V. Pădureanu, a fost influențat 
de tușierul R. Buzdun, care a 
cerut anularea golului înscris 
de Bojin, pe motiv de hemț. In 
general, timișorenii au, jucat 
bine, demonstrind — Păcat ca 
tocmai acum l — calitățile unei 
formații de divizia A“.
CLUJ: „CA ȘOARECELE 

CU PISICA'
P. JURCA (președintele comi

siei județene de fotbal) : „Sîm- 
bătă, pe „Republicii", a fost ca 
in... șoarecele cu pisica: noi 
ne-am jucat cu ocaziile, iar Ră- 
ducanu s-a jucat cu noi! Și 
ne-a prins ! Duminică, cu Stea
ua, vom ști însă să ne strecu- 
răm ceva mai dibaci".

T. LUCACI (secretar al clu
bului ,,U“) : „Rezultatul — care 
ne-a fost defavorabil, in ciuda 
jocului bun — nu se datorează, 
cred, numai unei enorme ne
șanse care ne-a urmărit, ci Și 
unei reduse capacități de pene
trație a atacului clujean".

< „CEL MAI CUMPLIT 
MECI DIN VIAȚA MEA !"

SORIN B RET AN (jucător la 
C.F.R.) : „A fost infernal ! Cu 
siguranță, cel mai cumplit meci 
din viața mea. Miza — un fel 
de sabie a lui Damocles, tere
nul — o mlaștină din care abia 
îmi trăgeam bocancii, arbitrii — 
niște „tirani" care ne-au ținut 
la mare respect. în ultimul sfert 
de ceas am crezut că-mi dau su
fletul, Totul e bine, insă, cînd 
se termină cu bine...", (N. D.I

PETROȘANI : „MERITAM
UN EGAL I"

I. CARPINET (președintele 
C.S. Jiul) : „Comportarea echi
pei a fost bună, fotbaliștii noș
tri, cu o pregătire fizică sufi
cientă, au evoluat mulțumitor 
și meritam cu prisosință un e- 
§aJ. Meciul a fost viciat de ar- 

ttraj (decizii în compensație). 
După egalare, arădenii au ju
cat nervos, depășind limitele 
sportivității ?i accidentindu-l de 
două ori pe portarul nostru, 
Stan. După cum a jucat, sperăm 
că Jiul va avea o comportare 
bună în retur".

I. CONSTANTIN (jucător la 
Jiul) : „Meritam un egal pen
tru că am jucat la valoarea ad
versarului nostru"

(St. Băloi-eoresp.).

Petrolul — Sport Club Ba
cău : C. DINULESCU, ajutat 
de Gh. Retezan și A. Munich 
(toți din București) ;

Progresul — U.T.Ă.: I. 
RITTER, ajutat de G. Blau și 
I. Boroș (toți din Timișoara) ;

F.C. Argeș — Universitatea 
Craiova : G. POPOVICI, aju
tat de M. Bică și V. Toma 
(toți din București) ;

Dinamo — C.F.R. Cluj : M. 
BĂDULESCU (Oradea), aju
tat de N, Barna și P. Vamoș 
(ambii din Tg. Mureș) ;

Farul — Steagul roșu : C. 
PETREA, ajutat de N. Cătă- 
noiu și G. Vasilescu I (toți 
din București) ;

Jiul — Rapid : G. BÎRSAN 
(Galați), ajutat de V. Liga 
(Galați) și T. Leca (Brăila) ;

„U“ Cluj — Steaua : O. 
ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de I. Oprița și Tr. Crucea- 
nu (ambii din Arad) ;

C.F.R. Timișoara — Politeh
nica Iași: N. PETRICEANU, 
ajutat de M. Cîțu și I. Hri- 
safi (toți din București).

VULTURII TEXTILA LUGOJ— 
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA: 9-0!

Sirena București—I.R,A. Cîmpl- 
na 1—0 (1—0)

Chimia Tr. Măgurele—Unirea 
Drăgășanl 1—1 (1—1). Jucat la Ale
xandria

(Corespondenți : c. Filip, I. Zi
darii, D. Daniel, V. Nicolescu, Gh. 
Donciu, I. Diaconu. D. Djșconescu

Ro-

Su-

Co-

Iași

PITEȘTI : „FOARTE BUN 
ARBITRAJUL I"

CAMPIONATUL ECHIPELOR

GH. POPESCU (prezent la 
Brașov în calitate de suporter 
piteștean): „Echipa noastră este 
ghinionistă: a jucat destul de 
bine im repriza a doua și totuși 
a pierdut. Dacă Radu fructifica 
la 0—1 ocazia avută, sau Frăți- 
lă și Dobrin nu ratau copilăreș
te, situația era cu totul alta. I-i- 
nia de mijlocași s-a mișcat des
tul de greoi. Echipa din Brașov 
a sesizat la timp slăbiciunile ad
versarului, a acționat cu mai 
multă clarviziune și a cîștigat 
pe merit. Ca spectator, apreciez 
ca foarte bun arbitrajul".

DE TINERET-REZERVE
1. PETROLUL 16 11 2 3 31—17 24
2. „U“ Cluj 16 11 2 3 31—17 24
3. Steaua 16 10 3 3 30—17 23
4. Politehnica 16 10 1 5 21—15 21
5. Sport Club Bacău

16 8 3 5 32—17 19
6. Dinamo 16 7 5 4 19—10 19
7. Rapid 16 8 2 6 25—19 18
8. „U“ Craiova 16 4 8 4 23—21 16
9. Progresul 16 6 3 7 21—20 15

10. C.F.R. Tim. 16 4 6 6 12—19 14
11. Jiul 16 6 1 9 16—26 13
12. U.T.A. 16 3 6 7 16—29 12
13. F.C. Argeș 16 5 1 10 21—27 11
14. Steagul roșu 16 4 3 9 17—31 11
15. C.F.R, Cluj 16 3 3 10 13—27 9
16. Farul 16 3 1 12 13—29 7

SERIA I
Textila Buhușl — Foresta Fălti

ceni 3—1 (1—0)
Penicilina Iași — Letea Bacău 

0-0
Minerul Gura Humorului — Tex

tila Botoșani 5—2 (3—1)
Petrolul Moineștl — Victoria 

man 2—0 (1—0)
Fulgerul Dorohoi — Chimia 

ceava 0—4 (0—2)
Cimentul Bicaz — Minerul 

mănești 3—1 (1—0)
l.T.A. Pașcani — Nlcollna 

0—0
Rarăul cîmpulung — Minobradul 

Vatra Dornel 1—0 (0—0)
(Corespondenți > L Vieru, D. 

Diaconescu D. Bolohan, C. Pa- 
naltc, I, Slandache, Șt. Ghimpe, 
V. Apostol |i ' 
T. CHIMIA
2. Petrolul
3. Minerul C.
<. Cimentul
5. Victoria
6. Foresta
7. Nlcollna
8. Minerul G.H.
9. Rarăul

10. ITA Pașcani
11. Minobrad
12. Textila Bt.
13. Textila Bli,
14. Penicilina
15. Letea
16. Fulgerul

ETAPA VIITOARE (21 martie) : 
Minobradul — Petrolul, Fulgerul — 
Foresta, Minerul C. — Penicilina, 
Letea — l.T.A. Pașcani, Textila 
Bt. — Rarăul, Nicolina — Texti
la B, Victoria — Cimentul, Chi
mia — Minerul G. H.

A. Rotaru).
17 > 3
18 10 0
17
17
18
17
16
16
16
17
16
16
17
16
16
16

2
2
1
4
0

B 33—12 21
8 24—lfi
5 22—15
6 30—28
5 28—17
6 25—20
5 27—17
5 25—17
7 19—17
8 22—32
8 19—25
7 19—21

10 18—31

A H-a

20
20
20
19
19
18
17
16
16
15
14
14
12
11
10

ETAPA VIITOARE : Chimia Rm. 
V. — I.R.A. Cimplna, T.M.B. — 
F. C. Caracal, Lotrul—Petrolul 
V., Gloria — Autobuzul, Progre
sul — Unirea, Petrolul T. — 
Sirena, Mașini — Dacia, Comer
țul — Chimia T. M.

1, F.C. CARACAL

2. Chimia R.V
16 11 4 1 25—12 26

5 26—13 2317 11 1
3. T.M.B. 17 9 3 5 32—20 21
4. Chimia T.M. 17 7 4 6 17—18 18
5. Petrolul T. 17 6 6 5 20—24 18
6. Autobuzul 17 7 3 7 29—20 17
7. Petrolul V. 17 7 3 7 25—18 17
8. Comerțul 17 7 3 7 21—17 17
9. Gloria 17 6 4 7 19—16 16

10. Sirena 17 6 6 6 21—25 16
11. Dacia 17 6 6 6 18—24 16
12. I.R.A. 16 6 3 7 17—17 15
13. Mașini 16 6 3 8 22—27 14
14. Lotrul 17 S 3 9 19—29 13
15. Progresul 16 4 6 8 13—26 12
16. Unirea 17 3 3 11 10—28 9

GH. VLAD (tehnician la Trus
tul de Construcții) : „Nu mi-a 
plăcut felul in care echipa con- 
stănțeană și-a apărat șansele, 
printr-un joc exclusiv de apă
rare, știut fiind faptul că ata
cul constănțean a fost întotdea
una la înălțime pe stadioanele 
din București. De asemenea, mă 
întreb cine va acorda și arbitru
lui de centru „cartonașe", in- 
trucit acesta a fost foarte dar
nic la avertismente cu jucătorii 
constănțeni, trecind însă cu ve
derea lovirea adversarilor, fără 
balon, de către Vigu, Tătaru, 
Ciugarin și Cristache. Știindu-l 
pe Sever Mureșan un om al 
legii (jurist) am fi vrut ca el să 
fie imparțial".

(C. Popa-coresp.).

AL. 
secției 
fost un joc de uzură, de factură 
tehnică piodestă. Echipa noastră 
a evoluat destul de slab. Sin
gurul ei merit: resurse morale 
suficiente pentru ciștigarea a- 
cestui joc, deși la un moment 
dat am jucat în 10 oameni și 
scorul era de 1—1. Au jucat bine 
Pojoni, Lereter, Calinin ?i Axen- 
te, iar debutul lui Kun II a fost 
promițător".

(Șt. Iacob-corespJ, 
TIMIȘOARA: „REZULTAT 
INFLUENȚAT DE ARBI

TRAJ 1"

PANICI (vicepreședintele 
de fotbal U.T.A.) : „A

(I. Feteanu-coresp.h

Corec, înlocuitorul lui Caboraș, e învins de „bomba" lui Oblemenco, In min. 78. în sfirșit, 
craiovenii au egalat... Foto; Vasile POPOVICI-Craiova

SERIA
Metalul Buzău 

0—1 (0—0)
Ancora Galați •

1-4 (1-4)
Dacia Galați 

Brăila 4—3 (4—1)
Petrolistul Boldești — Rulmen

tul Bîrlad 2—2 (2—0)
Petrolul Berea — A.S.M. Tecuci 

1-1 (0-1)
Unirea Tricolor Brăila — Voința 

București 0—0
Olimpia Rm. Sărat — Automo

bilul Focșani 4—1 (2—1) ; s-a jucat 
la Berea.

Trotușul Or. Gh. Gheorghiu Dej- 
Metalul Plopeni 3—2 (2-0)

(Corespondenți : D. Marin, A. 
Gheorghe, G. Arsenie, N. Dlncft, 
M, Plopeșanu, G. Rlzu, 
și Gh. Grunzu).
1. METALUL
2. Șoimii
3. Olimpia
4. Dacia
5. Rulmentul
8. Petrolistul
7. Trotușul
8. Unirea Trie.
9. Automobilul

10. SUT Galați
11. ASM Tecuci
12. Metalul B.
13. Petrolul
14. Ancora
15. Metalurgistul
16. Voința

— S.U.T. Galați

— Șoimii Buzfiu

Metalurgistul

P. Mircea

P. 17 12 3
17 10 2
17
18
17
17
16
17
16
17
16
17
17
16
17
16

10 2
8 7
5 8

21—26 15
21—20 13
17—24 13
17—29 12
20—32 12
15—19 11

5 8
2 9
4 9
7 7
Olimpia

2 30—13 27 
5 29—13 22 
5 26—24 22
3 18—16 19
4 17—18 18

7 3 7 33—21 17
7 3 6 27—28 17 
6 S 6 19—25 17
8 0 8 19—26 16 
5 5 7 17—12 15 
4 7 5 
4 5 8
4
5 
4 
2

ETAPA VIITOARE :
Ancora, S.U.T. Galați — Rulmen
tul. Automobilul — Metalul P.» 
Petrolul — Voința, Unirea Trico
lor — Dacia, A.8.M. Tecuci — Pe
trolistul.. Trotușul — Metalul B., 
Șoimii — Metalurgistul.

Laromet

I. STAN (trimisul ziarului ti
mișorean Drapelul roșu) : „Re
zultatul a fost influențat de ar
bitraj : la meciul de la Craiova, 
in mi.n. 64, C.F.R, a marcat

ETAPA A 16-a IN CIFRE Prahova

un

FLUCTUAȚIILE LUI RADUCANU

— Cind este serios, are într-adevâr 14 carate...
Desen de Neagu RADULESCU

După consumarea etapei a 
16-a, în campionatul diviziei 
A totalul golurilor a ajuns la 
308. Pînă în prezent con
duce... etapa a VIII-a, cu 31 
de goluri, iar pe ultimul loc 
se află etapa a XlI-a, cu 12 
goluri. Cele 15 goluri ale 
etapei a 16-a (cu o medie de 
1,87 goluri de meci) au fost 
înscrise de un apărător 
gol), un mijlocaș (1), și 
ataeanți (13),

, De menționat că, în jocul 
cu S.C. Bacău, Haidu (Dina
mo) a marcat cel de-al 300- 
lea gol al acestui campionat.

In această etapă a fost a- 
cordată doar o lovitură de la 
11 m, care, însă, a fost rata
tă de Ciupită (Petrolul).

Cu cei doi jucători 
șovschi și Dodu) cărora 
arătat cartonașul roșu,

(l
13

(Bro-
li s-a 

nu-

I PROMITĂ TOR...
(Urmare din pag. 1)

bazindu-și, în continuare, 
cui pe aceste elemene ale 
balului autentic, singurele 
neratoare de progres, 
Cluj va ajunge, sîntem con
vinși, și la satisfacția rezulta
tului propriu-zis.

jo- 
fot- 
ge- 
„U“

Au fost, însă, și echipe care 
nu s-au putut înscrie, cit de 
cit, de la decolare pe orbita 
fotbalului la care năzuim, cu 
toții. Universitatea Craiova, 
ițare ne avertizase, intr-un fel, 
încă din „16“-iml, și-a deza
măgit suporterii, practicînd un 
joc slab, demodat. Prezent la 
meci, antrenorul federal Cor

LOTO-PRONOSPORT
2 CiȘTIGURI A CiTE 100.000 LEI FIECARE 

PE BILETE 10o/o LA PRONOEXPRES!
CÎȘTIGATORII AUTOTURISMELOR ȘI AI EXCURSIILOR 
ATRIBUITE LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES AL 

MĂRȚIȘORULUI DIN 3 MARTIE 1971

Categoria G (8 autoturisme 
Trabant 601) : 1. Leo Miza 
Ion — Suceava; 2. Dobre 
Stancu — Alexandria ; 3.
Georgescu Jeni — Roșiori de 
Vede; 4. Isache Niculai — 
com. Voineasa jud. Vîlcea; 
5. Udrescu C. Costică — corn. 
Bolintinul din Vale jud. Il
fov ; 6. Tudor Florea -—
București ; 7. Buniov loan — 
com. Vinga jud. Arad ; 8. 
Georgescu Gheorghe — Bucu
rești. Categoria M. (1 auto
turism Dacia 1300) : Dima 
Florea — com. Ursa jud. 
Olt; Categoria N. (1 auto
turism Moskvici 408/412 sau 
Dacia 1100 sau Skoda S. 100 
la alegere) : Toma I. Zaharie 
— Tg. Mureș.

Categoria H. (63 excursii 
Moscova — Leningrad) : 1. 
Todor Ioan — com. Chișineu 
Criș jud. Arad ; 2. Păcuraru 
Virgiliu — Arad ; 3. Alexan- 
drescu Teodor — R. Sărat ;
4. Moarcăș Vasile — Brașov ;
5. Lorentz Arpad -r- corn. 
Bruiu jud. Sibiu ; 6. Teodo- 
rescu Ileana — Rodbav Băi 
jud. Brașov; ,7. Bănulescu

Ion — Brașov ; 8. Filip Ion 
— Pătîrlagele jud. Buzău ; 9. 
Dokenal Ladislav — Oțelul 
Roșu jud. Caraș-Severin ; 10. 
Cioca 
Popa 
Duțu 
Cluj ;

Gheorghe — Cluj ; 11. 
loan — Turda ; 12.
Mircea Cristian — 

___ _ 13. Huiu Maria — Tîr- 
goviște ; 14. Tudor C. Nicolae 
— Mănești jud. Dîmbovița ; 
15. Iordănescu Paraschiva — 
corn. Dealul Mare jud. Dîm
bovița. (Continuare în numă
rul de mîine).

nel ■ Drăgușin notează, printre 
altele, următoarele, referitor 
la jocul formației gazdă: .mo
bilitate insuficientă, soluții 
contraindicate în încercările 
de a-1 pune în valoare pe 
Oblemenco care, deși bun șu
ier, a fost jucat aproape numai 
cu baloane înalte".

O altă decepție â etapei a 
constituit-o evoluția în Capita
lă a Farului ; o echipă care 
a trecut prea repede de la 
fotbalul spectacol la opusul 
lui: anti-jocul. a fost jenant 
pentru noi să-l vedem, o bună 
parte din reprima secundă, pe 
elevii lui Cosmoc și Hașoti 
lncercînd să rezolve situațiile 
dificile din jumătatea lor de 
teren aproape numai prin mij
loace distructive : mingi aruh- 
cate cit mai departe dincolo 
de linia de tușă, fapt care l-a 
determinat pe arbitrul Sever 
Mureșan să prelungească jocul 
cu 4 minute. Este, oare, Farul 
lipsit de alte resurse în mo
mentul de 
incapabilă 
puncte, in 
du-și de

mărul eliminaților a ajuns la 
8.

Vă prezentăm pe cei 9 jucă
tori care au debutat — în 
etapa a 16-a — în acest cam
pionat : Bodrojan, Bocșa și 
Regep (toți la C.F.R. Timișoa
ra), Marincan, Urmeș și Ton- 
ca (toți la Jiul), Coman (la 
Steaua), Kun II (la UTA) 
și Ciupitu (la Petrolul).

în această etapă, cavalerii 
fluierului au primit 34 de 
stele (din 40 posibile) : 4 au 
primit 5 stele, 2 au primit 4 
stele, iar 2 cîte 3 stele.

Media notelor acordate e- 
chipei etapei a 16-a a fost de 
8,72.

Cele mai mari note le-a ob
ținut Steagul roșu — 89 p
(cu o medie de 8,09), iar cele 
mai mici ie-a primit Petro
lul — 64 p (cu o medie de 
5,81). Cele mai bune apărări 
au fost ale echipelor Steagul 
roșu și Politehnica Iași, 
care 
mai bune linii de mijloc au 
fost ale echipelor Politehnica 
Iași și Dinamo, fiecare cu o 
medie de 8,50; iar cel mai 
bun atac — Steagul roșu cu 
o medie de 8,25.

Clasamentul

fie-
avînd media 8,00 ; ceie

„constant-

valoric" după 16 etape se 
prezintă astfel : 1 STEAGUL 
ROȘU ‘
130 p) , z-vuwriiiuva
1266 p (lanul 125) ; 3. Dinamo 
1238 p (R. Nunweiler 119); 4. 
Farul 1237 p (Antonescu 120) ; 
5. „U“ Cluj 1237 p (Crețu 
119) ; 6. Universitatea Craio
va 1224 p (Deselnicu 125 p); 
7. Rapid 1222 o " 
110); 8. C.F.R. Cluj 
(Cojocarii 
geș 
10.
lier 
cău 
Jiu] 
U T-A.
14. Steaua 1162 p (Ștefănescu 
113); 15. C.F.R. Timișoara 
1145 p (Mehedinți 107) ; 16.
Progresul 1104 p (Măndoiu 
117).

Situația în „Trofeul 
schowschi11, după 16 
este 
8,87 ; 2.
București 
stanța și 
Timișoara 
și Bacău 8,12 : 9. Arad 8,00 ; 
10. Iași 7,33; 11. Pitești 7,00; 
12. Brașov 5,75.

Adrian VASILESCU

1280 p (ADAMACHE 
: 2. Politehnica Iași

(R. Nunweiler 119); 4.

(Lupescu 
1215 p 

121); 9. F.C. Ar- 
1204 p (Vlad 116): 

Petrolul 1201 p (Gru- 
117); U.S. C. Ba

ll 98 p (Ghiță 123); 12.
1195 p (Libardi 114); 13.

1190 p (Pojoni 121);

Pet- 
etape, 
CLUJ 

: 3.
Con- 

vțet.ii 8,50 ; 6. 
8,14 ; 7—8. Craiova

următoarea : 
Ploiești 
8,56 ; ■
Petroșani

: 1.
6,62 ;

4—5. <

PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR 10 DIN 10 MAR

TIE 1971

Extragerea I : categ. 2 : 1,80 va
riante a 60162 lei ; 3 : 12,75 a
6 665 Iei : 4 : 68,85 a 1 234 Iei ; 5 : 
144,55 a 588 lei ; 6 : 4 914,55 a 40 
lei.

Report categ. 1 : 954 180 le-l. Cîș- 
tigător categ. 2 : VINCZE 
DREI din Odorhel

Extragerea a II-a : categ.
2 variante (S0%) a <" 
lei fiecare ; B : 19.20 
C : 45.95 a 1 722 lei * 
a GO lei ; E : 167.45 
F : 3 334.35 a 40 lei.

Report categ. A : 486 975 Iei. 
Cîștigători categ. A : HOLDE AN 
IOSIF din București și VITA IU- 
LIU din Zărneștj — Brașov.

AN-
Harghita.

A :
100 000

4 122 Iei; 
: 2 724,05 
200 lei ;

SERIA A IlI-a
Azotul Slobozia — Electrica Con

stanța 2—1 (1—1)
Cimentul Medgidia

București 1—fl (0—0)
Dunărea Tulcea — Celuloza Că

lărași 1—0 (1—0)
Tehnometal București — Marina 

Mangalia 2—0 (0—0)
Olimpia Giurgiu — Flacăra roșie 

București 0—0
Unirea București

Ploiești 1—u (0—0)
Victoria Florești — Delta Tul

cea 1—0 (0—0)
Electronica București — I.M.U. 

Medgidia (amînat pentru 31.III) 
(Corespondenți : I, Matei, A. 

Radu, I. Turșie, V.
Burcin, C. D. Negrea, 
și N. Tokacek)

I, Matei, 
Adrian, V. 
N. Coman

ETAPA VIITOARE : Laromet — 
Olimpia, Prahova — Electronica, 
Unirea — Victoria, Dunărea — 
Azotul, Celuloza — Delta, Flacăra 
— Cimentul, I.M.U.M — Tehno
metal. Marina — Electrica.

1. DELTA 17 12 1 4 31— 8 25
2. Prahova 17 9 5 3 25—11 23
3. Electronica 16 10 1 5 24—10 21
4. Flacăra 17 9 3 5 22—13 21
5. I.M.U.M. 16 7 5 4 26—14 19
6. Electrica 17 8 2 7 22—21 18
7. Celuloza 16 7 3 6 19—16 17
8. Azotul 17 7 3 7 19—34 17
9. Tehnometal 16 5 6 5 17—19 16

10. Victoria 17 4 8 5 17—22 16
11. Cimentul 17 5 4 8 17—18 14
12. Olimpia 17 5 4 8 18—26 14
13. Laromet 16 5 3 8 14—17 13
14. Unirea 16 6 1 9 21—25 13
15. Dunărea 17 4 5 8 14—28 13
16. Marina 17 2 2 13 8—32 6

SERIA A IV-a
Progresul Corabia—T.M. Bucu

rești 3—1 (0—0)
Lotrul Brezol—Dacia Pitești 2—1 

(2-0)
Autobuzul București—Petrolul

Tîrgovișie 6—0 (4—0)
Petrolul Videle — Chimia Rm.- 

Vîlcea 2—1 (0—1)
Caracal—Mașini unelte 

București 3—1 (3—0)
Gloria Slatina—Comerțul Ale

xandria 0—0

F. C.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI

față ? Este echipa 
să-și adjudece 

deplasare, văzîn- 
joc ? Punîndu-ne 

aceste întrebări, și asociind la 
exemplul Farului și pe acela 
al Universității Craiova, ridi
căm de fapt o problemă : ace
ea a necesității perioadei de 
rodaj, prin jocuri de verificate 
și omogenizare, în turnee sus
ținute peste hotare. Și, după 
cum bine știm, Farul și Uni
versitatea Craiova se numără 
printre puținele echipe care — 
din vina lor — n-au beneficiat 
dc acest atu.

Ieri dimineața, în prezența 
vicepreședintelui Federației 
de Fotbal, Ion Balaș, a/pre
ședintelui Colegiului Central 
al Antrenorilor, Emerieh 
Vogi, și a președintelui Cb- 
legiului reprezentanților di
viziei A, Gheorghe Urich, 
și-a deschis lucrările, în sala 
de conferințe de la „23 Au
gust", consfătuirea anuală a 
antrenorilor centrelor de co
pii și juniori.

După cuvîntul de deschi
dere, președintele Comisiei 
Centrale de juniori, Ion 
Ălexandrescu, a dat citire 
unui raport, întocmit pe mar
ginea activității organizato
rice și de instruire din peri
metrul centrelor de copii și 
juniori, raport din care ne 
permitem să cităm următorul 
fragment :

„...Ca rezultat al unor ac-

cen- 
1965, 
Foc- 
Sla- 

chiar

Miercuri, pe Ciulești

LOTUL OLIMPIC—RAPID
în vederea apropiatei par

tide cu echipa Albaniei, din 
preliminariile J.O., lotul olim
pic susține miercuri un meci 
de verificare Ia București, în 
compania echipei Rapid (sta 
dionul Ciulești, ora 15.30). 
Iată lotul convocat de către 
antrenorii Valentin Stănescu

și Cornel Drăgușin t Constan- 
tinescu, Ghiță ; Gheran, Ivăn- 
cescu, Bădin, Olteanu (F. C. 
Argeș), Vlad, N. Ionescu; 
Sălceanu, Dineuță, Vigu, Co- 
ioearu : Pană, Dumitrii! II, 
Caramari, Oprea, Fl, Dumi
trescu, Gyorfi Năstureseu n-a 
fost chemat, fiind accidentat.

țiuni multilaterale, funcțio
nează în prezent 41 de 
tre, față de 12 în anul 
ultimele — cele de la 
șani, Tulcea, Buzău și 
tina — fiind înființate
în acest an. în cele 41 de 
centre activează un număr 
de peste 5 000 de copii și ju
niori, selecționați din aproape 
60.000. De pregătirea lor răs
pund 116 antrenori...

Consemnăm cu satisfacție 
aportul sporit al Ministerului 
învățămîntului, prin înființa
rea mai multor secții de fot
bal în cadrul școlilor spor
tive, a unui liceu și a unor 
școli generale cu profil de 
fotbal, prin asigurarea fazei 
pe țară a campionatelor șco
lare, al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
prin organizarea campionate
lor interclase și a festiva
lului anual al „Tinerelor spe
ranțe", al Consiliilor județe
ne pentru educație fizică și 
sport, care au acordat o a- 
tenție sporită desfășurării 
activității competițonale în a- 
ria copiilor și juniorilor".

Facem aici o paranteză 
pentru a ne arăta nedumeri
rea față de absența de la 
consfătuire a reprezentanților 
cluburilor Dinamo București, 
Universitatea Cluj, Universi
tatea Craiova, ca să le cităm 
pe cele mai importante, con
siderând de cuviință că fede-

rația ar trebui să ia măsuri 
punitive împotriva celor care 
îi ignoră, cu nonșalanță, de
ciziile. După ce participanții 
au ascultat proiectul noului 
Regulament de organizare și 
funcționare a centrelor, s-a 
trecut la discuții.

Au luat cuvîntul prof. 
Roii Manea, vicepreședintele 
clubului Progresul București 
(„clubul nostru este mulțu
mit de randamentul centru
lui de juniori"), Ștefan Stăn- 
culescu. antrenor la Dinamo 
București („o să vi se pară 
curios : centrul nostru are un 
singur teren, și acela aproa
pe impracticabil !“), Dumitru 
Oprea, de la Centrul de co
pii și juniori Brăila, Leonte 
Ianovschi („la F.C. Argeș, 
în 1969 s-au perindat 5 an
trenori ia centru !“), Petre 
Comăniță (Farul Constanța), 
Alexandru Dan, de la U.T.A. 
(„orice echipă poate lua ju
cători de la centru. Noi nu 
putem lua de la nimeni..."), 
Ion Opriș (Universitatea Cra
iova), Ion Pădureanu (Crișul 
Oradea), Constantin Giolgău, 
de la centrul de copii și ju
niori Tg, Jiu, Vlad Luca 
(Buzău) și Constantin Țapu, 
Pi.'tra Neamț („cred că vi
itorul fotbalului ține de în
ființarea liceelor de specia
litate").

Lucrările consfăluii ii • con 
tinuă.

SERIA A V a
Furnirul Deta — C.F.R. Caran

sebeș 1—1 (0—1)
Victoria Caransebeș — Metalul 

Tr. Severin 1—2 (0—2)
M.E.V.A. Tr. Severin — Minerul 

Motru 1—1 (0—1) •_v. •
Minerul Bocșa — Știința Pe

troșani 1—0 (0—0)
Vulturii textila Lugoj — ■ Elec

tromotor Timișoara 9—0 (4—0)
Dunărea Calafat — Pandurii Tg. 

Jiu 3—1 (2—1)
Metalul Topleț — Minerul Lu- 

penl 1—0 (0—0)
Minerul Moldova Nouă — Stea

gul roșu Plenița 3—0 (2—0);
(Corespondenți ; N, Sorine», M. 

Mutașcu, M. Focșan, I, Sanflroiu, 
C. Olaru. St. Zvîrgnea, ~ * 
și P. Suihandan)

1. VUI.TURII
2. CPR Caran.
3. știința
4. Minerul L.
5. Minerul M.N.
6. Metalul T.S.
7. Pandurii
8. Electromotor
9. Minerul

10. Dunărea
11. Furnirul
12. Metalul
13. Steagul
14. MEVA Tr.Sev.

17
B. 17

17
VIITOARE :

C. Avram

M.

T.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17 
17 
17

10 2
10 1
8 4
9 1
9 1
7 4

S 4 
B 2 
2 5

5 43—15
6 25—20
5 24— 9
7 23—17
7 13—19
6 32—23
5 20—13
6 19—24
5 14—20
7 21—24
8 2îr*24
9 20—32
8 16—24

22
21
20
19
19
18
18
18
18
17
13 
15
14

14
12
11

8 20—31
10 14—30

S 19—20 
Metalul

13. Minerul
16. Victoria

ETAPA
T.s. — Pandurii, Știința—Vulturii,
Metalul T. — Victoria, C.F.B. Ca
ransebeș — M.E.V.A. Tr. Sev., 
Dunărea — Furnirul, Steagul — 
Minerul M., Minerul M.N. — Mlne- 

— Minerul fa.rui B.. Electromotor

SERIA A Vl-a
IndependențaMetalul Aiud 

Sibiu 6—1 (4—0)
Minerul Ghelar — Minerul Te- 

liuc 1—0 (1—0)
Industria sîrmel Cîmpla Turzll— 

Minaur ZIatna 2—0 (1—0)
Chimica Tîrnăvenl.— Soda Ocna 

Mureș 2—0 (0—0)
C.F.R. Slmeria — Arieșul Cîm

pla Turzii 0—0
Unirea Alba Iulia — Mureșul 

Deva 0—0
A.S.A. Sibiu — Metalul Copșa 

Mică 2—0 (0-0)
Aurul Brad — Victoria Călan 

2—0 (2—0)
(Corespondenți : i. Somogyi. Fi. 

Oprița, p. Tonea. A. Ganea, M. 
Munteanu, I. Filîpescu, Gh. To- 
plrceanu și M. Susan )

ETAPA VIITOARE : Minerul
G. — C.F.R. Slmeria, A.S.A. Si
biu — Ind. Slrmei, Soda — Aurul, 
Metalul C. M. — Mureșul, Uni
rea — Minerul T., Minaur — Vic
toria. Arieșul — Metalul A., Chi
mica — Independența.

1. CHIMICA 17 11 2 4 36—17 24
2. Mureșul 17 9 4 4 18—18 22
3. Indepen. 17 10 1 6 28—22 21
4. Victoria 17 10 0 7 23—18 20
5. Metalul A. 17 7 4 6 38—24 18
6. Soda 17 ’7 4 6 27—28 18
7. Ind. str. 17 7 3 7 22—17 17
8. Minaur 17 8 1 8 25—24 17
9. ASA Sib. 17 6 4 7 14—14 16

10. Min. G. 17 8 0 9 21—23 16
11. Aurul 17 7 1 9 18—27 15
12. Min. T. 17 6 2 9 21—24 14
13. Unirea 17 5 4 8 16—25 14
14. Met. C.M. 17 6 2 9 19—30 14
15. CFR SLmt 17 5 3 9 21—24 13
16. Arieșul 17 4 5 8 11—23 13

SERIA A Vll-a
C.I.L. Gherla — Victoria Cărei 

1—0 (0—0)
Gloria Baia Mare — Recolta Sa- 

lonta 2—0 (1—0)
Someșul Beclean — Someșul Sa- 

tu Mare 3—1 (1—0)
Bradul Vișeu — Unirea Dej 2-0 

(1-0)
C.I.L. Sighetul Marmației — 

Constructorul Baia Mare 1—0 (0—0)
Arieșul Turda — Unirea Zalău 

1-1 (0-1)
Dermata Cluj — Chimistul Baia 

Mare 1—0 (1—0)
Minerul Baia Sprie. — Progre

sul Năsăud 4—0 (2—0)
(Corespondenți : D. Vatatt, R. 

Pop, I. Pintea, A. Ghiiezan, V. 
Godja, P. Lazăr, E. Fehervari și 
AL Domuța)
1. CIL GHERLA

12 1 4 34—1317
2. Arieșul 17 9 5 3 35-19
3. Unirea D. 17 9 2 6 34—20 :
4. Dermata 17 8 4 5 26—13
5. Victoria 17 8 4 5 20—14
6. Unirea Z. 17 7 5 5 20—17
7. CIL Sighet 17 7 4 6 16—17
8. Recolta 17 7 4 6 21—30
9. Minerul 17 8 1 8 24—25

10. Progresul 47 7 3 7 19—22
11. Someșul S.M. 17 7 2 8 23-24
12. Gloria 17 6 4 7 24—26
13. Bradul 17 4 5 8 15-^24
14. Construe. 17 5 1 11 17—27
15. Chimistul 17 3 4 10 18—22
16. Someșul B. 17 3 3 11 18—51

ETAPA VIITOARE : CI.L. S

25 
23 
20
20
20 
19
18
18 
17 
17 
16 
16
13 
11
10

9
51- 

ghet—Arieșul, Someșul S.M.—Mi
nerul, Unirea Z. — Gloria, Der
mata — Victoria, Unirea D. — 
Recolta, Chimistul — C.I.L. Gher
la, Bradul —Progresul, Construc
torul — Someșul B.

SERIA A VIII-a
Unirea Cristuru Secuiesc — Car

pați Sinaia 2—1 (2—0)
Oltul Sf Gheorghe — Torpedo 

Zărneștl 1—0 (0—0)
Colorom Codlea — Chimia Or. 

Victoria 3—2 (3-1)
Minerul Bălan — Tractorul Bra

șov 0—3 (0—1)
Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 

Viitorul Gheorghieni 2—1 ,(1—0)
Carpați Brașov — chimia Făgă

raș 1—2 (1—2)
Forestierul Tg. Secuiesc—Carai- 

manul Bușteni 2—0 (1—0)
C.F.R. Sighișoara — Vitrometan 

Mediaș 3—1 (0—0)
(Corespondenți • V. Lorintzl, Gh,

ETAPA VIITOARE : Colorom — 
C.F.R. Sighișoara. Chimia V. — 
Caralmanui, vitrometan — Mine
rul. Torpedo — Carpați B.. Trac
torul — Oltul, Viitorul — Unirea. 
Chimia F. — Lemnarul, Carpați 
s. — Forestierul,

Briotă. T. Rizea R. BoTtOȘ, A.
Pialoga, V. Secăreanu, L. Bucs Șl
I. Turjan)

1. CHIMIA F. 17 14 2 1 18—12 30
2. Oltul 16 13 0 3 32—13 26
3. Tractorul 17 8 5 4 41—16 21
4. Lemnarul 17 8 5 4 36—22 tl
5. Carpați S. 17 9 2 6 36—22 20
6. CFR Sighiș. 17 8 4 5 28—22 20
7. Caraimanul 17 9 1 . 7 27—26 19
8. Viitorul 17 8 2 7 18—24 18
9. Minerul 17 8 0 9 21—37 16

10. Torpedo 17 6 2 9 15—39 14
11. Colorom 17 6 1 18 23—37 13
12. Forestierul 17 6 0 11 23—31 12
13. Carpați B. 17 a 1 11 31-2? 11
14. Unirea 17 4 3 10 22—50 11
15. Chimia V. 16 3 4 9 22—29 10
16. Vitrometan 17 4 0 13 18—33 8
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KARLSSON

OKSANEN

preajma unei noi ediții a cam-Ne aflăm în preajma unei noi ediții a cam
pionatului mondial de hochei (grupa A), 
ale cărui întreceri incep la 19 martie, 

în Elveția. Mai 
boare în arenă, 
zată a patru căpitani de echipă
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Suediei și Finlandei — 
care vor ocupa, foarte probabil, partea supe
rioară a clasamentului.

STARȘINOV (U.R.S.S): „Moralul echipei noastre este bun"

înainte ca protagoniștii să co
să luăm act de părerea avi- 

cei ai

CERNY (Cehoslovacia): „Utilizăm

(Suedia): „Nu mai avem

(Finlanda): „Sintem

VIACESLAV STARȘINOV (U.R.S.S.) :
„Moralul echipei noastre 

este bun. Toți jucătorii do
resc ir. mod ferm- să termi
năm învingători, deșt știm 
foarte . bine că nu va fi de 
loc ușor ca să ne împlinim 
această dorință. Cu atit mal 
mult, cu cît noi am cîștigat 
de zece ori, pină acum, 
titlul mondial, ceea ce unora 
li se poate părea plictisitor...

După părerea mea, în mo
mentul de față, cînd cele mai 
bune reprezentative au atins 
o valoare aproximativ egală, 
ceea ce contează in primul 
rind este pregătirea psiholo
gică a echipei, voința ei de 
a învinge. De altfel, nu ui
tăm niciodată obișnuitul aver
tisment al antrenorilor noștri: 
„Nu există meci ușor". Au 
perfectă dreptate și, mai 
ales, într-un camvionat mon
dial".

preîe
de a
eu voi spune, totuși, că tn-

ale jocului. Cu riscul 
trece drept un sceptic,

ARNE KARLSSON (SUEDIA) :

„Ni se reproșează o oare
care instabilitate în decursul 
meciului, o incapacitate de a 
duce la capăt lucrurile în fie-

care meci. Intr-adevăr, pro
blema principală pentru noi 
este asigurarea unui joc fără 
fluctuații. Aci se află expli
cația faptului că noi nu am 
reușit să urcăm pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului. 
Spun acest lucru convins 
fiind că pregătirea psiholo
gică a jucătorilor reprezintă 
un factor deosebit de impor
tant.

Cred că nu e rău că s-a 
renunțat la un jucător atit 
de experimentat ca Ulf Ster
ner pentru că acum nu mai 
avem în echipă vedele și ser- 
vanți.

Se spune că noi sintem 
o echipă a surprizelor sau a 
enigmelor. Nu știu dacă e 
adevărat. In schimb, am con
vingerea că „Tre Kronor" 
(Trei Coroane, emblema de pe 
tricourile echipei Suediei), va 
figura printre principalii pre- 
tendenți la titlul mondial..."

JOSEF CERNY (CEHOSLOVACIA)

mulți

vedete

debutanți"

deciși să

și servanți"

nu ne menajăm"

amicale sînt un lu-tîlnirile
cru, iar campionatul mondial, 
cu totul altceva".

LASSI OKSANEN (FINLANDA) :
Sezonul acesta prezintă un 

interes aparte pentru noi. In 
primul rind, utilizăm o serie 
de debutanți și, apoi, va tre
bui să rezolvăm cu ocazia 
acestui campionat o problemă 
complicată: reprezentativa
noastră și-a afirmat, deseori, 
valoarea, învingind echipe 
care se aflau in postura de 
mari favorite. Acum, cred că 
a venit momentul să ne cla
săm mai sus de locul 4.

Nu intenționăm să ne 
schimbăm felul nostru de joc. 
Ca și pină acum, vom juca 
strins, lupta pe întreg tere
nul favorizîndu-ne în fața 
unor adversari superiori din 
punct de vedere tehnic.

îmi dau seama că adversa
rii noștri vor încerca să ne 
dejoace planurile. Dar cei ce 
vor purta tricoul cu inscrip
ția SUOMI nu-și fac iluzii

se află, 
cum n-a

„Echipa noastră 
acum, într-o formă 
mai av-ut de mult. Ne bucură 
acest lucru pentru că acum 
utilizăm mulți debutanți. Cu 
toții au jucat foarte bine în 
străinătate, făcind dovada 
unei cunoașteri temeinice a 
acestui joc, precum și a unei 
voințe remarcabile.

Unii specialiști și observa
tori sportivi consideră suc
cesele selecționatei noastre tn 
meciurile amicale din acest 
sezon o adevărată revelație. 
Mi se pare că ar trebui să 
privească lucrurile cu un ochi 
mai lucid. Desigur, tinerii 
din echipă merită să fie lău- 
dați pentru aportul lor. Sînt 
curajoși, calmi in momentele

■ ■

SCURTE NOTAȚII LA ÎNTRECEREA
SPERANȚELOR

/ (Urmare din pag. 1)
curs, dar am ezitat pină a- 
cum să vin pină aci cu mi
cuțele mele patinatoare. Pot 
să vă spun că nu regret de 
loc, ci dimpotrivă. Concursul 
și întreaga noastră vizită în 
România, au fost o experien
ță minunată și vor fi de 
neuitat pentru noi. Am to
tuși un regret... Că am lăsat 
să treacă timpul și acum, 
celelalte fete ale mele au 
crescut, depășind vîrsta. Ele 
nu vor avea bucuria Johan- 
nei, primind aplauze din tri
buna patinoarului bucureș- 
tean !“ Cuvintele de mai sus 
sînt cu atît mai semnifica
tive, cu cît ele provin de la 
o reprezentantă a Olandei, 
țară cu străvechi tradiții în 
patinaj.

Evident, concursul nostru a 
devenit un „test internațio
nal", urmărit cu interes de 
cercurile de specialitate din 
numeroase țări. Pe gheața 
patinoarului „23 August" iau 
startul, în fiecare an, viito
rii ași ai patinajului artistic, 
în această < 
toare a mari— .......  «...

în acest context de reușită 
generală este de s " 
din nou aportul Federației ro
mâne de patinaj, ca și al 
tuturor celorlalte foruri care 
și-au unit eforturile pentru a 
asigura un cadru deosebit în
trecerii. Suficient să amintim 
contribuția Consiliului Muni
cipal al Organizațiilor Pio
nierilor, care a făcut o in
tensă popularizare în rîndul 
pionierilor și școlarilor, con
tribuind la afluența de spec
tatori în tribune. Sau, exce
lenta muncă a secretariatului 
tehnic al concursului, oferin-

ITALIANUL GUSTAVO THOENI CÎȘTIGĂTOR
AL „CUPEI MONDIALE" LA SCHII

Pe echipe, schiorii francezi au ocupat locul I
O dată cu desfășurarea probei 

masculine de slalom special de 
a Aare (Suedia) au luat sfîrșit în
trecerile pentru ,,Cupa Mondială". 
Ultima probă a revenit france
zului Jean Noel Augert (Franța) 
care, în cele două manșe, a tota
lizat timpul de 100,67. Pe locu
rile următoare s-au clasat Gus
tavo Thoeni (Italia) 101,33 și Ed
mund Bru^gman (Elveția) 102,19, 

în urma acestor rezultate a 
fost alcătuit clasamentul final al 
,,Cupei Mondiale". Trofeul a re
venit italianului ~ 
care a realizat 
Henri Duvillard
Patrick Russel
Jean Noel Augert (Franța) 107

Gustavo Thoeni 
15.5 p, urmat 
(Franța) 135 
(Franța) 125

de
p,
p. 
p

„Cupa Mondială" feminină a re
venit schioarel austriece Anne 
Marie Proell. în slalomul uriaș 
de la Aare, ea a confirmat din 
nou clasa sa terminînd învingă
toare cu rezultatul de 1:19,17. A- 
mericanca Marilyn Cochran a so
sit pe locul doi în 1:21,13, urmată dc 
Gertrud Gabl (Austria) 1:21,49. în 
clasamentul general, Anne Marie 
Proell a totalizat 210 p. Michele 
Jacot (Franța) care s-a clasat pe 
locul doi are 177 p, iar cea de-a 
treia clasată Isabelle Mir (Franța) 
a obținut 133 p.

în clasamentul final pe națiuni, 
primul loc a fost ocupat de Fran
ța cu 1312 p, urmată de Austria 
878 p, Elveția 395 p, S.U.A. 366 p, 
Italia 211 p, R.F. a Germaniei — 
198 p etc.

TENISMENII SOVIETICI

SAPPORO
LA...

DENVER!

că lupta va fi ușoară. Toți 
sintem deciși să nu ne me
najăm".

Elveția a promovat în grupa A
Austria și Italia vor juca anul
Echipa Elveției a încheiat 

neînvinsă întrecerile grupei 
B din cadrul campionatului 
mondial de hochei, clasîn- 
du-se pe primul loc înaintea 
redutabilelor formații ale Po
loniei și R.D. Germane, care 
au evoluat anul trecut în 
grupa A. Formația țării gaz
dă a cîștigat 
desfășurată la 
fost urmărită 
spectatori, cu 
(2—0, 2—0, 1—0) în fața 
liei.

Cu un mare interes au 
așteptate și ultimele meciuri 
de la Lyss și La Chaux de 
Fonds.

în primul, Polonia a învins 
după o luptă dramatică, mo
desta formație a Austriei cu 
scorul de 3-2 (0-0,2-0, 1-2). Au 
marcat; Biruia (P) în min.

viitor in ,,C“
8—4 (1—0, 4—2,reprize ;

3—2).
în ultima întîlnire, dispu

tată tot la Berna, s-a înre
gistrat un rezultat surprinză
tor : Iugoslavia — Japonia 
7—6 (1—2, 5—0, 1—4).

AU ClSTIGAT „CUPA NAȚIUNILOR
CAIRO 15 (Agerpres). — 

în proba de simplu a tur
neului open, francezul Proisy 
l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe 
egipteanul Sonbol, 
Daudi (Republica Arabă U- 
nită) a dispus cu 6—1, 6—1 
de tenismanul român Ion 
Sântei.

în finala competiției pe e- 
chipe dotată cu „Cupa Na
țiunilor" formația U.R.S.S. 
(care eliminase echipa Sântei 
— Gulyas în semifinale) a 
întrecut cu 2—1 selecționata 
Franței. Metreveli l-a învins 
cu 7—5, 6—4 pe Goven, 
Jauffret a egalat scorul 
tigînd cu 6—2, 6—2 în 
lui Lihaciov. în partida 
cisivă de dublu, cuplul

iar El

iar 
cîș- 
fața 
de- 
so-

u

j

vietic Lihaciov — Metreveli 
a învins cu 6—3, 6—2 pere
chea Goven — Jauffret.

REIJNIIINIA COMISIEI
EXECUTIVE A C.I.O
Comisia executiv^ a Comitetului 

Internațional Olimpic (C.I.O.) în
trunită la Lausanne a aprobat în 
unanimitate un nou text al cap. 
26 din regulamentul olimpic pri
vind definiția sportivului amator. 
Acest text, care nu a fost dat pu
blicității, va fi supus la vot prin 
corespondență tuturor membrilor 
C.I.O.

ultima partidă 
Berna, care a 
de 12 000 

scorul de

CLASAMENT FINAL :
0
1
2
3
4
4
6
5

1. ELVEȚIA
2. Polonia
3. R.D. Germană
4. Norvegia
5. Iugoslavia
6. Japonia
7. Austria
8. Italia

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
2
2
1
0

1
1
0 
o
1
1 
o
2

de
5—0
Ita-

fost

31—14
36— 19
49—24
37— 32
25—34
33—40
17—34
12—43

32, Stefaniak 
Zahradnicek 
Weingartner 
și Komorski 
în același timp, 
nata R.D. Germane 
nat învingătoare partida cu 
Norvegia, pe care a domina
t-o categoric în primele două

(P) 
(A) 
(A) 
(P)

în 
în 
în 
în 
Și

min. 38, 
min. 41, 
min. 56 
min. 60. 
selecțio- 
a termi-

(Urmare din pag. 1)

campionate- 
Sofia loturi 
cu pretenții 
puțin justi-

atît mai bine : ambițiile vor fi 
și mai stîrnite.

Asemenea puncte de vedere 
au convins, probabil, pe mulți 
dintre responsabilii naționali 
de atletism șă iasă din rezer
vă și să trimită la 
le europene de la 
destul de masive, 
mai mult sau mai 
ficate.

Statistica medaliilor distri
buite arată că s-au înfruptat 
din lauri reprezentanții a 13 
țări care și-au împărțit (fi
rește inegal) cele 69 de coloa
ne cu medalii. Atleților români 
le-au revenit în total 5 dintre 
acestea (2 de argint 
bronz), proporție ce 
de desconsiderat, 
mai multe cununi nu 
rit decît atleții din
R.F.G., R.D.G. și Polonia.

Ajunși la acest punct, tre
buie să repetăm constatarea că 
săritorii români au devenit 
redutabili, că sînt acum cu- 
noscuți și recunoscuți. în 
ciuda locurilor lor pe podium 
— pe o treaptă mai jos decît 
cea rezervată cîștigătorului

și 3 de 
nu ește 

aflînd că 
au cuce- 
U.R.S.S.,

Carol 
prefe-k

Cornelia Popescu și 
Corbu au cules ovații 
rențiale din partea spectatori
lor. Mai importantă însă este 
referirea la valoarea intrinsecă 
a competitorilor români. Antre
norii nu au greșit cînd l-au 
considerat pe Corbu capabil în 
acest sezon să-l înfrunte pe 
multiplul campion și record
man Saneev. Egalitatea lor 
(16,83) îl onorează și ar trebui 
să-1 stimuleze pe săritorul ro
mân. Este locul să precizăm 
că Șerban Ciochină, în vădită 
dificultate cu pista de elan (ca 
și Piștalu la prăjină) n-a rea
lizat la triplu decît 15,74 m, 
ocupînd locul 10. A avea însă 
în clasamentul european locu
rile 2, 4 și 10 — obținute în 
luptă directă, nu pe calea sta
tisticilor de birou — reprezintă 
una dintre cele mai merituoa
se performanțe ale atletismu
lui românesc. Situația se re
petă la săritura în lungime, 
unde Sărucan și Jurcă formea
ză un tandem redutabil, căruia 
îi lipsește foarte puțin pentru 
a reuși saltul decisiv dincolo 
de temutul și doritul jalon al 
celor 8 metri. Meritul antreno
rilor români de la sectoarele

am fi dorit să spu- 
multe lucruri bune 
concurenții români, 
excepții — printre

PATINAJULUI

campionatele europenei Situația în

într-una 
in

du-ne surpriza unui buletin 
de rezultate editat cu promp
titudine, la nivelul acelora de 
la campionatele mondiale și 
europene.

Firește, 
nem mai 
și despre 
Cu rare 
care și meritoriul loc 8 ob
ținut de talentata Silvana 
Suciu — aceștia s-au dovedit 
însă sub nivelul adversarilor 
lor de peste hotare. Este o 
rămînere în urmă care tre
buie să dea de gîndit și a- 
supra căreia promitem să re
venim într-un comentariu vi-

Cornelia Popescu 
săriturile ei reușite i 

sa’a Festivalna
Telefoto :
B.T.A. — AGERPRES

etapă premergă- I 
ilor lor afirmări. I

subliniat I 
rației ro- I

I
I
I
I
I

polo: MLADOST— I

IUGOSLAVIA. — Etapa a 19-a 
a însemnat detronarea liderului 
Partizan, care a fost învins chiar 
la Belgrad, cu 2—0, de modesta 
formație CELIK ZENIȚA. Hajduk 
Split a trebuit să se mulțu
mească cu un punct pe teren 
propriu. în partida cu Sarajevo 
(0—0), dar suficient pentru a de
veni lider datorită golaverajului. 
Dinamo Zagreb a dispus de 
Velej în deplasare (1—0), iar Voj- 
vodina tot în deplasare a smuls 
Olimpijei, la Ljubljana, un punct 
prețios (2—2). O victorie clară a 
obținut Steaua roșie în meciul 
cu Țrvenka (4—0). Mezinul echi
pei, Filipovici, în mare vervă, a 
marcat 3 goluri. Alte rezultate : 
Radniki (K) — Sloboda 0—0; Ze- 
leznicear — O.F.K. 0—0; Borat — 
Radnicki (N) 
2—0. Primele
1. Hajduk
2. Partizan
3. Dinamo
4. Zeleznicear
5. Olimpija

Jednota Trencin — Inter Bratis
lava 3—o; Tatran Preșov — Banik 
Ostrava 2—1 ;
— Lokomotiv 
ment :
1. Trnava
2. Ostrava
3. Kosice
4. Trencin

FRANȚA. —
programată în diferite zile ale 
săptămânii trecute. Surpriza * 
furnizat-o Angers (locul 12), care

Slovan Bratislava
Kosice 2—0. Clasa-

I

2—1; Bor — Maribor 
clasate :

19
19
19
19
19

— In

25
25
23
22
21

10 5 4 24—11
8 7 4 21—14
8 6 5 21—19
7 7 5 27—20

(D. P.)
etapa a 17-a 

goluri, 6 din

de sărituri este incontestabil 
și demn de prețuit.

Cu mici excepții, rezultatele 
de la Sofia au 
tate, ceea ce 
încă nu există 
priu-ziși pentru 
Cine e bun în 
distinge și în sală. Astăzi. Mîi- 
ne s-ar putea să nu mai fie 
așa. Mai ales la alergări, dar 
și la sărituri (cazul lui Papa- 
nicolau, clacat la 4,90 m, fiind 
elocvent). Asupra
am
pe 
în 
cît 
pene (în 
adevăratele) de la Helsinki.

fost cele scon- 
dovedeșta că 
specialiști pro- 
probele indoor, 
aer liber, se

subiectului 
mai putea reveni, dar de 
acum nu se mai vorbește 
cercurile specialiștilor de- 
despre campionatele euro- 

mentalitatea unora :

Există în cunoștințele 
multora despre sport im
presia — total greșită, veți 
vedea — că americanii nu 
se omoară cu firea în pre
gătirea Jocurilor Olimpice.

Aflînd acum despre 
crearea, în mai multe ora
șe din S.U.A., a unor cen
tre de pregătire specială, 
pe probe, a atleților candi
dați la selecția 
Milnchen, aceiași 
tentați să pună 
măsură pe seama 
considerații speciale față 
de sportul olimpic nr. 1, 
sport de mare tradiție pes
te Ocean, care a adus 
americanilor multe meda
lii de aur la toate Olimpia
dele. O telegramă recentă 
spulberă — credem — 
ultimele îndoieli în ceea 
ce privește seriozitatea pre
gătirii sportivilor din Sta
tele Unite Și pentru Olim
piada albă. Nu numai a- 
tleții sînt în alertă pre- 
olimpică. După cum relatea
ză agențiile internaționale 
de presă, în scopul unei 
mai bune pregătiri în ve
derea întrecerilor Olimpia
dei albe de la Sapporo, fe
derația de schi din S.U.A, 
a hotărit — nici mai mult 
nici mai puțin — cumpă
rarea unui... munte des- 
pădurit, în apropiere de 
Qenver (Colorado), unde 
a prospectat instalarea ta
berei speciale de antrena
ment a schiorilor ameri
cani. Aici vor fi constru
ite piste ale căror releve- 
uri topografice vor fi abso
lut identice cu acelea ale 
pistelor olimpice de la Sa
pporo.

Pentru reușita deplină 
a acestei 
ative, ar 
ca și „■ 
zăpada — care va acoperi 
pantele Munților Stincoși, 
să aibă calitățile celei de 
la Sapporo. Amatorii de 
ironii ar putea presupune 
că autorii proiectului o vor 
aduce prin import direct 
din Japonia...

Dar, ca rezultat general 
nu ne-ar mira dacă peste 
un an, pe pîrtiile olimpi
ce, schiorii americani vor 
lupta de la egal la egal 
cu așii mondiali ai pro
belor alpine.

pentru 
ar fi 

această 
unei

ingenioase iniți- 
mai trebui poate 

.materia primă" —

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX ♦ TELEX
Confirmând forma excelentă în 
care se află în acest sezon, cam
pionul olandez Ard Schenk a sta
bilit două recorduri mondiale în 
cadrul concursului Internațional 
de patinaj viteză de la Inzell. El a 
parcurs distanța de 10 000 m în 
14:55,9, timp superior cu 5,1 ve
chiului record mondial, care-1 a- 
parține, iar în proba de 5.000 m a 
fost cronometrat în 7:12,1 
Un nou record al lumii a 
realizat și sportivul vest-german 
Erhard Keller, cronometrat în 
proba de 500 m cu performanța 
de 38,42. Terminînd învingător în 
trei probe (1 500 m în 2:01,3) Ard 
Schenk a stabilit și un nou re
cord mondial la multiatlon cu un 
total de 168,248 p.

campionului francez Bernard Tal- 
vard care a totalizat în turneul 
final 5 v. fiind urmat de S. Sza
bo (Ungaria) — 4 v, I. Marton 
(Ungaria), L. Romanov (U.R.S.S.), 
R. Parulski (Polonia) — toți trei 
cite 2 
0 v.

V, și A. Kotișev (U.R.S.S.)

Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Magdeburg, 
cunoscutul înotător Roland Mat
thes a egalat recordul european 
în proba de 100 m fluture mas
culin cu performanța de■

In semifinalele „Cupei 
tirguri" la tenis de masă 
echipa Ferencvaros Budapesta a 
eliminat cu 5—1 formația franceză 
Boulogne Billancourt. în finala 
competiției, Ferencvaros Budapes
ta va întilni pe câștigătoarea me
ciului Start Bratislava—S.K. Duis
burg.

57,5.

orașelor 
feminin,

Competiția internațională de flo
retă ,.Trofeul Adrien Rommel", 
s-a încheiat la Paris cu victoria

La Sofia

TINERELE FLORETISTE

Proba 
cadrul 
le de 
a fost
învingător în finală cu 6—1, 7—5^
6— 3 în fața americanului Arthur 
Ashe. în finala probei feminine, 
Margaret Court a trebuit să se în
trebuințeze la maximum pentru a 
o învinge în trei seturi : 2-6,-
7— 6, 7—5 pe tînăra sa compatri
oată Evoone Goolagong.■
Peste 10 000 de spectatori 
mărit la Praga întâlnirea 
șă de hochei pe gheață 
selecționatele

masculină de simplu din 
campionatelor internaționa- 
tenis „open“ ale Australiei 
cîștigată de Ken Rosewall,

au ur- 
revan- 
dintre 

Cehoslovaciei și 
S.U.Â. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 5—3 (2—1. 2—2, 
1—0) prin punctele înscrise de 
Hlinka (2), Novak, Havel și Fos- 
pisil. Golurile echipei americane 
au fost marcate de Konik ț2) și 
Lilly holm.

Stanislav Batîșev (U.R.S.S.)
a ridicat 600 kg.

ZAGREB 15 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru 
RENO VINEK). — Turneul 
internațional de polo desfă
șurat în localitate a fost cîș
tigat de echipa Mladost Za
greb, finalistă a ultimei edi
ții a „Cupei campionilor eu
ropeni". în partida decisivă, 
Mladost a întrecut pe Voința 
Cluj cu scorul de 10—9. Alte 
rezultate : Mladost — Sel. de 
tineret Zagreb 11—3 ; Voința 
Cluj — Sel. de tineret Za
greb 6—t ; Mladost — Med
vesceak Zagreb 10—6. Clasa
ment 
greb 
P. 3. 
P. 4. 
0 p.

final : 1. Mladost Za-
6 p, 2. Voința Cluj 3
Medvesceak Zagreb 3 

Sel. de tineret Zagreb

I
I
I
I
I
I
I

BULGARIA.
s-au marcat 25 de a____ , _ —
eTe fiind consemnate în meciul 
Ț.S.K.A. — Trakia, încheiat cu 
victoria militarilor la scorul de 
5—1. La Plovdiv, campioana Lev- 
ski Spartak a întrecut pe 
rița cu 2—1, golul victoriei fiind 
opera mijlocașului Jecev în ulti
mele secunde ale întîlnirii. 25 000 
de spectatori au fost prezenți la 
meciul dintre J.S.K. Slavia și 
Botev Vrața, cîștigat de ultimii 
cu 2—1. Alte rezultate : Dunav 
Lokomotiv 1—0, Cerno 
Spartak 1—0, Marek —
1—1, Etar — Cernomoreț 
Ceardafon *
sament :
1. Ț.S.K.A.
2. Botev _ „ . _
3. Levski-Spartak 17 10 4 3 29—10

(T. H.)
CEHOSLOVACIA. — în etapa

• FILIPOVICI (STEAUA 
ROSIE BELGRAD) MAR
CHEAZĂ 3 GOLURI • 
JECEV (LEVSKI
TAK) ÎNSCRIE GOLUL 
VICTORIEI ÎN
MELE SECUNDE • DEȘI 
MARSEILLE A PIERDUT— 
STATU - QUO — ÎN 
CLASAMENTUL FRAN
ȚEI • ÎN DERBYUL 
Elvețian cîștiga li
derul • LUPTA STRÎN- 

SA ÎN SPANIA

SPAR-

ULTI-

Ma-

More — 
Laskov 

4—1, 
Akademik 4—0. Cla-

29
26
24

a 
17-a, liderul clasamentului Spar
tak Trnava a învins în deplasare 
cu scorul de 2—0 formația T.Z. 
Trinec. Alte rezultate : 
Praga — ZVL Jilina 3—0; 
Plsen — Sparta Praga 1—3; 
Jihlava — TJ Gotwaldow

Slavia 
Skoda 
Dukla

2—1 ;

a dispus de Marseille cu 2—1. St. 
EHenne și-a amînat meciul cu 
Metz astfel îneît poziția fruntașe
lor a rămas neschimbată :
1. Marseille 24 14 S 5 53—29 33
2. St. Etlenne 23 13 7 3 12—25 33
3. Nantes 23 12 5 6 11—25 29

SPANIA (Etapa a 25-a). — Li
derul Valencia a învins la scor 
(4—0) pe Atletico Bilbao, iar Real 
Madrid a dispus cu 2—1 de Sa- 
ragosa. Alte rezultate : Espanol 
— Celta Vigo 0—1 ; Granada — 
F.C. Barcelona 0—2 : Gijon — Las 
Palmas 2—0: Elche — ■ 
0—0 ; Sevilla — Atletico 
1—1 ; Real Socledad — 
1—2. Primele clasate :
1. Valencia
2. Atletico M.
3. Real M.
4. Barcelona

ELVEȚIA (Etapa 
Chaux de Fonds - 
0—1 ; Fribourg — Bellinzona

Grasshoppers Ztirich — F.C. Ba
sel 2—1 ; Lausanne — Sion 3—1; 
Lugano — F.C. Zurich 3—3; Lu
cerna — Servette Geneva 8—1. 
Primele clasate :
1. Grasshopp
2. Basel
3. Lugano

UNGARIA ___ _  .. _____
Ujpesti Dozsa a obținut o nouă 
victorie cîștigînd cu 3—0 în fața 
formației Komlo, iar Ferencva
ros a terminat la egalitate (l—1) 
în deplasare cu Pecs. Alte r< 
tate : Csepel — Honved 
M.T.K. — - ■
jvaros __ _ _
ged — Raba Eto 1—2
— Szombathely '
— Vasas 0—0.
1. Ujpesti D.
2. Vasas
3. Ferencvaros
4. M.T.K.

AUSTRIA. — Rezultatele etapei 
18 : Admira Viena — Sturm 
2—1 ; Wacker Innsbruck — 
mmering 2—0; Voest Linz — 
ner Sport Club 1—0; A.K.
— Bregenz 2—1; F.C. V.Tena — 
Austria Salzburg 1—0; Wattens
— Radenthelm 1—0. Partida Ra
pid Viena - 
amînată.
1. Salzburg
2. Rapid
3. Innsbruck
4. Admira

16 12 2 2 33—13
16 9 5 2 41—20
16 7 7 2 29—20

(Etapa a 17-a).

26
23
21

;ul- 
î—i: 

Videoton 2—1 ; Dunr.U- 
Salgotarjan 0—0: Sze- 

' * ; Diosgyor 
Tatabanya1—0

Sabadell 
Madrid 
Malaga

I
!
I
I

AU AVUT O BUNĂ COMPORTARE
SOFIA (prin telex). — La 

Sofia s-a desfășurat un tur
neu internațional de floretă- 
fete. în întrecerea individua
lă au luat startul 30 de flo- 
retiste finala fiind disputa
tă de trei trăgătoare bulgare 
și Trei românce. Primul loc 
a fost decis în urma bara
jului dintre Dermendjieva și 
Ruxandra Nieulescu, victoria 
revenind sportivei bulgare.

Clasamentul final : 
mendjieva (B) : 2.
(R), 3. Anghelova 
Alexandrov (R), 5.
nită (R), 6. Stanimirova (B). 
în turneul pe echipe, finala 
a opus 
nească
Ț.S.K.A. 
egalitate 
gazdelor 
tuș-avecaj mai bun.

25
25
25
25

15
14
14
15
a

33—16 36
44—19 34
41—21 34

1. Der- 
Niculescu

(B), 4.
Priscor-

selecționata româ- 
de tineret echipei 
Meciul, terminat la 
(8—8), a revenit 
care au avut un 

(T. H.).

La 
sfîrșit 
tat cu 
In limitele categoriei 
grea, David Riegert (U.R.S.S.) 
a ocupat primul loc, stabilind 
un nou record mondial la to
talul celor trei stiluri cu 
542,500 kg. La celelalte catego
rii : semimijlocie : Vladimir
Savinki (U.R.S.S.) 452,500 kg ; 
mijlocie : Ghenadi Ivancenko 
(U.R.S.S.) 502,500 kg ; grea : 
Iuri Iablonovschi (U.R.S.S.) 
555 kg. 
Spiridon 
pat locul 
grea : 
(U.R.S.S.) 
formanță

Rostov pe Don a luat 
concursul de haltere do- 

i „Premiul Prieteniei", 
semi-

Iablonovschi
Halterofilul 
Herghelegiu 
6 cu 455 kg 
Stanislav 
600 kg (a 3-a per- 

din toate timpurile).

român 
a ocu- 

; super-
Batișev

4 3 47—18
2 4 40—14
5 4 27—14
8 2 30—21

Graz
Sl- 

Wie- 
Graz

I
A.S.K. Linz a fost

18 
17
17
17

11
9

10
10

26
23
22
22

4 3 39—19
5 3 35—22 
2 5 30—16 
2 5 34—21
22-a).
Anderlecht 
St. Trond 

2—0; 
4—0; 

Racing White 1—£ ;
Charleroi

a
S.C.

I
I

JEAN PIERRE MONSERE 
ACCIDENTAT MORTAL

DUPĂ 6 RUNDE 
LA BELGRAD

6
6
6
3
16-a). —
Winterthur

1;

BELGIA (Etapa 
Schaerbeck 
2—0; F.C. Bruges 
2—1 ; Lierse — Beveren 
Standard Llăge — Anvers 
Waregem ;
Beerschot — Charleroi 2—0. Fa 
primul loc tn clasament se allă 
Stardard Liăge cu 38 p, urmată 
de F.C. Bruges — 36 p etc.

GRECIA (Etapa a 23-a). — Ega- 
leo — AEK 0—2 : Apollon — Pi- 
reikos 0—0; Veria — Aris 1-0; 
Ethnikos — Panseraikos 1—1 : 
EPA — Proodeftiki 1—1 ; Herak- 
lis — Paok 0—4; Kavala — Ofi 
2—0; Panathlnaikos — Fostir 1—1: 
Panionios — Olympiakos 1—1. In 
clasament conduce formația AEK 
cu 60 p, urmată de Panionios — 
56 p.

I
I
I

I
I

Belgianul Jean Pierre Monsere 
(22 ani), campion mondial în 1970 
la Leicester, a fost accidentat 
mortal în cadrul unei curse ci
cliste lîngă Anvers. Un camion 
care venea din sens opus pluto
nului a lovit un grup de 12 aler
gători printre care se afla 
Monsere. Acesta a decedat 
scurt timp după accident.

fe-

Și 
la

TURNEUL EUROPEAN 
AL ÎNOTĂTORILOR 

AUSTRALIENI
Cel 

lieni. 
recordmană 
Gould, revelația sezonului, 
ham Windeatt și Debie Cain, vor 
întreprinde între 24 aprilie șl 18 
mai un lung turneu european. Ei 
vor concura In 14 țări de pe con
tinent printre care Anglia. Fran
ța, Spania, Suedia, Italia șl Elve
ția.

mai buni înotători 
printre care Karen 

mondială,

austra-
Moras, 
Shane 

Gra-

în concursul Internațional 
minin de șah, care are loc la 
Belgrad, după 6 runde continuă 
să conducă Nona Gaprindașvili 
(URSS) cu 5 p și o partidă în
treruptă. O urmează In clasament 
Katla Iovanovlcl (Iugoslavia), 
Vreeken (Olanda) cu cite 3'/2 p, 
Bilek (Ungaria), Joerger (RFG) 

P

pionilor europeni, care a opus 
formațiile TSKA Septembrisko 
Zname Sofia și Zbrojovka Zetor 
Brno, victoria a revenit jucători
lor bulgari cu scorul de 3—1 
(15—8, 15—10, 8—15, 15—11).

LUPTĂTORI ROMANI 
ÎN R. F. A GERMANIEI

și Nicolau (România) cu cite 3 
și două partide întrerupte.

ÎN SEMIFINALELE C.C.E.
LA VOLEI (M)

în primul meci, din cadrul se
mifinalei masculine a Cupei cam-

Echipa de lupte libere a Româ
niei întreprinde un turneu în 
R.F. a Germaniei după următo
rul program : 17 martie, R.F. a 
Germaniei — România la Effe- 
ren ; 19 martie. R.F. a Germaniei 
(B) — România la Freiburg, și 

(B) 
La 

for-

110 martie, R.F. a Germaniei 
— România la Schifferstadt, 
întreceri participă și prima 
mație a Bulgariei.

C.E. DE TENIS AMATOR ÎN LUXEMBURG
în cadrul unei ședințe a comi

tetului european de pe lîngă Fe
derația Internațională de tenis, 
care a avut loc la Budapesta, s-a 
stabilit ca întrecerile campionatu-

lui european pentru amatori să 
se dispute anul acesta In Luxem
burg. La competiție, care va avea 
loc între 4 ș; 8 august. și-au 
anunțat participarea 15 țări.
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