
„Ne angajăm să intîmpinăm 
gloriosul Semicentenar cu cit mai multe 

succese în muncă și sport"
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Maniftestindu-și încrederea, totala lor a- 
dezjune la politica înțeleaptă a partidului, 
pusă nebnijlocit în slujba poporului, a cla
sei municitoare, participantii la conferin
țele Consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport adoptă, în aceeași atmo
sferă de nestăvilit entuziasm, textul unor 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului M1COLAE CEAUȘESCU personal. 
Din conținutul acestor telegrame se poa
te vede|a hotărîrea tuturor factorilor 
cu atribuții în domeniul educației fizice 
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și spottului de a-și 
spiritul de inițiativă
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rea pentitu a contribui și mai substanțial 
la dezvoltarea și propășirea, continuă a 
acestei activități de importanță națională.

„Animați de aceste sentimente — 
menționează în telegrama adresată 
Conferință C.1E.F.S. MARAMUREȘ — 
eînej. ne „aflăm angrenați î“ ~'ț"—:l 
dicate sărbătoririi semici_______ Li
dului Coinunist 
tul Central al

se 
de 

acum 
,i în acțiunile de- 

..... semicentenarului Parti- 
Român, asigurăm Comite- 

Partidului, pe Dumneavoas
tră persortial, iubite tovarășe secretar ge
neral, că sportivii, cadrele voluntare ți 
salariate cje mișcării sportive din Mara
mureș vor niunci cu un înalt simț de răs
pundere pentru ridicarea pe trepte mai 
înalte a sportului românesc1'.

La Bistrița, participantii la lucrările Con
feritei C.J.E.'F.S. BISTRIȚA NASĂUD au 
primit tu vii aplauze angajamentul miș
cării sportive din acest județ: ....„Ne an
gajăm să intîmpinăm gloriosul Semicente
nar cu cît mai multe succese în muncă și 
in sport, să muncim cu entuziasm pentru 
ca toate hotărîrile Partidului să devină 
fapte înscrise cu litere de aur in istoria 
patriei noastre socialiste".

în telegrama adoptată de Conferința

CJ.E.F.S. VASLUI se arată, printre altele : 
„Conferința județeană exprimă hotărîrea 
fermă a tuturor sportivilor din județul 
Vaslui de a închina întreaga lor capa
citate de muncă, elanul și spiritul de cu
tezanță înfăptuirii exemplare a sarcinilor 
de producție, situindu-se în frunte și în 
muncă și în activitatea sportivă. Ne anga
jăm față de conducerea Partidului, față 
de Dumneavoastră, mult iubite șt stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, să muncim 
în așa fel îneît mișcarea sportivă din ju
dețul Vaslui să se dezvolte continuu, con
tribuind și pe această cale la înflorirea 
patriei noastre,

Cu spirit de responsabilitate și realism 
sînt formulate și angajamentele cuprinse 
în telearama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU cu pri
lejul Conferinței C.J.E.F.S. IÂLOMIȚA. în te
legramă se spune: „Vă asigurăm stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acțio
na în spiritul înaltelor exigențe pe care Par
tidul, Dumneavoastră personal, ie-ați sta
bilit în toate domeniile de activitate. Vom 
depune întreaga pasiune și hotărîre pen
tru realizarea sarcinilor pe care partidul 
și statul le-a trasat educației fizice și 
sportului din- patria noastră".

Un vibrant angajament se desprinde și 
din textul telegramei adoptată la Con
ferința CJ.E.F.S. OLT : „...Sîntem ferm ho- 
tărîți, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, să dedicăm toate energiile, e- 
lanul și cutezanța noastră măreței opere 
de înfăptuire a obiectivelor celui de al 
X-lea Congres al Partidului, să contribuim 
la formarea unei generații de tineri să
nătoși, viguroși, devotați patriei noastre 
socialiste, la sporirea continuă a presti
giului sportului românesc".

România socialistă".
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0 frumoasă performanță a tirului românesc

Edda Baia campioană europeană

Echipa feminină a

Boxerii români înaintea meciului cu Danemarca

# Ion Popa: „Aș fi vrut intilniri mai tari înaintea campionatelor europene" ® Un nume nou in echipa națională: Francisc Molnar

in ultima vreme, Snagovulnu 
mai este o împărăție a canoto
rilor. Aci vin să-și desăvârșească 
pregătirea, în liniștea și aerul 
pur al pădurii, fotbaliști, luptă
tori sau atleți. Tot aci s-au re
tras pentru cîteva zile, înaintea 
meciului cu Danemarca — ce vg 
avea loc sîmbătă — și boxerii 
di)n lotul național.

Este ora Id,45. Cîțiva tineri, 
îmbrăcați în treninguriîmbrăcați în treninguri și cu 
pături în spate, își fac apariția 
pe una dintre'aleile care conduc 
spre sala de box. Ii recunoaștem 
că sînt, boxeri, numai după mă
nușile pe care le' pdarti. Distin
gem pe vicecampi^nul - olimpic 
și europealn Ion Monea, Alee 
Năstac, Petre Ganea, Pavel Ne- 
delcea Și alți „elevi" ai antre
norilor Ion Popa. Constantin 
Dumitrescu, Ion Chiriac, Tedi 
Niculescu și Ion Stoianovici. 
Cdntinuăm împreună drumul 
spre sala de antrenament și fo
losim acest prilej pentru a-î a- 
dresa b întrebare lui Monea:

-- Ți-e teamă de intîl- 
nirea cu danezul Ralf Jen- 
seh 7

— Este un boxer înalt și bum 
tehnician, Alifii trecut, la Co
penhaga, l-a scos din luptă pe 
colegul meu Petre Cimpeanu. 
Cred insă că-l voi învinge și de 
data asta, așa Cum am mai fă
cut-o pînă acum de două ori. 
De partea mea ®ta<u viteza fi 
experiența.

lin șalăi patru antrenori ai lo
tului (Ion Chiriac &ra plecat la 
București) își așteptau, cu mă- 
nușiie în mâini, elevii pentru 
antrenamentul care urma. An
trenorul emerit Ion Popa ne in- 
timpină cu amabilitate s

— Astăzi este zi grea pentru 
noi antrenorii. Facem lecții la 
mănuși. Cite 4—5 boxeri a cite 
15 minute fiecare. Gindiți-Vă 
cite și ce lovituri năprasnice 
primesc mâinile noastre. Dar, 
asta este meseria... Mai sînt cî
teva zile ptnă la meciul cu Da
nemarca Și execuțiile tehnice 
trebuie șlefuite, pregătirea tre- 
buie finisată. Or, lecțiile la mă
nuși sînt un excelent miiloc în 
acest scop. Meciul cu Danemar
ca, deși nu este o verificare cșa 
cum aș fi dorit-o eu, este bine 

• venit în etapa actuală. îmi pare 
rău că alte echipe mai puter
nice n-au acceptat propunerile 
noastre. Intilniri mai tari ar fi 
fost necesare acum înaintea 
campionatelor europene.

Antrenorul emerit Ion 
boxerilor'Ion Monea și

— pare

Popa corectează exercițiile tehnice ale 
Alee Năstac.
să

„întoarce bine pumnul" 
spună antrenorul

Foto : DRAGOȘ NEAGU

20 de 
ou

Și, pe rină, cei peste 
componenți ai lotului de box 
trecut la perfecționarea lovitu
rilor,

tnbr-un colt, pe o bancă, l-am 
zărit din nou pe Francisc Mol
nar, pugilistul din Brașov care 
s-a impus, în ultima vreme, se.

lecționerilor. Era evident mar' 
cat de efortul depus In lecțiile 
la mănuși, reprizele de sărituri 
la coardă și de lucru la sac.

— Cum privești include
rea în lotul național și 
chiar în echipa reprezenta
tivă ?

//

A FOST STABILIT

LOTUL NATIONAL

cu aer comprimat
României a cîștigat medalia de bronz

MEZIBORI, 16 (prin telefon). — In prima zi a campio
natelor europene de tir în sală, la arme cu aer comprimat, 
care se dispută în acest orășel din Cehoslovacia, tirul româ
nesc și-a. confirmat din nou valoarea. La proba de pușcă, ro
mânca EDDA BAIA a cucerit medalia de aur a competiției 
continentale, iar echipa țării noastre, compusă din Edda Baia, 
Veronica Stroe și Melania Petrescu, a cîștigat medalia de 
bronz.

La proba inaugurală a euro
penelor, pușcă cu aer compri
mat 40 focuri poziția în picioare 
senioare, s-au aliniat 26 de con
curente din 9 țări,, reprezentînd 
8 echipe. Țintașa noastră Edda

Baia a început întrecerea bine, 
reușind la primele 10 ținte un 
punctaj foarte valoros (96), pen
tru ca în decada a doua să aibă

(Continuare tn pag. a 4-a)

FEMININ DE VOLEI
Aseară, în ședința Biroului 

federal, a fost aprobat lotul 
național feminin de volei. 
Iată componența sa : Floren
tina Itu, Aurelia Căunei, 
Viorica Bincheci (reintrodu- 

Po- 
cînd 
dată 
Eu-

se în lot), Mariana 
pescu (de la 1 aprilie, 
expiră suspendarea 
de clubul Dinamo), 
genia Rebac, Mariana Baga,
Maria Cenghcr, Gabriela Po
pa, Carmen Marinescu, Lucia 
Dobrescu, Carolina Nan, Lu
xa Ghiță, Ileana 
nera Zaharescu, 
țescu. Antrenorii 
N. Roibescu și 
iar medicul 
zăr.

Dulău. Ve- 
Ana Chiri- 
lotului sînt 
N. Meadu,

Sofronia La

AGENDA ACTUALITĂȚII FOTBALISTICE

Un meci jubiliar

România-Iugoslavia

în 1972?

La 7 aprilie, in Berlinul Occidental

— Ca un motiv de satisfacție. 
Sînt mândru că mă pot Pregăti 
alături de boxeri reputați ca 
Monea, Cuțov, Alexe și ceilalți, 
că pot face lecții la mănuși cu 
maestrul Popa. Deși sînt numai 
de două zile «Ici și mai s*nt 
doar cîteva ptnă cînd voi îm
brăca pentru prima oară tricoul 
naționalei, doresc din toată ini
ma să-mi justific, cu acest pri
lej, și chiar mai departe, pre
zența in rîndul celor mai buni 
pugiliști ai tării.

Acest tînăr in vârstă de 22 
ani s-a remarcat Pentru prima 
oară, cu cîțiva ani în urmă, tn 
cadrul campionatelor de juni
ori. Deși n-a reușit să devină 
campion, vitalitatea sa deosebită 
Și ambiția cu care Și-a apărat 
șansele l-au făcut cunoscut. An
trenorul său de la Dinamo Bra
șov (Mihai Cerchez) l-a pregă
tit cu multă atenție și pentru 
finalele seniorilor din anul tre
cut, Recentele sale victorii a- 
supra lui Iulian Lungu, ca Și 
indisponibilitatea campionului 
european Aurel Dumitrescu, l-au 
adus în reprezentativa țării.

Cînd reprizele de sărituri la 
coardă, lucrul la sac și gimnas
tica la saltea (ultimele elemente 
ale ședinței de pregătire din 
ziua aceea) s-au terminat, tre
cuseră mai bine de două ore Șl 
jumătate de la începerea antre
namentului. Dar, performanțele 
se obțin numai cu prețul unor 
mari eforturi.

Mihai TRANCA

La 8 Iunie 1472 se împlinesc 50 
de ani de la primul meci inter
național al României, cel de la 
Belgrad, cu Iugoslavia (scor 2—1 
în favoarea jucătorilor noștri). 
Dorind să onoreze acest jubileu, 
Federația română de fotbal a 
propus forului Iugoslav similar 
un meci România — Iugoslavia (în 
mal sau iunie 1972, la București), 
ca revanșă a întîlnlrii 
aprilie a.c., de la Novi

Se așteaptă răspunsul 
iugoslave de fotbal.

VA JUCA CU HERTHA

CORNEL OTELEA ne declară:

VOM CISTIGA FINALA C.C.E.!
Luni seara a sosit din turneul 

efectuat în R. F. a Germaniei 
campioana de handbal a Ro
mâniei, echipa Steaua. Marți di
mineață, antrenorul CORNEL O- 
ȚELEA ne-a făcut 0 — 
redacție pentru a ne 
cîteva din impresiile 
această călătorie.

„Turneul nostru — 
C. Oțelea 
bruarie. Timp dc o săptămînă 
am stat la Școala sportivă din 
Steinbach unde, avind la dls-

vizită la 
împărtăși 

culese in

ne-a spus
a început la 27 fe-

Elisabeta Baciu, 
una dintre „vete
ranele" competi
ției, se va strădui 
să-și • croiască 
drum spre podiu- 

laureatelor.

•
poziție, pe lingă locul tie cazare, 

o sală, un bazin acoperit și o 
saună, am putut efectua un 
stagiu tic odihnă și antrenament. 
Apoi, pînă la 14 martie am sus
ținut 14 jocuri, cîștigînd 12. Doar 
cu selecționata Hamburgului am 
făcut — în cadrul unor turnee 
în care am jucat meciuri de cîte 
două reprize a 10 minute — un 
meci nul (8—8) și am pierdut 
la limită o partidă (8—9). în 
rest, pe traseul Augsburg, Frei
burg, Offenburg, Ditzenbach, 
Wuppertal, Mulheim și Essen 
numai victorii. Am văzut — pe 
micul ecran — jocul V.f.L. Gum
mersbach — Sporting Lisabona. 
Viitorii noștri adversari din fi
nala C.C.E. de la Dortmund (2 
aprilie) ne-au urmărit în meciu
rile de la Essen. Turneul a fost, 
după opinia mea, foarte util. 
Am jucat cu echipa din R. F. 
a Germaniei, care folosesc în a- 
părare sistemul 3-j-3, ca și Gum
mersbach, am luat contact cu 
tot ce are mai bun handbalul 
din această țară, ne-am pregătit

în condițiile unor meciuri 
adversari redutabili. La încheie
rea acestui stagiu POT AFIRMA 
CA IN finala cupei cam
pionilor EUROPENI, ADICA 
IN MECIUL STEAUA — V.f.L. 
GUMMERSBACH DE LA 2 A“ 
PRIITE, VICTORIA VA REVENI 
ECHIPEI NOASTRE".

Duminică, la Sliven

Al 16-lea
Cros balcanic
• Alergătorii români vor să uite de Buftea

♦ Pregătiri intense ® Au fost stabilite cele 5

echipe
Duminică se va desfășura 

la Sliven (Bulgaria) o nouă 
ediție a tradiționalei com
petiții balcanice de cros. 
In vederea acestui eveni
ment sportiv, cei mai buni 
alergători din țara noastră 
au desfășurat un intens 
program, de pregătire. Dat 
fiind faptul că traseul de 
la Sliven va fi plat, acope
rit cu zgură, in ultimele 
zile pregătirile atlețllor ro
mâni au avut loc pe malul 
mării, la Mangalia, unde și 
condițiile atmosferice au 
fost mai bune decit în alte 
localități dințară, țnvățînd

noștri au avut o evoluție 
foarte ștfearsă) de data a- 
ceasta volumul și calita
tea procesului de antrena
ment au fost serios îmbu
nătățite. Cîteva exemple : 
Ilie cioca a parcurs circa 
250 de kilometri săptămî- 
nal, Florea Sandru peste

Romeo VILARA

de la 21 
Sad. 
federației

Așa cum am mai anunțat, în cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea meciului oficial cu Ceho
slovacia, echipa de fotbal a României va susține două 
partide amicale. Prima dintre ele va avea loc la 7 

■ aprilie în Berlinul Occidental, unde formația noastră va 
întîlni, sub numele de selecționata divizionară A, pe 
Hertha, care activează în prima ligă.

DUMITRACHE IN ECHIPA LUMII
alături de Pele $i Jairzinho

După cum se știe, la 27 
mai a.c. se va desfășura în 
capitala U.R.S.S. — în cinstea 
celebrului portar Lev lașin — 
un meci între o selecționată 
mondială și Dinamo Moscova.

Ieri, pe adresa Federației 
române de fotbal și a clu-

bului Dinamo București, au 
sosit telegrafe din partea or
ganizatorilor, prin care se so
licită participarea lui DUMI
TRACHE la acțțt important 
eveniment fotbalistic, ia unul 
dintre compbhetîfii Vepr&zenfâ- 
tivei F.I.F.Â.

Talentatul nostru înaintaș va 
avea, astfel, posibilitatea să 
evolueze în echipa lumii, ală
turi de toate celebritățile fot
balului mondial : Pele, Jair
zinho, Beckenbauer, Bobby 
Charlton, Overath etc.

O secvență, surprinsă de fotoreporterul nostru V. Bageac, la antrenamentul de ieri al 
dinamoviștilor bucureșteni. In prim plan Stoenescu, Andrei și Dumitrache.

Hocheiul în actualitate

Campionatul național se reia luni, la Miercurea Ciuc,
sub semnul

românești
din experiența amară a tre
cutei ediții a Crosului bal
canic (la Buftea alergătorii

(Continuare în pag 
a 2-a)

Se reia campionatul! In... avanpremieră vă oferim o imagine 
cerii: Agronomia Cluj — Avîntul Gheorghieni.

După frumosul succes re
purtat în .grupa C a campio
natului mondial, vacanța 
fruntașilor hocheiului a fost 
scurtă. De luni — din nou 
pe- gheață ! începe turul IV 
al campionatului național.

Spre deosebire de alți ani, 
competiția a devenit, la a-

ceasta ediție, mai interesantă 
prin echilibrul de valoare 
existent între cele 
fruntașe incontestabile, 
pele Steaua și Dinamo, 
și celelalte formații se 
zintă într-un flux de valoare, 
iar recentul (și senzaționa
lul !) meci egal obținut de

două 
echi-
Dar, 
pre-

dintr-una din partidele între- 
Foto : N. DRAGOȘ

studenții clujeni în fața cam
pionilor . anticipează, parcă, 
ziua cînd campionatul națio
nal de hochei va căpăta e- 
chilibrul și... incertitudinea 
celui de fotbal, astfel ca pu
cul să poată face, în sfîrșit, 
concurență balonului rotund, 

înaintea restanțelor A-

vîntul Miercurea 
Agronomia Cluj, din 
II și III, clasamentul 
mătorul :
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Avîntul M.

1. Agronomia
5. I.P.G.G.
6. Avlntul Gh.

Ciuc — 
. tururile 
. este ur-

15 13 1 1
15 13 0 2 
c.
13 5 2 6

13 4 11
15 3 3 9

137— 21
119— 35

57— 77

15

27
26

12
9
9

1 1 13 42—156 3

® Programul 
cheistice de 
Ciuc a fost stabilit, astfel :

Luni 22 martie : Steaua — 
I.P.G.G., Avîntul M.C. — 
Avîntul Gh., Dinamo — Agro
nomia ; marți 23 martie : 
I.P.GG. — Avîntul 
Steaua — zXgronomia 
Dinamo — Avîntul 
miercuri 24 martie : 
joi 25 martie : Steaua 
vîntul Gh., Dinamo — 
I.P.G.G., Avîntul M.C. — A- 
gronomia ; vineri 26 martie : 
Dinamo ■ 
gronomia 
Avîntul 
martie : liber ; duminică 
martie : Agronomia — 
vîntul Gh., Avîntul, M.C. 
I.P.G.G., STEAUA - 
NAMO.

i „rundei" ho- 
la Miercurea ■

Gh„
Cluj, 

M.C. ; 
liber ; 
— A-

- Avîntul Gh., A-
— I.P.G.G., Steaua—
M C. ; sîmbătă

Agronomia

27
28 
A-

Di



PE MARGINEA CONFERINȚELOR C.J.E.F.S
ULTIMUL TURNEU DIVIZIONAR MASCULIN

De mîine, la Brașov,

OLT: FOLOSIND DIN PLIN maramureș: TINERETULUI TOATE CONDIȚIILE
POSIBILITĂȚILE EXISTENTE DE PRACTICARE A SPORTULUI

cadrelor învestite 
responsabilități în dome- 

educațiel fizice și spor- 
din județul Olt, la care 

fost prezenți cu cîteva 
în urmă, a impresio-

Reuniunea 
cu 
niul 
tuiul 
am 
zile ____ , . .. __
nat în primul rtnd prin spiritul 
lucid șl realist în care oamenii 
au dezbătut activitatea lor, lip
surile, greutățile și necazurile 
care le-au stat în cale, stabilind 
— în perspectivă — niște jaloa
ne pe care sînt într-adevăr ca
pabili să le așeze.

Oltenii nu s-au ascuns după 
deget șl nici nu le-a fost ru
șine să spună deschis că în ceea 
ce privește dotarea materială și 
posibilitățile, au deocamdată 
punga subțire. Ceea ce i-a de
terminat să folosească foarte 
chibzuit ceea ce posedă, să în
cerce, să cuteze și să reușească, 
ignorînd acea resemnare cu
prinsă în proverbul cu plapuma.

Perioada anilor 1968—1970 a 
fost fructuoasă în Județul Olt 
și pe latura mișcării sportive. 
Darea de seamă, dar și referirile 
multor vorbitori au subliniat fap
tul că s-a procedat bine din- 
du-se întîletate activităților dc 
masă și sportului școlar mai 
ales. La diverse competiții des
fășurate pe teritoriul județului 
au participat peste 30 000 de tineri 
și tinere. Cifra sporește în semnifi
cație și greutate, dacă ținem 
seama de faptul că foarte mulți 
n-au fost doar simpli pasageri al 
unei întreceri, ci au rămas fi
deli exercițiului fizic șl sportu
lui practicat cu regularitate Pen
tru populația școlară a județu
lui a fost creat un calendar com- 
petițional judicios, folosindu-se 
fiecare metru pătrat de curte, în 
condițiile unei penurii marcate 
de baze sportive.

Trebuie subliniat că în această 
privință s-au depus eforturi sus
ținute, amenajîndu-se, în cei 
trei ani, peste 100 terenuri sim
ple și complexe în valoare de 
peste 2.000.000 lei. Totuși, situa
ția nu s-a îmbunătățit' decit 
parțial. După cum s-a arătat la 
Conferință, cele 227 de unități 
școlare din județ dispun de nu
mai 7 săli de sport ; nu există 
nici un bazin de înot, nici un 
teren de tenis și o singură pistă 
regulamentară pentru atletism. 
Tocmai de aceea s-a insistat, de 
către foarte mulți vorbitori a- 
supra necesității întreținerii ‘ co
respunzătoare a spațiului spor
tiv existent și folosirii lui ra-

plăcut) să aflăm cît de bogată 
de variată este imaginația oa

menilor și la ce soluții intere
sante poate să recurgă pasiunea 
și perseverența. Inițiativa lo
cala s-a manifestat viguros la 
Liceul 2 din Caracal, la școlile 
din Balș, Stolcănești, Nicolae Ti- 
tulescu, Vădăstrița și 
tele, unde — în ciuda 
modeste — s-au putut 
activității interesante, 
audiență în rîndul 
„Cupa străzii", „Ștafeta iscusin
ței", „Roza vinturilor", „Pionie
rii pe cărările patriei» și altele. 
Gimnastica de înviorare se prac
tică în 26 de internate școlare, 
de către peste 3 500 de elevi ; 
au avut loc 800 de excursii cu 
60 000 de participanți ; s-a ex
tins activitatea în sporturile teh- 
nico-aplicative, mai ales 
dioamatorism și caruri.

S-a spus, și se va mai 
că toate cifrele raportate 
tivitățile de masă sînt greu de 
verificat, că asupra lor planea
ză incertitudini, că rezultatul 
CONCRET, FERM, este doar a- 
cela obținut pe STADION,- re
cordul sau victoria sportivă.

Poate că este așa. Dar, șl în 
domeniul performanței, județul 
Olt are înfăptuiri care nu pot fi 
puse sub semnul suspiciunii. Nici 
un sportiv de categoria I în 1968, 
4 în 1970, 109 de categoria a n-a, 
față dc 27 în 1968, 582 de cate
goria a III-a (274), 556 juniori
clasificați (257), 4 titluri de

campioni naționali de juniori și 
8 locuri n, 32 de noi recorduri 
județene, peste 1500 de sportivi 
legitimați, față de 1000 acum trei 
ani.

Acesta este doar începutul. 
Așa s-a repetat de mai multe ori 
la Conferință. Tineretul din ju
dețul olt a gustat din nectarul 
sportului. Șl acum vrea mai

și 
Și

multe al- 
condițiilor 
desfășura 
de mare 
maselor :

la ra;

spune, 
în ac-

mult...
Noul consiliu județean șl-a pro

pus să-i îndeplinească această do
rință.

Conferința C.J.E.F.S. Maramu
reș a reunit în sala Casei de 
Cultură a sindicatelor din Baia 
Mare toți factorii răspunzători de 
bunul mers al mișcării sportive 
județene. Cu acest prilej au fost 
dezbătute și analizate multiplele 
aspecte ale sportului din județ, 
s-au evidențiat succesele — care 
nu sînt ’ 
cu simț 
acestea 
sinceră 
pentru _  __ ,_____ _
județului Maramureș să urce noi 
trepte, să capete noi adepți.

Tov. dr. Mitrofan Boca, secre
tar al Comitetului județean al 
P.C.R., spunea printre altele : 
„Despre necesitatea practicării 
sportului cred că toți cei iirezenți 
aci știu destul de multe. Bir->ul 
județean de partid a căutat să 
sprijine din toate punctele de 
vedere C.J.E.F.S. Dacă baza ma
terială a sportului județean a 
fost, pînă nu de mult, destul de 
săracă, în ultimul timp, așa cum 
a reieșit din darea de seamă, ea 
s-a îmbogățit substanțial. Pe în
treg teritoriul județului au apărut 
noi terenuri și amenajări sportive, 
iar începînd din acest an există 
posibilitatea ca această bază ma
terială să devină tot mai bogată. 
Ceea ce s-a realizat pînă acum 
nu este de neglijat, dar trebuie 
ca și în continuare să se depună 
eforturi înzecite pentru ca la o 
viitoare analiză a activității spor
tive județene să se poată raporta 
succese mai substanțiale, pentru 
ca pe terenurile de sport să fie 
atras întregul tineret din județ și 
nu numai el, ci toți cetățenii".

Tov. Ioan Pop, președintele 
C.J.E.F.S., a dezbătut o altă pro
blemă importantă, cea a sportu
lui școlar. Tn prezent se desfășoa
ră o intensă activitate sportivă 
în cele 336 școli generale, 19 licee 
de cultură generală și de specia
litate și 13 școli profesionale din 
județ. Factorul esențial care a 
contribuit la obținerea rezultate
lor bune în acest domeniu îl re
prezintă creșterea substanțială a 
numărului de cadre didactice. 
Astfel, în anul 1968, activau în 
școlile din Județ 66 profesori de 
educație fizică, iar în anul 1970

de neglijat — s-au arătat, 
autocritic, lipsurile. Toate 
s-au făcut din dorința 
a tuturor participanților 
ca mișcarea sportivă a

funcționau 107 cadre didactice 
calificate. Totodată, în acest in
terval, s-au organizat anual 
cursuri de perfecționare cu pro
fesorii necalificați. Măsuri de îm
bunătățire a educației fizice și a 
sportului au fost luate și de Con
siliul județean al sindicatelor în 
colaborare cu C.J.E.F.S., astfel că 
în toate cele 52 de asociații s-au 
organizat numeroase activități 
turistice, recreative. La fiecare 
sfîrșit de săptămînă, stațiunile și 
locurile de agrement de la Izvoa
rele, Mogoșa, Apa Sărată, răpu
sei și multe altele au fost vizitate 
de mii și mii de oameni ai 
muncii, elevi, studenți. Și cele 62 
asociații sportive din mediul rural 
au organizat cu bune rezultate 
„Cupa tineretului de la sate". 
Realizări deosebite au obținut 
sportivii din comunele Botiz, Moi
sei, Săcălășeni etc.

Dar, pentru a nu se crede că 
doar sportul de masă se bucură 
de atenția factorilor răspunzători, 
profesoara Elena Marinescu, an- 
trenoare de gimnastică, a spus : 
„îmi este greu să' vorbesc despre 
realizările celorlalți antrenori, așa 
că mă voi limita doar la cei <^e 
gimnastică. După cum se știe, în 
Baia Mare, cu 7—8 ani în urmă 
gimnastica sportivă era foarte 
puțin cunoscută. Azi, orașul nos
tru se mîndrește cu titlurile na
ționale cucerite de echipele de 
copii și juniori. Pentru a obține 
noi succese este, însă, nevoie ca 
baza materială să fie serios îm
bunătățită (singură sala de sport 
este foarte solicitată de mai multe 
ramuri de sport), iar îndrumarea 
și controlul federației de gimnas
tică să se intensifice".

Au fost discuții sincere, folosi
toare, din care s-au putut trage 
serioase învățăminte. Noul Con
siliu județean pentru educație fi
zică și sport a promis prin pre
ședintele său, Ioan Pop, că miș
carea sportivă maramureșeană va 
cunoaște în anii următori noi 
creșteri calitative și cantitative, 
că toate eforturile se vor îndrep
ta în direcția atragerii tuturor 
tinerilor la practicarea sportului.

Paul IOVAN

Poli București și Steaua luptă pentru ocuparea locului secund; Poli Cluj, Poli Brașov șl Farul candidate 
la retrogradare

Iată programul turneului (în 
paranteze, rezultatele din turu
rile anterioare) : JOI, de la ora 
9,30 : Politehnica Cluj — Fa
rul Constanta (53—64, 67—64), 
I.C.H.F. — Universitatea Cluj 
(66—72, 65—70) ; de la ora 15 : 
Dinamo — I.E.F.S. (88—65,
100—65), Rapid — Universitatea 
Timișoara (69—89, 80—77), PoU- 
tehnica Galați — 
Brașov (72—69, 86—82), Poli
tehnica 
(54—64. 63—68) ; VINERI, de la 
ora 9,30 : I.E.F.S. — Politehnica 
Cluj (66—64, 70—57), Farul — 
Politehnica București (65—112, 
50—82) ; de la ora 15 : Univer
sitatea Cluj — Politehnica Ga
lați (73—75, 77—76), Steaua — 
I.C.H.F. (55—66, 74—59). Poli
tehnica Brașov — Rapid (55—84, 
68—89), Universitatea Timișoara 
— Dinamo (80—83, 71—66) ;
SÎMBATA. de la ora 9,30 : 
I.C.H.F. — Farul (68—65, 72—59), 
Politehnica București — Poli
tehnica Cluj (80—60, 70—51) ;

De mîine pînă duminică șe 
dispută, în sala Armatei din 
Brașov, Ultimul turneu al divi
ziei A de baschet masculin. în 
urma căruia va fi decernat titlul 
de campioană a țării și vor fi 
cunoscute cele două echipe care 
vor retrograda in divizia B. 
Dacă pentru primul loc disputa 
nu prezintă prea multă impor
tanță. Dinamo avîndu-1 practic 
asigurat, pentru cel de al doilea 
întrecerea se anunță interesan
tă. Politehnica București șl 
Steaua, singurele candidate, se 
vor intilni mîine seară într-o 
partidă decisivă, dar în urmă
toarele zile unele meciuri (Stea
ua— I.C.H.F., Rapid — Steaua) 
pot influența și ele clasamentul 
final. Cit privește_pozițiile co
dașe, “ 
nica 
mai 
pînă 
interesate să se comporte cit 
mai bine pentru a le evita.

Politehnica Cluj, Politeh- 
Brașov și Farul sînt cele 
amenințate să le dețină 
la urmă și deci cele mai

București
uo—uoy ,
: I.E.F.S.

Politehnica
Steaua

de la ora 15 : Universitatea Ti
mișoara — I.E.F.S. (100—73,
83—58), Politehnica Galați — 
Steaua (73—95, 76—94), Dinamd 
— Politehnica Brașov (89—67; 
92—67), Rapid — Universita
tea Cluj (80-88, 69—68) ; DU® 
MINICĂ, de la ora 9 : Farul 
Politehnica Galați (57—86, 
70—75), Politehnica Cluj — 
I.C.H.F. (66—68, 59—72). Poli® 
tehnica Brașov — Universitate^ 
Timișoara (67—83. 64—104),
I.E.F.S. — Politehnica Bucu- 
rești (69—78. 61—73), Steaua -® 
Rapid (68—73, 61—70), Univer-* 
sitatea Cluj — Dinamo (65—69, 
59—60).

înaintea acestui turneu, cla® 
samentul diviziei se prezintă 
astfel: 1. Dinamo 54 p, 2. Poli 
Buc. 51 p, 3. Steaua 50 p, 4. Ra
pid 47 p, 5. I.C.H.F. 46 p. 6. „U“ 
Tmș. 46 p, 7. „U” Cluj 45 p, 8. 
Poli Galați 41 p, 9. I.E.F.S. 37 pj 
10. Poli Cluj 36 p, 11. Poli Bra® 
șov 35 p, 12. Farul 54 p.

tiv existent 
ționale.

Activitatea
din județul _ ___  ______
irizată în principal de IDEI și 
INIȚIATIVE. A fost pentru noi 
de-a dreptul surprinzător (dar

sportivă de masă 
Olt a fost caracte-

Sîmbătă
la Udine

ITALIA-ROMANIA

va 
la 

vor 
lot

în vederea meciului de hal
tere dintre reprezentativele 
Italiei și României, care 
avea Ioc sîmbătă seara 
Udine, halterofilii români 
pleca joi în Italia. Din
fac parte I. Hortopan, M. Gri- 
goras, V. Bădescu, A. Miuț, I. 
Palinkas, L. Oprcanu, C. Po
pescu, O. Pop, V. Deac. Echi
pa României va fi însoțită de 
C. Florescu (conducător), Gh. 
Mănăilescu (antrenor) și St. 
Petrescu (arbitru).

TREI NOI RECORDURI
DE JUNIORI

în semifinalele campionatu
lui național de juniori, Eine- 
ric Covaci a obținut trei va
loroase recorduri naționale de 
juniori : împins 107,5 kg, a- 
runcat 135 kg și la total 
340 kg.

Divizia naționala de juniori și școlari
MASCULIN

SERIA I : 1. Llc. Militar C.L. 
Moldovenesc 29 p, 2. C.S.M. Iași 
25 p, 3. Șc. sp. P. Neamț 24 p, 
4. Șc. sp. Bacău 21 p, 5. Liceul 
Fălticeni 20 p, 6. Liceul V. Alec- 
sandri Galați 16 p.

SERIA a Il-a : 1. Șc. sp. Buzău 
28 p, 2. Șc. sp. Constanța 27 p, 
3. Petrolul Ploiești 24 p, 4. Liceul 
2 Ploiești 23 p, 4. Liceul Beceni 
17 p, 6. Șc. sp. Brăila 18 p.

SERIA a III-a : 1. Rapid 29 p, 
2. Șc. sp. 1. București 28 p, 3. Șc. 
sp. 2 București 24 p, 4. Șc. sp. 3Valeria CHIOSE

ANCA GROZA SPERANȚA Nr

PROGRAMUL TURNEULUI

PENTRU „EUROPENELE^ DE JUNIORI
Luni seara s-au întors în 

Capitală cei 4 înotători ro
mâni care ne-au reprezentat 
la concursul internațional de 
juniori, găzduit de piscina 
Dynamo din capitala R. D. 
Germane. Cu acest prilej, an
trenorul Cristian Vlăduță 
ne-a declarat :

„Sînt mulțumit de progre
sele Ancăi Groza. Ea rămîne 
speranța nr. 1 a țării pentru

„europenele" din Olanda, 
pentru a putea obține o 

înoate 
de se-

INTERNATIONAL

DIN ACEASTĂ

DE POLO

SĂPTĂMÎNĂ
Comisia tehnică din cadrul 

federației de specialitate a al
cătuit programul turneului 
internațional de polo pe care 
iubitorii sportului din Capi
tală îl vor putea urmări în 
această săptămînă: joi, 18 
martie: România — Rapid și 
România juniori — Cehoslo
vacia ; vineri, 19 martie: Ro
mânia — România juniori și 
Rapid — Cehoslovacia ; sîm
bătă, 20 martie: România ju
niori — Rapid și România — 
Cehoslovacia.

Duminică, 21 martie, prime
le reprezentative ale Româ
niei și Cehoslovaciei se vor 
întîlni din nou, iar în deschi
dere Rapid va juca cu for
mația italiană Canottieri Na
poli. Luni seara, formația 
italiană va fi adversară a 
primei selecționate române.

Aproximativ 90 de zile ne 
mai despart de gongul inau
gural a] Campionatelor euro
pene de box de la Madrid. 
Acum, cînd s-a încheiat o 
primă perioadă din multiplele 
etape ale pregătirii, cînd s-a 
intrat, propciu-zis, pe linia 
dreaptă a precizărilor, să ve
dem cum se prezintă situația 
pe categorii a boxerilor sus
ceptibili de a îmbrăca tricoul 
național.

Dacă la unele categorii si
tuația poate fi considerată 
bună-, la altele ea nu este de 
loc satisfăcătoare și antrenorii 
trebuie încă de pe acum să se 
fixeze asupra sportivilor care 
vor urca treptele ringului la 
C. E.

La semi muscă și muscă, u- 
șoară și semimijlocie, semigrea 
și grea, lucrurile sînt destul de 
clare, primii boxeri ai acestor 
categorii cu greu putînd fi 
detronați de Ia șefie. Mihai 
Aurel, Constantin Grui :scu. 
Calistrat Cuțov. Victor Zil- 
berman, Ion Monea și Ion

A apărut Nr. 3/1971 
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Sport și Tehnică

Și
le

Și
pe

sport cu

automobi

automate 
meleaguri

Din sumar :
— Turism 
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a televizoarelor 
precum și numeroase alte 
articole tehnice, reportaje, 
noutăți, știri din aviație, 
electronică, automobilism, 
turism etc.
32 pagini bogat ilustrate.

Alexe stau 
categoriilor 
luțiile lor de pînă acum au 
arătat că ei vor avea un cu- 
vînt greu și pe ringul madri
len. La trei din aceste catego
rii și dublurile au o valoare 
destul de ridicată, sportivii 
respectivi putînd înlocui ori- 
cînd pe 
rim la 
muscă), 
și Paul 
schimb, 
riile semimijlocie, semigrea și 
grea este foarte greu de găsit, 
iar orice accident suferit de 
Zilberman, Monea sau Alexe, 
de pildă, ar lăsa aceste cate
gorii descoperite.
Gheorghe Ene (67 
But (81 kg) și Ilie 
(+81 kg) se arată, 
singure rezolvări.

Ce facem, însă, cu celelalte 
categorii ? La unele se caută 
încă soluții, la altele ele tre
buie confirmate de comporta
rea boxerilor, iar toate aces
tea se cer rezolvate foarte cu- 
rînd, chiar înaintea campio
natelor naționale.

La cocoș, acolo unde avem 
de apărat titlurile continen
tale cucerite în 1967 (Roma) 
de Nicolae Gîju și în 1969 
(București) de Aurel Dumi
trescu, lucrurile se prezintă, 
se pare, destul de slab. Du
mitrescu rămîne deocamdată 
la recomandarea medicilor, în 
afara partidelor de verificare. 
Presupusul său înlocuitor, Ga
briel Pometcu, a renunțat la 
54 kg, trecînd la „pană". Și, 
cu aceste două nume am cam 
epuizat lista candidaților care 
ar putea reprezenta cu bine 
categoria cocoș. I. Lungu, Ad. 
Moraru (eventual) nu ni se 
par capabili a face față unui 
campionat european.

La pană, Pavel Nedelcea 
s-a comportat pînă acum ne
concludent, cu mari fluctuații, 
în recentul meci cu Gîju, el 
a fost „văzut" cîștigător de

solid pe locul I al 
respective și evo-

titulari. Aici ne refe- 
Petre Ganea (semi- 
Vasile Ivan (muscă) 
Dobrescu (ușoară). In 
omul nr. 2 la catego-

Așa că, 
kg), Al.

Dascălu 
totuși, ca

dalie va trebui să 
100 m delfin sub 70 
cunde și proba de 200 m del
fin în jurul a 2:32,0—2:33,0. 
Victoria ei de Ia Berlin 
(1:11,5—100 m delfin) asupra 
celor mai talentate junioare 
din R. D. Germană și asupra 
cehoslovaciei Vera Faitlova, 
finalistă la „europenele" de 
seniori, este mai mult decit 
încurajatoare. Am așteptat 
mai mult de Ia reșițenii D. 
Wetterneck și Rodica Petrui- 
că. Ei s-au prezentat fără o 
acomodare 
50 m, ceea 
șeală".

cu bazinul de 
ce constituie o gre- performanțe din acestEugen Aimer continuii seria bunelor 

iezon.

E. ALMER ÎN SERIE
Timpul

nici

realizat de Gh. Lupu nu reprezintă

jumătate din
primul record na- 
seniori în bazin 

a fost 
— ti
de la 

din 
pe dis- 
în 63,3. 
într-un 
rezulta- 

luna fe-

Așadar, 
țional de 
de 50 m din acest an 
stabilit. Autorul lui 
nărui Gheorghe Lupu
Clubul sportiv școlar 
Capitală, cronometrat 
tanța de 100 m spate 
Performanța este, 
fel, și o replică la 
tele înregistrate în
bruarie de Mircea Hohoiu, 
care a acoperit aceeași dis
tanță (în bazin de 25 m) în 
62,5 și 63,0. în perspectivă 
un frumos duel al celor doi 
reprezentanți ai noului val, 
pe care l-am dori încheiat

în vederea C. E

TOATE CATEGORIILE?
puțini specialiști. Pometcu, se 
pare că a început să se aco
modeze cu această categorie 
și doar confruntarea dintre ei 
poate rezolva problema. Pe 
aproape se află și Gîju, care, 
oricum, nu trebuie scăpat 
din vedere.

La semlușoară, candidați 
mulți, dar nici unul „mai ră- 

‘ sărit" î Aurel Iliescu, Con
stantin Stanef, Gheorghe Cio
chină, Cornel Hoduț, Gheorghe 
Pușcaș. Fiecare dintre ei în
cearcă să convingă antrenorii 
că este îndreptățit la titulari
zarea în echipa reprezentativă 

lor de pînă 
sem-

dar evoluțiile 
acum ridică încă multe 
ne de întrebare.

La mijlocie mică, 
Covaci rămîne,. deocamdată, 
singurul candidat. Gheorghe 
Călin (accidentat) a ieșit din 
cursă. Ion Gyorffi se mena
jează și înclinăm să 
că ori antrenorii de 
n-au încredere în el, 
namovistul așteaptă 
parte a selecției.

La mijlocie, apele s-au mai 
limpezit 
Stump și Alee Năstac 
singurii 
evoluție neconvingătoare la 
Galați, în gala din sala Ho
țeasca, Alee Năstac, în fața 
unui adversar (Ion Olteanu), 
recunoscut pentru tehnica și 
cunoștințele sale pugilistice, a 
realizat un spectaculos k.o, 
care lasă ca înfruntarea lui 
cu Stump să hotărască pe ti
tularul categoriei.

Deci, dacă la unele catego
rii, selecția în vederea cam
pionatelor europene este mai 
facilă, la altele mai sînt de aș
teptat multe clarificări. Spe
răm că antrenorii și federația 
vor găsi soluțiile cele mai 
bune, în așa fel incit la Ma
drid boxul românesc să apere 
cu succes cele patru medalii 
de aur cucerite cu doi ani în 
urmă.

Ion

credem 
la lot 
ori di- 
ultima

oarecum. Horst 
sînt 

candidați. După o

P. Iv.

60,8 LA 100 m DELFIN
posibilitățile lui

eu cifre cît 
resantă este 
antrenorului 
după noul 
G. Lupu: , 
rezultat și 
bun, dar numai peste două 
săptămîni, la meciul cu Po
lonia. Și am să vă spun de 
ce. Elevul meu nu s-a pre
gătit prea conștiincios în a- 
ceastă iarnă, volumul 
namentelor sale fiind 
tul nesatisfăcător nu 
în noiembrie și decembrie, 
dar și în luna ianuarie. De 
abia în ultimele săptămîni 
el s-a antrenat mai serios 
și rezultatul s-a văzut. Ma
rele păcat este că Lupu nu-și 
dă seama de marile 
bilități 
Altfel,

mai bune. Inte- 
: însă declarația 

Gh. Dimeca 
record al lui 

„Așteptam acest 
chiar unul mai

antre- 
cu to- 
numai

posi- 
pe care le posedă, 

cu siguranță, am fi 
avut în acest an un înotător
de 60,0—61,0 pe această dis
tanță. Ceea ce, să recunoaș

tem, ar fi fost formidabil...'a

Eugen Aimer a fost din nou 
eroul ultimului concurs orga
nizat în piscina de 25 m din 
Reșița. Luînd startul în proba 
de 100 m delfin, pentru care 
el nu a făcut nici un fel de 
pregătire specială în acest se
zon, elevul prof. I. Schuster 
a fost cronometrat în 60,8 — 
cea mai bună performanță 
românească înregistrată pe a" 
ceasta distanță, cu 0,5 sec. 
superioară recordului național 
în bazin de 50 m ce aparține 
lui Adalbert Covaci.

Un alt rezultat care merită 
evidențiat a fost realizat în 
același concurs de tînăra (14 
ani) Lavinia Donia, care a 
parcurs 200 m spate în 2:39,3. 
Ea este cea de-a treia înotă
toare din țară care coboară 
în această probă sub 2:40,0 
după Cristina Balaban 
Anca Andrei. Interesant 
de semnalat că la vîrsta î 
țencei, Cr. Balaban înota 
eași distanță în 2:41,8, 
Anca Andrei în 2:51,1,

‘ Și 
este 

reși- 
ace- 
iar

AL 16-lea CROS BALCANIC

(Urmare din vaq. 1)

130 km. Iar Ellsabeta Baciu aproa
pe 100 km, ceea ce spune desigur 
foarte mult, distanțele parcurse 
fiind la nivelul cerințelor inter
naționale.

De altfel, Ilie Cioca o și spune 
foarte deschis : „Am muncit anul 
acesta dublu decit în 1970. Am 
slăbit 5 kg și simt că am crescut 
cu o clasă fața de anul trecut ! 
Nu-mi este frică de cursa dc la 
Sliven, deși trebuie să recunosc 
deschis că bulgarul Jelev și Iugo
slavul Korița îmi sint superiori. 
Mă voi strădui să mă mențin cit 
mai aproape de el și doresc sa 
urc pe podium. Am toată Încrede
rea în lucrul efectuat sub condu
cerea Iul Zoltan Vamoș".

Petre Lupan va lua startul în 
cursa rezervată tineretului. Anul 
trecut fiind accidentat a urmărit 
întrecerile de Ia Buftea doar ca 
simplu spectator : |MVa fi, fără 
nici o discuție, o cursă grea care 
impune și o anumită tactică. îm
preună cu antrenorul meu m-am 
gindit la mai multe posibilități, 
dar încă nu m-am decis asupra 
uneia anume. O voi face la Sli
ven, după ce voi vedea starea 
traseului și situația atmosferică, 
tn orice caz, tot ceea ce pot 
spune este că voi lupta fără nici 
un menajament pentru a mă clasa 
pe o poziție cit mai onorabilă".

In sfîrșit să ascultăm și cuvîn- 
tul unui antrenor, al profesorului 
Gheorghe Rugină : „Avind încă în 
minte rezultatele Crosului trecut, 
de Ia Buftea, ar trebui să 
foarte rezervat, poate chiar pu
țin pesimist. Dar țlnînd seamă 
de seriozitatea cu care s-au pre
gătit toți alergătorii noștri, de do
rința lor de afirmare, trebuie ne
apărat să fiu optimist. Concursul 
nu va fi de loc ușor. Dimpo
trivă ! Dar. sper ca Ia capătul 
întrecerilor, în cadrul cărora vor 
fl acordate 30 de medalii atletii 
noștri să nu se înapoieze acasă 
cu... mina goală. Nutrc.se speran
ța ca formațiile noastre <1e tine
ret șl senioare să-și adjudece ti
tlul de campioane balcanice".

Apreciind cum se cuvine rapor
tul de forțe actual al viitorilor 
competitori se impune să recu
noaștem faptul că bulgarii și iu
goslavii dețin un oarecare avan
taj, ei fiind cei care au și do
minat concursurile de anul trecut 
din parcul de la Buftea, atunci 
cînd alergătorii români se pre
zentau la start cu atuul — teo
retic al favoriților. Acum si
tuația ar putea fi alta I

în urma concursului de selec
ție de la Ploiești și a pregătirilor 
efectuate la Mangalia, componen
ța reprezentativelor României 
pentru Crosul balcanic este ur
mătoarea : JUNIOARE : Cornelia 
Holub, Leontina Lucaci, Dumitra 
Drăgan, “ 
NTORI : 
Dinescu, 
Onescu,
Goanță ; TINERET : Herman Mat
hes, Dan Mighiu, Cornel Dima, 
Petre Lupan. Eugen Negară, Du
mitru Nicolae ; SENIOARE : Eli- 
sabeta Baciu, Maria Lincă, Natalia 
Andrei, Ellsabeta Bucur : SENI
ORI : Ilie Cioca, Nicolae Mustață. 
Cătălin Andreica, Ion Rusnac, Ion 
Dima și Mihai Păduraru.

Din cei 26 de concurenți ai e- 
chipelor noastre 10-sînt debutanți!

Lotul român va pleca spre Sli
ven vineri dimineața, cu auto
buzul.

Tudorița Nedelea ; JU- 
Gheorghe Ghipu, Andrei 
Flo-rea Sandru, Nicolae 

Gheorghe Matei, Ștefan

București 19 p, 5. Tînărul dina- 
movist 18 p, 6. Progresul 17 p.

SERIA a IV-a : 1. Viitorul Bucu
rești 29 p. 2. Dinamo 28 p, 3. Cu
tezătorii 21 p, 4. Liceul M. Basa- 
rab București 18 p (20—38), 5. Li
ceul Găești 18 p (18:37), 6. Steaua 
18 p (16:40).

SERIA a V-a : 1. Sc. sp. Sibiu
28 p — setaveraj 42:10 (745:456), 
2. Liceul cu program de Ed. fizică 
Km. Vîloea 28 p — setaveraj 42:10 
(733:473),
4. Liceul 
20 p, 5. 
6. Liceul

SERIA 
ransebeș 
25 p, 3.
(29:22), 4. Sc. sp. Tr. Severin 23 p 
(29:25), 5. Voința Arad 18 p, 6. Sc. 
sp. Timișoara 16 p.

SERIA a Vil-a : 1. Sc. sp. Cluj 
30 p, 2. Sc. sp. Brașov 27 p, 3. Sc. 
sp. Tg. Mureș 23 p, 4. Llc. agr. 
Blaj 21 p, 5. Lie. Tîrnăvenl 18 p, 
6 Llc. Alba Iulia 16 p.
’SERIA a vin-a : 1. Liceul Dej

29 p, 2. Șc. sp. Oradea 28 - -‘~
N. Bălceseu Cluj 22 p, 4.--------
5. Mare 19 ■ - — — ■ »-■
B. Mare 19 
lău 18 p.

3. Sc. sp. Craiova 25 p, 
D. Golescu C.L. Muscel 
Sc. sp. Făgăraș 19 p,

2 Tg. Jiu 14 p.
a Vl-a : 1. Sc. sp. Ca- 
30 p, 2. Lie. Oțelul Roșji
C.F.R. Timișoara 23 p

------------ 8 Hc
1. OUmpîa 

p (20:38), 5. Explorări 
p (19:38), 6. Liceul Za-

FEMININ

SERIA I : 1. SC. sp. P. Neamț 
29 p. 2. Sc. sp’. Bacău 25 p, 3. Pe
nicilina lași 24 Pi 4. Lie. Ped. 
Bîflad 23 p, 5. So. sp. Botoșani 
17 p 6. Lie. 1 Suceavă 16 p.

SERIA a Il-a : 1. Sc. sp. Con
stanța 29 p, 2. Sc. sp. Ploiești 28 p,
3. Farul 22 p, 4. Lie. 2 Ploiești 
21 p, 5. Sc. sp. Buzău 20 p, 6. Llc. 
N. Bălceseu Brăila 15 p.

SERIA a III-a : 1. Sc. sp. 2 
București 30 p, 2. Dinamo 26 p, 3. 
Rapid 23 p (31:24), 4. Lie. M. Ba- 
sarab București 23 p (28:25), 5. 
Lie. Găești 17 p. 6. Lie. 3 Tîrgo- 
vlște 16 p.

SERIA a IV-a : 1. Sc. sp. 1 Bucu
rești 30 p, 2. Cutezătorii București 
26 p, 3. Sc. sp. 3 București 24 p,
4. Llc. Gh. Lazăr București 22 p.
5. Viitorul București 22 p, 6. Con
structorul București 15 p.

SERIA a V-a : 1. Sc. sp. Sibiu 
24 p, 2. Lie. cu program de ed. 
fizică Rm. Vîlcea 21 p, 3. Llc. 
Miercurea Sb. 16 p, 4. Lie. Agr. 
Sibiu 15 
14 p.

SERIA 
șoara 29 
28 p, 3. . _
Lie. 1 Lugoj 21 p, 5. șc. sp. Ora
dea 17 p, 6. Llc. Nădlac 17 p.

SERIA a Vil-a : 1. Sc. sp. Bra
șov 29 p, 2. Llc. Simerla 28 p, 
3. Sc. sp. Deva 24 p, 4. Lie. Blaj 
21 p, 5. Sc. sp. M. Ciuc 19 p. 6. Lie. 
Alba Iulia 14 p.

SERIA a Vin-a: 1. Lie. N. 
Bălceseu Cluj 30 p, 2. Sc. sp Tg. 
Mureș 24 p (32:21), 3. Sc. sp.’Cluj 
24 p (28:26), 4. Sc. sp. 
23 p, 5. Lie. Ped. Sighetui
6. Lie. 1 Bistrița 16 p.

Prima echipă din flecare serie 
participă la turneul final pentru 
desemnarea campioanei naționale 
în ediția 1970-1971, turneu progra
mat între 4 și 8 aprilie la Bacău 
(atît la feminin cît șl la masculin). 
Ultima clasată tn fiecare serie 
retrogradează în campionatul de 
calificare.

p, 5. Lie. EC. Tg. Jiu 

a Vl-a : l.,Șc. sp. Timl-
P, 2. Șc. sp. Caransebeș 
Șc. sp. Arad 22 p., 4.

Toplița
M. 17 p,

ETAPÂ INTERMEDIARĂ 
ÎN DIVIZIA A

Astăzi este programată S 
etapă intermediară, în prima 
divizie masculină. Partidă 
care domină această etapS;1 
din punct de vedere valoric, 
este cea din sala Floreasca, 
dintre formațiile bucureștenej 
Steaua și Rapid. Va Ți intere
sant de urmărit acest joc, în 
care ambele formații au șanse 
de cîștig și în care campionii 
vor încerca, cu siguranță, să 
mențină imaculată rubrica în- 
frîngerilor. Giuleștenii au fă® 
cut de multe ori partide bune 
în compania steliștilor, așa că 
ne putem aștepta la un joc de 
bun nivel tehnic și spectacu
lar. Din punct de vedere al 
luptei pentru puncte, meciul 
cel mai „tare" se dispută la 
Ploiești, între Petrolul și Uni
rea Tricolor Brăila. El oferă 
ploieștenilor una din cele 3 
șanse pe care le mai au de a 
supraviețui în „A". Alte două 
meciuri echilibrate se dispută 
la Cluj („U“ — Politehnica 
Timișoara) și Bacău (Viitorul 
— Politehnica Galați). Mai 
disproporționată ni se pare 
întîlnirea Dinamo — Tracto
rul. Meciul I.E.F.S. — Explo
rări B. Mare a fost amînat 
pe 22 martie.

*•* "X• •
PRIMĂVERII**

D. SPlRLEA — primul
învingător

Pentatloniștll fruntași au luat 
ieri startul în primul concurs al 
anului, „Cupa primăverii". Deoa
rece călăria nu a fost progra
mată, din cauza lipsei de antre
nament a cailor, întrecerea a fost 
inaugurată de proba de scrimă, 
desfășurată în cursul dimineții 
la sala Floreasca II din Capitală. 
O meritată victorie a repurtat 
Dumitru Spîrlea (Olimpia I), care 
a realizat 25 de victorii, pentru 
care a obținut 1148 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
A. Todor (C.S. Oradea) 22 v — 
1037 p, Marian Cosmescu (Olim
pia I) 21 v — 1000 p, A. Naghl 
(Olimpia II) 19 v — 926 p, T. Mu- 
reșanu (Olimpia II) 19 v — 926 
p, C. Zamfir (Olimpia I) 16 v 
— 815 p. Timp de cinci ore, cît 
a durat concursul de scrimă, 
sportivii au făcut față satisfăcă
tor solicitărilor, dovedind o bună 
pregătire pentru începutul de se
zon. Pe echipe, locul 1 este de
ținut — cum era șl normal — 
de prima formație a Olimpiei cu 
2963 p, urmată de echipa secundă 
a aceluiași club cu 2515 p, iar pe 
locul 3 echipa combinată (alcă
tuită din sportivi de la Tg. Mu
reș, Oradea și Timișoara), cu 
2260 p.

Astăzi, de la ora 10, poligonul 
Dinamo găzduiește cea de a doua 

probă Ural.

JUNIORII DE LA A. S. A. BRAȘOV

ÎNVINGĂTORI - DETAȘAȚI— ÎN ȘTAFETA DE BIATLON
POIANA BRAȘOV, 10 

(prin telefon). După o scurtă 
și tardivă iarnă, primăvara 
s-a reinstalat în drepturi 
chiar și la Poiana Brașov, 
făcînd și mai dificilă sarcina 
schiorilor care își dispută, în 
aceste zile titlurile de cam
pioni naționali de juniori. 
Azi (n.r. ieri), de pildă, pe 
o vreme de o excepțională 
frumusețe, dar prea caldă, 
șase ștafete s-au angajat 
într-o luptă acerbă pentru 
victorie. Cursa pasionantă 
prin cele două caracteristici 
— alergarea pe schiuri și 
tirul în poligon — a eviden
țiat, pînă la urmă, -pregăti
rea completă și de ridicată 
valoare a sportivelor de la 
A.S. Armata Brașov. Succe
sul lor se dâtorește în egală 
măsură fondului, unde au 
realizat cele mai bune rezul
tate. La tir cei patru compo- 
nenți ai ștafetei *n-au avut 
nici o penalizare. în schimb, 
adversarii lor de la Con
structorul Cîmpulung Mol
dovenesc și de la Steagul 
roșu Brașov, deși la fond 
au avut evoluții meritorii, 
obținînd timpi apropiați de 
ai învingătorilor, s-au de
părtat de posibilitatea cîștă- 
gării titlului din cauza sla
bei comportări în poligon, 
ceea ce le-a atras multe ture

de penalizare. Remarcăm, 
totuși, în ansamblu, perfor
manțele tinerilor schiori din 
nordul Moldovei care, fără 
o pregătire substanțială în 
tragerile cu arma, reușesc an 
de an să arunce noi genera
ții de biatloniști In lupta 
pentru titlu.

în rest, ar mai fi de reținut 
silaba reprezentare a celor 
două echipe sinăiene, din 
care una a abandonat, iar 
cealaltă a fost descalificată 
pentru neregularități comise 
de antrenor în poligon.

Rezultatele ștafetei 4X5 
km : l.A.S.Armata Brașov 
(Bodeanu, Cercel, Cristolo- 
veanu, Tudor) 2h08:5; 2. 
Constructorul Cîmpulung 
Moldoveneso (Lehaci, Cioba- 
nu, Duca, Catargiu) 2h29:02; 3. 
Steagul roșu Brașov (Kiss, 
Popa, Cioacă, Rusu) 2h45:54;4. 
Constructorul II Cîmpulung.

Miercuri se desfășoară 
cursa individuală — 10 km 
— a campionatelor naționale 
de biatlon pentru juniori.

Mihai BÎRA

Astăzi un nou trial al lotului
Astăzi, pe stadionul Tinere

tului, de la ora 16, un nou 
trial în vederea meciului cu 
Italia (11 aprilie). Sînt convo- 
cați jucătorii : Dinu, Baciu, 
Drăgulescu, Țurlea, 
Teodorescu, Iorgulescu, 
țiu, Gh. 
Popovici, Șerban, 
Țuțuianu, Daraba»,

Pop I., 
Onu- 

Mircea, Caraiman, 
Atanasiu, 

Tătucu,

Po* folache, Rășcanu, Fugîgi, 
Dcoiian, Iftimie, Miclescu, 
Pop AI., Cristea, Lomotă, Flo
rescu, Bărgăunaș, Neagu, Ni- 
colcscu, Hariton, Dragomires- 
cu, Nica, Damaschin, Mate- 
escu, Pavlovici, Suciu, Te- 
leașă. Constantin, Caragca și 
SzațHj

FOTBAL : Stadionul 
Giulești, ora 15,30 : Lo
tul Olimpic — Rapid.

PENTATLON MO
DERN : Poligonul Dina
mo, de la ora 10, pri
mul concurs al 
(proba de tir).

VOLEI :
reasca, de la ora 
Dfnamo — 1
Brașov, Rapid 
ua, meciuri în 
diviziei A, masculin.

anului

Sala Flo-
17,30 : 

Tractorul 
— Stea* 

i cadrul

Nutrc.se


Nr. 1201 (6637) .. ii i ■uri in.............. ■■■■■ i i Flic/. 3 3-g '

NEDREAPTA SEMNALIZARE

A ARBITRULUI DE LINIE,..
i ta Federația română de 
’ibtbal au Sosit rapoartele ob- 
servatorilor federali și ale 
arbitrilor, asupra meciurilor 
'din crima etăpă a returului. 
Lectura Jor ne-a pus în fața 

fîinor noi păreri — unele 
.'âeoselit de interesante — în 
legăturii cu jocurile desfășu
rate în această etapă.

Astfel, Cornel Drăgușin, 
"observator federal la meciul 
Universitatea Craiova — 
C.F.R. Timișoara, arată că al 
doilea gol, înscris de oaspeți, 
a fost „perfect valabil". Ob
servatorul îl acuză pe arbi
trul de lțnie Radu Buzdun 
de a fi semnalizat „un fault 
iînaginar". Aflat mai departe 
de fază, arbitrul de centru a 
trebuit să ia în considerație 

’semnalizarea colegului său de 
'la liiiie. Fără această gravă 
greșeală de arbitraj, în faza 
dare a precedat golul lui Bo- 
jin, timișorenii ar fi condus 
cu 2—0 și e foarte probabil 
că ar fl cîștigat partida.

Mulțumit de calitatea jo
cului de la Bacău, și mai 
ales de evoluția din prima 
repriză a echipei Sport Club 
Bacău, antrenorul federal An- 
gelo Niculescu scrie, însă, că 
Dinamo a avut, în general, 
o evoluție sub așteptările 
sale, în condițiile de pregă
tire pe care le-a avut această 
formație, cu jucătorii de care 
dispune. El face și observa-) 
ții de ordin disciplinar, pro- 
punînd ca Deleanu să pri
mească un avertisment pen
tru joc dur, periculos, cu in
tenția vădită de a-șî intimi
da adversarul direct (e vorba 
de Pană). Prin prisma aceas
ta, Angelo Niculescu consi
deră prea mare nota acor
dată de cronicarul nostru, 
carea avea să-l aducă pe De
leanu în „echipa etapei". 
Antrenorul federal judecă 
aspru și jocul Iui Dinu, care, 
pus in inferioritate pe plan 
tehnic de către Dembrovschi, 
a răspuns printr-un joc care

a depășit de multe ori limi
tele luptei bărbătești. Lucru
rile apar într-o lumină cu 
atît mai defavorabilă pentru 
Dinu, cu cît Dembrovschi a 
jucat și va juca, alături de 
Dinu, în echipa națională.

Raportul observatorului fe
deral Ion Marinescu ne re
zervă o surpriză neplăcută 
privitoare la U.T.A. Aflăm, 
astfel, că echipa arădeană a 
jucat foarte nervos, uitînd de 
multe ori de spiritul de fair- 
play care i-a caracterizat, în
totdeauna, comportarea față 
de adversari. Broșovschi a și 
fost eliminat de pe teren și, 
din informațiile pe care 
le-am obținut, între timp, a-

In divizia B i

ETAPA GAZDELOR
Etapa inaugurală a returului 

diviziei secunde, așteptată cu 
mult interes de amatorii de fot
bal, a prilejuit, în general, dis
pute interesante, desfășurate în 
spiritul sportivității. A fost o eta
pă a gazdelor, oaspeții necîștigînd 
decît 3 puncte ! Performerele sînt 
cunoscute : Știința Bacău (1—1 
cu Flacăra Moreni) din seria I, 
U.M. Timișoara (0—0 cu Corvlnul) 
și Gloria Bistrița (0—0 cu C.F.R. 
Arad) din seria a n-a.

Meciurile de duminică au lim
pezit, pentru moment, situația 
din fruntea clasamentului seriei 
I. In urma eșecului înregistrat de 
studenții bucureștenl la Constan
ța, liderul, A.S. Armata Tg. Mu
reș, șl-a consolidat poziția prin 
victoria realizată în ultimul mi
nut al meciului cu F.C. Galați, 
dar jocul prestat n-a mulțumit pe 
suporteri. Antrenorul T. Bone 
mai are încă multe retușuri de 
făcut formației mureșene. La 
polul opus al clasamentului se 

•a '

află Flacăra Moreni, care, după 
o îndelungată activitate în divizia 
B, vede cum se spulberă visurile 
de rămînere în eșalonul secund 
al fotbalului nostru. în schimb, 
Politehnica Galați a început asal- 
tarea pozițiilor ferite de emoțiile 
retrogradării, obținînd victoria 
asupra unei... rivale — Metrom — 
șl s-ar putea ca străduințele ei 
să fie încununate de succes.

în seria a II-a, cu excepția me
ciurilor de la Hunedoara și Arad, 

petrecut conform aștep-totul s-a 
țărilor...

Pentru
returului, ___________________
mătorul fapt : Colegiul central al 
arbitrilor a delegat la „B“ cava
leri ai fluierului cu bogate cărți 
de vizită, care au condus, în ma
joritatea cazurilor, cu competență 
(excepții — Gr. Bîrsan șl O. Com- 
?a).

această primă etapă a 
a fost îmbucurător ur

V. POMPILIU

fjțy W O TF-C

Meciul C.F.R. Cluj — Progresul. Min. 44 i sfâr
șitul unei faze prelungite în careul Progresului, 
după ce mingea trecuse pe la V. Popescu, Pe
trescu, Grama, Beldeanu și Marius Bretan. Ulti
mul a trimis fratelui său Sorin, iar acesta îl în
vinge pe Zamfir, cu toată manevra lui de inter
cepție.

Foto i CALIN CREȚU

ar ii trebuit s-o 
Dumitrescu.

PRO Șl CONTRA
MA BUCURĂ RECUPERAREA LUI fiAB0RAȘ...‘<

ceeași soartă 
aibă și Florian
Ne place să credem că evo
luția necorespunzătoare, sub 
aspect disciplinar, a jucăto
rilor de la U.T.A., în meciul 
de duminică, este un simplu 
accident. Campionatul se 
pierde sau se cîștigă. Un bun 
renume nu trebuie pierdut, 
însă, niciodată...

Ne-a Interesat și părerea 
observatorului federal Ștefan 
Socaciu despre arbitrajul lui 
Cornel Nițeseu, la meciul 
Rapid — Universitatea Cluj, 
mult mai puțin sigur ca de 
obicei și criticat pentru fap
tul de a nu fi acordat un 
penalty Rapidului, la un fault

în careu comis asupra lui 
Marin Stelian. Observatorul 
federal n-a văzut infracțiu
ne la această fază, consem- 
nînd, însă, faptul că arbitrul 
sibian — notat cu 8 
avut „unele ezitări".

Și un lucru 
ționat: la cel 
al etapei, la 
feții" dintre

a

men- 
meci 
tris-

demn de 
mai greu
„derby-ul 
C.F.R. Cluj și 

Progresul, conducătorul parti
dei, N. Rainea, a primit din 
partea observatorului federal, 
Gh. Ola, calificativul : foarte 
bine, 
stele 
multe 
fel !

Corespunzător celor 5 
ale noastre.

similitudini
Cît mai 
de acest

Jack BERARIU

00L6HER CU î GOLURI ?
Reluarea campionatului la divizia A ne-a 

reactualizat și problema golgeterilor. Proble
mă pe care neobosifii statisticieni ai fotbalu
lui nostru o jm într-o evidență de-a dreptul... 
descurajatoare. Tn fruntea listei publicată 
luni, de ziarul Sportul, am găsit instalați trei 
jucători cu cite 7 goluri fiecare. Acestea 
realizate după consumarea unui număr de 16 
etape 1 Un calcul elementar ne dă mai pu
țin de jumătate de gol de fiecare meci pen
tru cei mai buni marcatori ai primei noastre 
divizii.

Am recurs și nof —- fără < 
— la compararea cifrelor 
obținute de jucătorii noștri 
cu acelea ale golgeterilor 
din alte țări europene. Re
vista de mare prestigiu 
„France Football", publică 
un tabel în fruntea căruia 
stă înscris numele jucătorului 
slavia) angajat la Oiympique ,

a
Deci ț 
toatâ opozițiafi statisticieni

Skoblar (lugo- 
. , , Marseille (Fran

ța). El are 25 goluri înscrise în 22 de etape. 
Deci, fără zecimale, ceva mai mult de un gol 
de fiecare meci... Să fie, oare, apărările echi
pelor franceze atît de fragile îneît să fi per
mis atacantului importat un asemenea raport 
excedentar de goluri ?

Am examinat, pe același tabel, si alte nume 
de golgeteri din fotbalul diferitelor țări, din
tre care unele mai apropiate de noi, nu nu
mai geografic, dar și ca structură organiza
torică a fotbalului, lată, de pildă, pe laki- 
mov (de la Ț.S.K.A.) cu 18 goluri înscrise în 
15 etape ale campionatului. în altă țară ve
cină — Ungaria — jucătorul Bene (de la Uj- 
pest) figurează pe listă cu 16 goluri în 15 
meciuri. Ar putea cineva să se plîngă că apă
rările bulgare și maghiare n-ar fi destul de 
hotărîfe în joc ?

Am cercetat apoi tabelul din revista „France 
Football", pînă la epuizarea lui, și n-am găsit

numele nici unui golgeter român : limita in
ferioară la care s-a oprit săptămînalul fran
cez este de 9 goluri, deci deasupra cifrei rea
lizate de cei trei golgeteri ai noștri...

Am mers mai departe și am căutat și nu
mele celor ce au realizat cele mai multe goluri 
în campionatul mondial Mexico '70 : Gerd 
Muller a putut înscrie, în condițiile nicidecum 
ușoare ale unei atari competiții, 10 goluri în 
cele 6 meciuri pe care reprezentativa sa 
(R. F. a Germaniei) le-a susținut în grupa a 
IV-a de la Leon, în sferturi și în semifinală. 
Z—i și centrului atacant vest-german, cu 

*. unor apărări destul de „tari"
ca a Bulgariei, Perului, 
Angliei și Italiei, i-au reu
șit destule goluri într-o 
competiție K.O. I

Căutînd explicația pe- 
nuriei de goluri înscrise de 
atacanfii noștri, am pu

tut-o găsi chiar în meciurile urmărite în prima 
etapă a acestui retur (Rapid — „U" Cluj și 
Steaua — Farul) : nesprijipirea coechipierului 
care inițiază o acțiune ofensivă; plasamentul 
greșit în fața porții la centrări și chiar la 
cornere ; lipsa de curaj în a șuta la poarta 
de la o distanță mai mare ; imprecizia lovi
turilor pe poartă ; încetinirea ritmului de joc 
tocmai cînd atacanții vin în careu ; o mișcare 
în plus a înaintașului, care permite apărătorilor 
să intervină la timp ; neutilizarea la loviturile 
impuse acordate în apropierea porții, a unui 
registru mai bogat de procedee tehnice, cu 
efecte tactice ; teama de a nu șuta din orice 
poziție ; însăși execuția tehnică defectuoasă 
etc., etc.

Dar, poate că returul, aflat abia la înce
put, va reuși să infirme, curînd, toate aceste 
puncte negre și să promoveze și pe marca
torii noștri pe lista consacrărilor europene.

VIRGIL ECONOMU

Min. 75 al meciului Sport Club Bacău— 
Dinamo. Mingea plecată de la Mioo a 
fost preluată de Dembrovschi (care nu 
apare în fotografia de față). Din întoar

cere, internaționalul băcăuan 
a trimis balonul in fața por
ții dinamoviste, pe traiecto
ria arătată de linia albă. 
Atent, Băluță, aflat în mo
mentul pasării în poziția A, 
a „țîșnit" de lingă Cheran și 
a reluat cu latul, în gol.

Foto î V. BOGDANEȚ

ARBITRU DIN U.R.S.S

LA MECIUL DE JUNIORI
ROMÂNIA —TURCIA
Meciul de juniori România— 

Turcia, care se va desfășura 
duminică la Cîmpina în pre
liminariile turneului U.E.F.A., 
va fi condus de arbitrul so
vietic Kestutis Andziuliy.

i
ANCHETA
NOASTRA

LO7O-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII EXCURSI
ILOR LA MOSCOVA — LE
NINGRAD ATRIBUITE LA 
CONCURSUL SPECIAL PKO- 
NOEXPRES AL MĂRȚIȘO
RULUI DIN 3 MARTIE 1971 

(continuare)

16. Ștefan Gheorghe — Cra
iova ; 17. Coconețu Elena — 
oraș Novaci jud. Gorj ; 18. 
Hamza Gizella — Miercurea 
Ciuc ; 19. Ravasz Zoltan — 
com. Vlahița jud. Harghita ; 
20. Celea Gheorghe — Baia 
de Criș jud. Hunedoara ; 21. 
D. Radu — Iași ; 22. Carp 
Eleonora — Iași ; 23. Koller 
Karol — Baia Mare; 24.
Vlad Ioan r— com. Săliștea 
jud. Maramureș ; 25. Cioba- 
nu Teodor — Ploiești ; 
Sebestien Katalin — 
Mare ; 27. 
Mihail Sibiu J 28.

26.
Satu

Adam Gheorghe
Vlad

Eugen — Sibiu ; 29. Constan
tin Grigore — Fălticeni ; 30. 
Lupu Liviu — Timișoara ; 
31. Vass Tamaș Gheorghe — 
Jimbolia ; 32. Simon Ionel — 
Sînnicolaul Mare jud. Timiș ; 
33. Erga Ilie — Olănești jud. 
Vîlcea ; 34. Idelovici Iacob — 
Gugești jud. Vrancea ; 35. 
Martinescu Ionel — Bucu
rești ; 36. Grosu Andrei, 37. 
Cojocaru Gheorghe, 38. Gro
su Geta toți din corn. Balo- 
tești jud. Ilfov; 39. Popa
Gheorghe, 40. Corbu Ion, 41. 
Roată ~
Stan, 43. Suvei Ana și 44. 
Udrea Maria toți din Bucu
rești ; 45. Alexandru N. Ma
rin — corn. Berceni jud. Il
fov ; 46. Gui Ana — Arad ;
47. Dănailă Panait — Brăiia ;
48. Durlacu L. Constar.'m — 
corn. Stîlpu jud. Buzău ; 49. 
Petreacă loan — Așigea jud.

Constanța ; 50. Ioan Mircea — 
Iași ; 51. Bodoașcă Gheorghi
— corn, Miroslovești jud. 
Iași ; 52. Babiciu Gavril — 
Baia Mare ; 53. Sarkany Ana
— com. Gornești jud. Mureș ;
54. Kuti Dana — Tg. Mureș ;
55. Predoiu Nicolae — corn. 
Plopu jud. Prahova ; 56. Bo
boc Nicolae — Băicoi ; 57. 
Savu Elena — Cîmpina ; 58. 
Bob Berta - Ilona — Satu 
Mare ; 59. Onicel Alexandru— 
Focșani ; 60. Vlase Vasile — 
corn. Jariștea jud. Vrancea; 
61. Șova Iancu, 62. Bodescu 
Gică și 63. Sebe Cristian 
din București.

toți

Teofil, 42. Olteanu CÂȘTIGURILE OBȚINUTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
11 DIN 14 MARTIE 1971.

LA
NR.

CATEGORIA I: (13 rezultate) 
3,95 variante a 26.859 lei.

CATEGORIA a II-a : (12 rezul
tate) 108.45 variante a 1.174 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 re
zultate) l.SSȘ.W vwianțe a 136 lei.

»
— Azi am luat 

la Craiova! Ai să rîzi, dar 
nu mă bucură, totuși, acest 
punct! Noi luptăm acum 
pentru victorie, indiferent pe 
ce teren și cu ce echipă ju
căm. In fond, aceasta este 
unica șansă în tentativa 
noastră disperată de a evita 
retrogradarea!

...Acestea sînt cuvintele lui 
Tache Macri, antrenorul ti
mișorenilor, după jocul de la 
Craiova. El mi-a mai spus : 
„Nu știu ce ne rezervă viito
rul. Lupta este foarte tgrea. Aș 
spune că acum mi se cere să 
urc Everestul intr-un singur 
picior. Dar ceea ce mă bu
cură — în afară de reviri
mentul echipei — este RE
CUPERAREA lui Gaboraș. 
Ca om și ca jucător. L-ai 
văzut astăzi, nu ? Ce spui ?”

...Spusesem „nota 9", la te
lefon, cînd am transmis cro
nica. Dar mai erau multe de 
spus în- legătură cu Gaboraș. 
In tur, n-a putut „prinde" 
echipa. I se tăiaseră aripile. 
Și-a căutat adăpost în res
taurantele îmblcsite de fum, 
în fața paharelor cu „tării", 
pe care prieteni „binevoitori" 
i le umpleau, conștiincioși. A 
venit însă într-o zi Macri la 
Timișoara. După ce a văzut 
lotul, a-ntrebat: „Unde-i Ga
boraș ? Era un portar bun...

un punct, cu el 1“ I s-a spus un- 
poate găsi. L-a scos de

BROȘOVSCHI ÎNCEPE
Pentru foarte mulți, elimi

narea lui 
prezentat, 
priză, mai 
textilistul 
mediană , 
născuse 
Eliminarea în 
justă : după 
primit în minutul 39, mijlo
cașul arădean și-a continuat 
jocul dur, culminînd cu lo- 
'virea lui Sandu în acel mi
nut 61. Dar nu-i vorba de o 
simplă eliminare. Pentru că 
actele de loc cavalerești ale 
„speranței" arădene au fost 
rodul unei anumite stări de 
spirit cu totul nepotrivite la 
acest tînăr. Am înțeles acest 
lucru din evoluția lui Bro
șovschi — simplă figurație

re- 
sur- 
cînd 
Zinia 

și

Broșovschi a 
duminică, o 

: ales acum, 
trecuse în 

a campionilor 
atîtea speranțe, 

sine a fost 
avertismentul

Ce-i 
de-1 
acolo. I-a vorbit pătimaș, cu 
asprime, așa cum știe să vor
bească „Tache". de cînd, îl 
știm.

Din acea clipă, Macri nu 
l-a mai slăbit din chingă pe 
Gaboraș. A făcut cu el pa
tru antrenamente, zilnice. 
L-a pus să alerge zece ture 
de stadion. Bineînțeles, a 
alergat și el, alături, îmbol
dind u-1 cu îndemnuri.

Gaboraș a prins și mal 
multă încredere. Are difi, 
nou O RĂSPUNDERE.

La Craiova a fost de netre
cut. A apărat mingi imposi
bile. La o ciocnire cu Oble- 
menco, a rămas la pămînf, 
lovit destul de serios. Macri 
a fost 
boraș 
Tache, 
Macri 
„E nevoie de tine-n poartă",

...Și Gaboraș și-a reluat 
locul acolo unde știa că e 
necesar echipei.

Apoi s-a rănit ia mină. 
Unii spuneau că e vorba de 
o fisură, alții de o fractură. 
Radiografia urma să decidă., 
Gaboraș plîngea seara la ho
tel : — Tocmai acum să se-n- 
tîmple ?... Tocmai acum ?!

imediat lingă el. Ga- 
se zvîrcolea!
nu mai am 

i-a strigat doar atît |

„Ned 
aer...

G. MiHALACHE

SA DEVINĂ UN CAZ?
marcată numai prin
— și din discuțiile 

meci cu

faulturi 
purtate 

după meci cu conducerea 
clubului U.T.A, împotriva o- 
bișnuințelor, dar în numele 

‘unei viziuni etice, realiste, 
președintele clubului și vice
președintele secției de fotbal 
au salutat (nota bene.') eli
minarea propriului jucător: 
„Broșovschi s-a . schimbat 
mult în ultima vreme. E în- 
gîmfat, e plin de ' el ! Ne 
propusesem să-1 discutăm nod 
cît de curînd, dar 
ne-a luat-o înainte, 
nu-i rău".

La cei 19 ani aî 
șovschi, talent autentic, în
cepe să devină un caz...

arbitrul 
ceea ce

săi, Bro-

Mircea M. IONESCU

Vești de la Dinamo
• SANDU GABRIEL A PRIMIT DEZLEGARE DE LA METALUL 

• SE REVINE LA DENUMIREA DE TINARUL DINAMOVIST

Biroul Consiliului clubului 
Dinamo s-a întrunit ieri după - 
amiază în obișnuita sa șe
dință săptămînală. 
problemele luate cu 
prilej în discuție — 
pra cărora vom reveni — s-a 
aflat și. convenția încheiată 
cu clubul Metalul din Bucu
rești. în virtutea acestei con
venții, clubul Metalul a dat 
dezlegare jucătorului Sandu 
Gabriel pentru Dinamo, uv- 
mînd a primi în schimb doi 
jucători din formația de ti- 
neret-rezerve a dinamoviști- 
lor. După oficializarea aces-

Printre 
acest 

și asu-

DOI ANTRENORI ROMÂNI
VOR URMĂRI MECIUL

IUGOSLAVIA-OLANDA
Echipa reprezentativă a Iu

goslaviei, viitoarea adversară 
a tricolorilor noștri, va întîlni 
La 4 aprilie Olanda, intr-un 
meci contînd pentru prelimina
riile campionatului european, 
grupa a VII-a.

La acest joc. care se va des
fășura la Split, vor asista, în 
calitate de observatori, antre
norii Angelo Niculescu și C. 
Braun-Bogdan.

tui 
tie, 
lele 
briei va putea juca în echipa 
Dinamo.

în altă ordine de idei, Bi
roul a hotărît revenirea la 
vechea denumire de Tînărul 
Dinamovist, pe care o vor 
purta de acum înainte toate 
echipele de copii și juniori 
ale clubului din șoseaua Ște- 
fap cel Mare.

transfer de către federa- 
care se va produce în zi- 
următoare, Sandu Ga-

Arbitri greci la meciul Iugoslavia -
România și arbitri români 
la jocul Grecia - Bulgaria 
Meciul Iugoslavia—România, 

care se va disputa miercuri 21 
aprilie la Novi Sad, va fi con
dus, prin acordul celor două 
federații de specialitate, de o 
brigadă de arbitri din Grecia.

★
Meciul amical Grecia — 

Bulgaria, programat pentru 7 
aprilie, la Atena, va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
români. Urmează ca forul 
nostru de specialitate să-i nu
mească pe cei trei cavaleri ai 
fluierului.

INVESTIȚIILE IN PERIMETRUL
i CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI

Cluj, Politehnica lași, Petrolul, Steaua „23 Au-
• La Sport Club Bacău, nici un jucător promovat în prima echipă din... 

jucători costă prea mult...

O Bilanț fructuos la Progresul, „U" 
gust"...

curtea proprie ! ® Unii

1965 —
precă-

Apărute în peisajul sportiv al țării în 
este vorba de primele 12 unități, afiliate cu _ 
dere echipelor divizionare A, din localități cu vechi 
tradiții — centrele de copii și juniori reprezintă 
o existență aparte, bine fundamentată în viața de 
astăzi a fotbalului românesc.

Aflate într-o continuă expansiune — numărul 
lor a ajuns la 41, unitățile din Focșani. Tulcea, 
Buzău și Slatina fiind înființate chiar anul acesta 
—, centrele de copii șl juniori, sprijinite cu toată 
responsabilitatea de forul de specialitate, au ajuns 
acum la ora unui prim bilanț.

Evident, randamentul centrelor, funcție a mai 
multor factori, dintre care nu puțini subiectivi, 
nu poate fi același la toate unitățile, dar fluctuați
ile productivității lor, explicată prin raportarea 
numărului de jucători promovați la fondurile con
sumate, sînt atît de mari de la un centru ia 
altul, incit ele demonstrează, dincolo de orice du
biu. că nu peste tot există posibilități de întreți
nere a unui asemenea centru, că nu peste tot 
investițiile găsesc ecoul de muncă ți de pasiune 
așteptat.

Folosindu-ne de prezența la București a repre-

zentanților centrelor de copil și juniori, Invitați 
la cea de a treia consfătuire anuală de specialitate, 
am întreprins o anchetă-fulger în rîndul mai mul
tor antrenori, pe care i-am rugat să ne răspundă 
la următoarele întrebări :

1. CE FONDURI A PRIMIT CENTRUL DV. PINA

ASTĂZI 1

2. ClȚI ANTRENORI FUNCȚIONEAZĂ ÎN CA-

DRUL CENTRULUI 7

3. CÎȚI JUCĂTORI AU TRECUT PRIN CENTRU

DE LA ÎNFIINȚAREA LUI 7

4, CE JUCĂTORI AȚI PROMOVAT IN DIVIZIILE

A (TINERET-REZERVE) Șl P f

Am primit următoarele 12 răspunsuri.

PETROLUL PLOIEȘTI PROGRESUL BUCUREȘTI

Răspunde antrenorul coordona'

DINAMO BUCUREȘTI

tor Ștefan stănculescu.
1. Din 1965, cam 150 000 lei -pe

an.
2. Patru antrenori.
3. 120 în flecare an.
4. Ciupitu (Petrolul), Iordache

G.U1“ Cluj), Dobrău (Dinamo), Co-
tigă (Petrolul), Marica (Politeh
nica Iași) — în divizia A. Apoi 
frații Mocanu, Batacliu, Jurcă, 
Râu tu etc.

METALUL TIRGOVIȘTE

Răspunde prof. Eugen Popescu.
1. 59 000 lei in 1969, 95 000 lei in 

1970, 150 000 lei în 1971.
2. Patru antrenori, dintre care 

numai doi cu norma întreagă.
3. 120 de tineri între 10 și 18 

ani. La selecție — 3 000,
4. Turcu (Farul Constanța). Al. 

Georgescu (Sportul studențesc), 
Grigore și Stăncescu (Metalul 
Tîrgoviște).

PANDURII TG. JIU

Răspunde prof. Gheorghe Du
mitrescu, coordonatorul centrului.

1. 1 400 000 lei, din 1965. Parte 
din el au fost eheltuițl de echipa 
de seniori ! (n.n. — de ce tova
răși de la Petrolul 7).

2. La ora actuală lucrează 4 
antrenori, incluzindu-l aici și pe 
cel de la tineret-rezerve. Pe la 
centru s-au perindat în cei 6 ani 
de activitate 8 antrenori.

3. Din aproximativ 10 000 de ti
neri prezențl la selecție, centrul 
a rulat 250.

4. Am promovat 8 jucători la 
divizia A, 6 la B Șl 8 în echipa 
de tineret-rezerve. Numele cele 
mal cunoscute : DIncuță, Crlngașu, 
Stoicescu (Politehnica Iași), Con
stantinescu (Farul), Stroe, Coza- 
rec, Răduță (Steagul roșu Bra
șov).

Răspunde antrenorul coordona
tor Ioan Kluge.

1. Din 1965, am primit cam 
200 000 lei anual.

2. Patru antrenori : Kluge, Gor- 
gorin, Știrbei, Cozma.

3. Selecția anuală a cuprins 
aproape 3 000 de copii și juniori, 
din care s-au reținut 150—100.

4. După socotelile noastre, am 
promovat 31 de jucători în divi
ziile A și B : Radu Ionescu, Bel
deanu, Dudu Georgescu, Năstase, 
Fiiipescu, Adrian Constantinescu. 
Gh. Dinu, Gh. Georgescu, Alecu, 
Motoc, C. Dumitru etc.

POLITEHNICA IAȘI

2. Ca salariat cu o normă — 
numai eu. Suplimentar, doi antre
nori, plătiți cu ora.

3. 1004
4. Jefescu, Enache. Buduru și 

Cîrjallu, născuțl în 1954, legiti
mați înainte de a depăși vîrsta 
junioratului la echipe de divizia 
C.

STEAUA — „23 AUGUST"

SPORT CLUB BACĂU

Răspunde prof. Dumitru Cbiri- 
ță, antrenor coordonator.

1. înființat Ia 1 martie 1968, 
Centrul nostru a primit 207 000 lei 
în primul 
respectiv,

2. Trei
3. 160.
4. Ghica, Ursache și Firici — la 

tineret-rezerve, Miliadls — in di- 
vi4« B. _

an, apoi 205 000 lei și, 
180 000 lei.
antrenori.

Răspunde prof. Mihai Bîrzan, 
antrenorul coordonator.

1. Aproximativ 700 000 lei (n.n. 
centrul datează din 1965).

2. Trei : Bîrzan, Iordache, Ur- 
sache.

3. 200.
4. Șapte jucători în divizia A — 

Iordache, Dănilă, Sofian, Andri- 
oaie, Ailoaiei, Ht.nccriuc, Caratașu 
— și 5 în divizia B.

OLIMPIA GIURGIU

Răspunde antrenorul coordona
tor Ilie Savu.

1. Nu cunosc suma exactă ! 
(n.n. — din informațiile noastre, 
suma în discuție se apropie de 
2 milioane !).

2. Afară de mine, 6 antrenori : 
Dungu, Drăgan, Petre Mihai, Sîr- 
bu, Fabian și Bazil Marian.

3. 400.
4. 48 de promovări, între care 

Ivan II, Roșu șl Dumitru la F.C. 
Argeș, Decu și Sandu Ion la Pro
gresul, Cristaciie, Naom, Vlad, Sa- 
meș, Aelenei, Ion Gabriel, Ion 
Ion la Steaua.

Răspunde antrenorul Constan
tin Giolgău.

1. Aproximativ 250 000 lei, din
tre care 100 000 pentru anul în 
curs (n.n. centrul a luat ființă 
la 1 aprilie 1969).

2. Afară de mine, doi instruc
tori plătiți cu ora.

3. Trei grupe a cîte 20 de ju
cători, după o selecție cu apro
ximativ 600.

4. Centrul fiind foarte tînăr. nu 
am dat jucători diviziilor A și B.

F.C. ARGEȘ
Răspunde antrenorul Leonte 

Ianovschi.
1. Nu șliu exact suma. în orice 

caz, sumele alocate de F.R.F., 
Iulie 1967, au fost cheltuite în 
tregime pentru centru, 
(n.n. tot e bine !).

2. Trei antrenori.
3. 400.
4. Șase jucători în divizia 

între care Dobrin. Radu 
care de fapt nu sînt... produsele 
centrului !) și Prepurgel, prGcum 
și doi în divizia B.

FARUL

din 
In-

Ai
(n.n.

UNIVERSITATEA CLUJ

Răspunde antrenorul Gheorghe 
Gîrlea.

1. Din mal 1969, am primit 
65 000 lei pentru 1969, 70 000 lei 
pentru 1970 șl 80 000 lei pentru

Răspunde antrenorul coordona
tor prof. Petre Comăniță.

1. 500 000 ...........
2. Patru : 

Zaharescu,
3. 500.
4. Mircea 

divizia A, Girip, Biliboacă, Suli- 
man și Boțea — pentru divizia B.

•k
Avind în vedere semnifi

cațiile complexe ale datelor 
publicate, vom reveni cu un 
comentariu.

lei din 1965. 
Comănlță. Munteanu, 
Smărăndescu.

Mărdărescit — pentru
Avram.
bugetul

Răspunde prof. Silviu
1. 1 milion, incluzînd

1971. ‘ -----
2.
3.
4.

Iată
Țegcan,
Mustâțea, ______ , _____ , ,
Moldovan, Ștefan, Poraczki, Bar- 
bu, Uc*.

(n.n. din 1906).
Trei antrenori. 
680.
Nu cunosc o cifră 
cîteva nume : Sorin 

Nagel, Oprea, 
Codrea, Anca,

exactă. 
Brelan, 
Gruber, 

Crețu,

Ovidiu IOANIJIOAIA
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ÎN FINALUL SEZONULUI HANDBALISTIC

0 COMPETIȚIE DE AMPLOARE - 
CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR

Bogatul sezon internațional 
al handbalului se apropie, cu 
pași repezi, de sfîrșit. ~ 
agenda — atît de 
a lunilor de iarnă 
ristică !) — au mai 
scrise doar cîteva 
de anvergură, dintre ele de- 
tașîndu-se cele două finale 
ale C.C.E. (masculin și femi
nin), „Cupa Țărilor Latine", 
precum și Campionatul mon
dial studențesc, care va mar
ca consumarea ultimei file a 
calendarului. întrecerea, a- 
flată la cea de-a IV-a sa 
ediție constituie — așa cum 
am constatat și la precedenta 
confruntare, disputată în 
R. F. a Germaniei — o veri- 

revistă a 
ale hand- 
din ță<rile 
campionat

Pe 
încărcată 
(calenda- 

rămas în- 
competiții

tabilă trecere în 
.cadrelor de viitor 
balului masculin 
participante, un 
mondial de tineret neoficial. 
Accentul de verificare, de 
evaluare reciprocă a valori
lor, de confruntare a posibi
lităților de progres este cu 
atit mai acut acum, cînd — 
lesne de bănuit — în toate 
țările cu handbal avansat, se 
fac temeinice pregătiri în ve
derea Jocurilor Olimpice de 
Ia Miinchen. Din aceste mo
tive, competiția rezervată 
handbaliștilor studenți, care 
va avea loc între 3 și 11 
aprilie în Cehoslovacia, stîr- 
nește un interes deosebit și 
a declanșat peste tot antre
namente asidue și prepara

tive îndelungate, cu scopul 
de a se asigura o prezență 
cît mai activă la această 
competiție-

In ceea ce privește echipa 
României, 
cută și-a 
compania 
nii Sovietice, încheind 
pută pe locul secund, ea va 
fi compusă din 14 jucători, 
ce vof°fi selecționați din ur
mătorul lot : Penu și Orban 
— portari ; Cosma, Chircu, 
Bota, Panțîru, Voinea, Licu, 
Guneș, Chicid, Stef, Schmid, 
Dan Marin, Schobel, Tudo- 
sie, Birtolom și Cîrlan. Am 
alcătuit acest lot ținînd sea
ma de prevederile regula
mentului întrecerii, potrivit 
cărora au dreptul de partici
pare nu numai studenții la 
cursurile de zi ci și cei de la 
fără frecvență, precum și 
absolvenții în următorii doi 
ani de la trecerea examenu
lui de stat. Aceste stipulații 
regulamentare — extrem de 
largi după părerea mea — au 
drept consecință prezența la 
start a unor veritabile 
prezentative naționale, 
cum este cazul cu echipele 
Iugoslaviei, R. F. a Germa
niei și Uniunii Sovietice.

Vom avea, așadar, de în
fruntat adversari puternici, 
în compania cărora cred că 
tinerii jucători români se 
vor comporta bine, înscriin- 
du-se printre protagoniștii

Vedeta sâptăminii

care la ediția tre- 
disputat finala în 
selecționatei Uniu- 

dis-

re-
așa

WOLFGANG NORDWIG
• Născut la 28 au

gust 1943, la Drssda. 
• înălțime — 1,84 m: 
greutate — 73 kg • 
Profesiunea — ingi
ner electronist : este 
căsătorit. • Practică 
atletismul clin 1958 ; 
evoluția rezultate
lor: .1958 — 2,70 
1959 — 3,41 m;
— 4,03 m; 1964 
5,01 m; 1966 — 
m; 1967 — 5,15 
1968 — 5,40 m;
— 5,35 m; 1970 
5,46 în. • Palmares: 
locul trei la Jocu
rile Olimpice din 
Mexic ; campion 
european în 1966 
(Budapesta) și 1969 
(Atena); campion 
mondial universitar 
(Torino 1970).

luptei pentru primele locuri. 
Spun doar cred și nu afirm 
acest lucru cu toată tăria, 
deoarece planul de pregătire 
alcătuit încă din toamnă, nu 
a putut - 
și, mai 
acordat 
tate al 
Cele 
efectivă pe care le voi face 
cu cei 17 jucători enumerați 
înainte, constituie o perioadă 
destul de scurtă, pe care însă 
sper să o pot folosi din plin 
pentru omogenizarea echipei, 
pentru punerea la punot a 
unor scheme de apărare și 
atac. In . acest sens, de un 
mare ajutor ne este faptul 
că majoritatea componenților 
lotului s-au pregătit în ca
drul echipei reprezentative, 
au susținut jocuri în cadrul 
turneului din țările nordice 
și vin, deci, cu o experiență 
și cu un bagaj de pregătire 
fizică mai mult decît mulțu
mitoare.

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre sistemul de organi
zare. Cele 16 formații parti
cipante au fost împărțite în 
patru serii astfel : SERIA A: 
U.R.S.S., R.F.G., Polonia, Li
ban ; SERIA B (la Uherske 
Hradiste) : ROMANIA, Da
nemarca, Austria, Iugoslavia; 
SERIA C : Suedia, Franța, 
Belgia, Israel ; SERIA 
Cehoslovacia, Norvegia, 
nia, Olanda. Partidele 
serii vor avea loc în 
de 3, 4 și 5 aprilie, iar în 8 
aprilie se vor disputa sfer
turile de finală : A 1—B 2, 
B 1—A 2, C 1—D 2, D 1—C 
2. în ziua de 9 aprilie vor 
avea loc semifinalele între 
învingătorii din sferturi, iar 
în 10 și 11 aprilie sînt pre
văzute partidele finale pen
tru locurile 1—2 și 3—4. 
Niște calcule preliminare — 
și foarte optimiste — arată 
că după partidele cu Dane
marca și Iugoslavia din serii, 
echipa română va întîlni în 
sferturi R.F.G., în semifinale 
Cehoslovacia și în finală 
Uniunea Sovietică. Este un 
drum foarte greu. Noi însă 
pornim hotărîți să luptăm 
cu toată energia și puterile 
noastre pentru cucerirea pri
mului loc !

Eugen TROFIN 
antrenor emerit

ți respectat integral 
ales, nu a fost bine 
cu planul de activi- 
lotului reprezentativ. 

13 zile de pregătire

Noul
al

întrunit 
Federației 
(F.L.L.A.)

D :
Spa- 
din 

zilele

președinte
F.I.L.A.

totuși, că 
spre vot

Olimpiada 
zece 

că ar fl 
olimpic. 

Federația Internațională de schi 
este fermă pe poziția sa, nere- 
cunoscînd aceste învinuiri șl sus- 
ținînd dreptul schiorilor în cau
ză, de a lua parte la Viitoarea 
^Olimpiadă albă".

După ultima lor victorie (5—0 cu Italia) hocheiștii elvețieni de la stînga la dreapta 
Sgualdo, Luthy, Huguenin și Turler — își îmbrățișează feridiți antrenorul, Gaston Pelletier, 

care i-a condus spre neașteptatul succeti': promovarea în grupa A.

AMATORISMULUI 
ȚINUTĂ IN SECRET!
LAUSANNE, 16 (Agerpres). — 

în legătură cu modificarea punc
tului 26 din statutul olimpic (re
feritoare la- definiția sportivu
lui amator), în cercurile C.I.O. 
se crede că se va ajunge la o 
definiție mai clară și mai com
pletă a normelor privind admi
terea concurenților la Jocurile 
Olimpice. Președintele C.I.O.. 
Avery Brundage, a refuzat să 
precizeze termenii noului text* 
oare este ținut deocamdată se
cret. El a remarcat 
noua regulă propusă 
membrilor C.I.O. ar putea duce 
la eliminarea de la 
de la Sapporo a celor 
schiori alpini fnvinuiți 
încălcat regulamentul

OAPPINDAȘVILI
ÎȘI CONSOLIDEAZĂ 

POZIȚIA

AI'ARARLA LlVtȚIlNIIIIRA IIISILlt NriRICIII!
Retrospectivă la întrecerile 
a campionatului mondial de

Așadar, după 7 
ma oară în grupa 
neul olimpie de la Innsbruck) 
Elveția, despre a cărei tra
diție în hochei nu mai este 
cazul să amintim, revine în 
cercurile elitei. Faptul este 
comentat cu lux de amănun
te de toți specialiștii de pe 
continent, aceiași care la în-

ani (ulti- 
A din tur- .

CLASAMENTUL GOLGETE- 
RILOR

(Elveția) 
pase), 2. 
(Polonia) 

9 p (6+3), 3. Krzystof Biruia 
(Polonia) 
(Polonia) 
Skjerwen
9 p (3+6), o. Ame Mikkeîsen 
(Norvegia) 8 p (7+1).

1. Michel Turler
10 p (6 goluri + 4 
Jozsef Sztefaniak

și Tadeusz Kacik
9 p (5+4). 5. Per 

Olsen (Norvegia)

grupei B
hochei

a 
fe
ri-a

Poate cea mai spectacu
loasă 
tura 
de-a 
secol 
dern 
și rare întreruperi, apana
jul atleților de peste O- 
cean. Din 1963, cînd fin
landezul Pentti Nikula, a- 
comodîndu-se rapid cu 
noile prăjini din fibre de 
sticlă, a „urcat" recordul 
lumii pînă în preajma ce
lor 5 metri (4,98 m), nici 
un atlet din „lumea ve
che" n-a reușit să întreru
pă hegemonia săritorilor 
americani, fie că ei s-au

■ numit Pennel, Hansen sau 
Seagren.

începutul sezonului 1970 
a adus însă în fruntea pi
ramidei un săritor căruia 
mulți specialiști îi acordau 
încă acum 2—3 ani cele 
mai mari șanse în între-

■ ruperea succeselor ameri
cane : Wolfgang Nordwig 
(R.D. Germană). La 17 iu
nie, Nordwig sărea 5,45 tn 
adăugind 
celei mai 
țe a Iui 
readucînd 
cordul care între timp pro
gresase cu aproape o ju
mătate de metru. După 
două luni, la Universiada 
de la Torino, Nordwig 
sare 5,46 m, dar rezultatul

probă atletică, sări- 
cu prăjină a fost — 
lungul istoriei de un 

a atletismului rțjo- 
— cu foarte scurte

»
un centimetru 

bune performan
ți oh n Pen nel și 
în Europa re-

său este întrecut 
șitu] anului de 
Papanicolau —5,49 m. De
clinul americanilor în a- 
ceastă probă — sau pro
gresul mai rapid al euro
penilor ! ■— este confirmat 
de absența din primii cinci 
săritori ai anului a atle- 
ților de peste Ocean.

Deși recordul său a fost 
doborît, Nordwig este a- 
preciat de mulți specialiști 
drept cel mai bun prăji- 
nist al lumii. De la Olim
piada din Mexic a pierdut 
un singur concurs impor
tant — cel de anul trecut 
la Viena la prițna ediție a 
C.E. pe 
Are un 
pra lui 
cursa 
graniței 
cît l-a 
nul grec în toate confrun
tările directe.

Alături de perseverență, 
calitatea sa principală este 
constanța. Acest lucru îl 
deosebește de alți specia
liști ai probei, care alter
nează un rezultat de 5,30 
m cu unul de 4,70 sau nici 
atît. încă un argument care 
ne face să pronosticăm că 
inginerul electronist din 
Dresda va fi primul prăji- 
nist din lume la mai puțin 
de 50 cm. pînă la... 6 m. I

«■ V

spre sfîr- 
grecul C.

teren acoperit, 
atu puternic asu- 

Papanicolau în 
pentru depășirea 
de 5,50 m, întru- 

învins pe campio-

la Lausanne, biroul 
internaționale de lupte 
l-a ales ca președinte 

interimar al acestui for pe Milan 
Ercegan (Iugoslavia), în locul lui 
Roger Coulon (Franța), decedat 
recent. Pînă acum, M. Ercegan a 
fost secretar general al F.I.L.A. 
El va îndeplini funcția de preșe
dinte pînă la Congresul generat 
al acestei federații, care va avea 
loc în luna august 1972 cu ocazia 
J. O. de la Munchen.

ceputul întrecerilor acordau 
șanse mai mari formațiilor 
R. D. Germane și Poloniei, 
care concurau anul trecut în 
compania titanilor acestui 
sport — grupa A.

Evoluția hocheiștilor 
„Țara cantoanelor" în
mele sezoane este semnifi
cativă. In 1969 ei. au cîștigat 

(la 
lo
de 
în

din 
ulti-

grupa C, anul trecut 
București) s-au clasat pe 
cui VI, la „B", evitînd 
justețe retrogradarea, iar

(Urmare din pag. 1)
o scădere de 4 puncte. In de
cada a treia 
tră a reușit 
iar apoi a

reprezentanta noas- 
din nou un 96 p, 

tras constant și a

EDDA BAIA, profesoară 
de educație fizică la Școala 
sportivă nr. 2 din București, 
este soția cunoscutului an
trenor de tir Mircea Baia. 
Ea are 31 de ani și este 
mama unui băiat de aproape 
trei ani. Noua campioană eu
ropeană face parte din sec
ția de tir a Institutului de 
educație fizică și sport și 
practică sportul de perfor
manță de peste 10 ani, cu
cerind în acest timp nume
roase titluri de campioană 
a țării, fiind totodată dețină
toarea recordului național 
la pușcă cu aer comprimat, 
60 focuri — 558 p.

înscris 95 de puncte pe ultimele 
zece ținte. Ea a depășit astfel 
cu 4 puncte pe sovietica Cerka- 
sova și pe Reiseerer (R.F.G.). 
deținătoarea recordului mondial, 
ambele favoritele probei. Din

păcate, Melania Petrescu a evo
luat sub posibilități, și astfel 
reprezentativa română a trebuit 
să se mulțumească cu locul trei 
pe națiuni. Oricum performanța 
echipei noastre este deosebit de 
valoroasă. Rezultatul formației 
conduse de Edda Baia — 1103 p 
— reprezintă un nou record ro
mânesc (v. r. 1079 p).

REZULTATE : pușcă cu aer 
comprimat 40 f. picioare: EDDA 
BAIA (ROMANIA) 379 p (la 1 p. 
de recordul mondial) campioană 
europeană. 2. Tamara Cerka- 
sova (U.R.S.S.) 375 p, 3. Monica 
Reiseerer (R.F.G.) 375 p, 4. Anca 
Pelova (Bulgaria) 371 p, 5. Lud
mila Stricikova (Cehoslovacia) 
371 p, 6. Marga Nobel (R.D.G.) 
371 p... 8. Veronica Stroe 370 p... 
25. Melania Petrescu 354 p.

Pe echipe: 1. U.R.S.S. 1113 p. 
campioană europeană, 2. R F. a 
Germaniei 1108 p, 3. ROMA
NIA 1103 p, 4. R. D. Germană 
1102 p, 5. Cehoslovacia 1095 p.

Miercuri dimineața începe în
trecerea seniorilor pe echipe și 
individual. Țara noastră este 
reprezentată de o formație com
pletă in frunte cu Petre Șandor, 
actualul campion european al 
probei. '

acest sezon, veritabilul lor 
marș triumfal, nu au lăsat 
adversarilor decît un singur 
punct (4—4 cu Polonia), în
cheind cu o victorie strălucită, 
la care — apreciază comenta
torii de la „Sport Information 
Zurich" — nu visau nici cei 
mai optimiști suporteri. „Fă
ră îndoială — apreciază a- 
genția S.I.Z. — succesul repre
zentanților noștri constituie 
una din marile surprize 
sportive ale anului; cu atît 
mai mult, cu cît rezultatele 
ultimelor meciuri de pregă
tire și verificare dinaintea 
competiției (n.n. înfrîngeri în 
fața Ungariei, României și 
Iugoslaviei) reprezentau tot 
atîtea motive de îngrijorare 
pentru evoluțiile echipei in 
fața propriului public".

Punctul forte al învingă
torilor l-a constituit sistemul 
defensiv, unde Gerald Rigo
let și Marcel Sgualdo, am
bii aleși în „AII stars“- 
team, au făcut adevărate 
minuni. Canadianul Gaston 
Pelletier, care pregătește de 
mai'mulți ani această echi
pă, a mizat foarte mult pe 
o tactică dc acoperire cît 
mai perffefc'tă a spațiului din 
fața porții și contraatacul 
fulgerător, cu Michel Turler 
în rolul titular. în felul a- 
cesta, echipa a rezistat 
în partidele cu R. D. 
mană și Japonia — 
atacau continuu — și 
plasat cu multă abilitate lo
viturile decisive în momen
tele oportune.

Mulți dintre cei prezenți 
la întrecerile din Elveția a- 
preciază, totu.^, că cea mai 
valoroasă echipă a turneu-

lui a fost Polonia, clasată pe 
locul secund. Ea a impre
sionat adesea printr-un* joc 
omogen și viguros, mult mai 
rapid în comparație cu ce
lelalte formații. Polonezii au' 
comis însă marea greșeală 
de a subestima posibilitățile 
spiridușilor din selecționata 
niponă (Kurokawa și Yoshi- 
no au excelat din nou), pier- 
zînd cu 4—6 un meci pe 
care l-ar fi putut cîștiga re
lativ ușor.

Echipa R. D. Germane a 
evoluat cu mult sub posibi
litățile apreciate în sezonul 
trecut. Nu este mai puțin a- 
devărat însă că antrenorul 
Wolfgang Nickel a împros
pătat serios lotul său, consi- 
derînd această competiție ca 
o etapă de tranziție în ve
derea J.O. din anul viitor.

în ce privește Iugoslavia

BELGRAD, 16 (Agerpres). 
Partida centrală din runda 
7-a a turneului internațional 
minln de șah de la Belgrad 
disputat între Nona Gaprindaș- 
vlll și Alexandra Nicolau. Încă
de la începutul partidei, ' cam
pioana mondială (cu piesele ne
gre) a sacrificat o figură pen
tru trei pioni, obținind o poziție 
mal bună, ceea ce l-a permis 
să obțină, pînă la urmă, victoria. 
Bilet a învins-o pe Rujița lo- 
vanovicl. Margareta Teddorescu 
a remizat cu Jlvkovlci. Cu a- 
celași rezultat s-au încheiat șl 
partidele Katia Iovanovicl — vu- 
janovicl șl Joerger — Vreeken.

în clasament : Gaprindașvili 6 
(î) P. K. Iovanovicl, Vreeken — 
4 -p, Joerger — 3*/3 (?) p, Nicolau 
— 3 (2) p, Teodorescu — 
m p-

KERES $1 TAL 
pe locul I la Tallin

16 (Agerprcs).— 
de la Tallin 
victoria ma-

„ALL STARS 1971“

, Gerald Rigolet (Elveția) — 
Andrzej Slowakiewicz (Polo
nia), Marcel Sgualdo (Elve
ția) — Rudiger Noack (R.D.G.), 
Michel Turler (Elveția) — 
Rudi Hiti (Iugoslavia).

Alegînd singura soluție viabilă—tineretul...

DUPĂ LISABONA (0-3) A URMAT GUADALAJARA
DISCUȚIE CU OTTO GLORIA

eroic
Cer
care 
și-a

și N®rvegia, ele au demons
trat că nu au pretenții (și 
forțe) 1 ai mari decît cele 
ale grupei B, iar selecționa
ta Japoniei, 
cioasă dintre 
făcut jocuri 
și altele în 
nerecunoscut 
slavia). 
echipe de 
au revenit 
cat anul 
grupa C.

cea mai capri- 
participante, a 
excelente, dar 

care a fost de 
(6—7 cu Iugo- 

Austria și Italia, 
factură modestă 

de unde au ple- 
trecut, adică,

MOSCOVA
Turneul de șah 
s-a încheiat cu 
rilor maeștri sovietici Paul 
Keres și Mihail Tal, ambii 
acumulînd cîte IU/2 P- Pe locu- 

Bronstein 
p, Stein 

p, Zaițev 
p, Smejkal 

872 P, 
Furman

rile următoare :
(U.R.S.S.) - 11
(U.R.S.S.) — 10
(U.R.S.S.) — 972 : 
(Cehoslovacia) — 
Barcza (Ungaria),
(U.R.S.S.) — 8 p etc. în ul
tima rundă, Tal a cîștigat la 
Daskalov, iar Keres a remi
zat cu Furman.

TELEX

S.Esladio National, 27 octom
brie 1968. în curtea din spatele 
stadionului e forfotă mare. Au 
sosit autobuzele cu echipele 
Portugaliei și României (care se 
vor întrece în primul meci din 
preliminariile C. M.). O armată 
de auxiliari, de cunoștințe și de 
ziariști se foiesc în dreapta și 
în stingă. îl văd pe Eusebio 
traversînd de vreo două ori 
curtea cu o gheată în mină. Pri
lej pentru fotoreporteri de a-i 
face zeci de fotografii, care, e- 
ventual, a doua zi, să apară în 
ziar tub titlul .,Eusebio își căuta 
gheata cu care avea să marche
ze X goluri..." (N. A. — Intîm- 
plarea a făcut ca în acel meci 
Perla Mozambicului, să nu în
scrie nimic).

...După joc, în vestiare. An
tren orul reprezentativei lusi
tane. brazilianul Otto Gloria, e 
încadrat ca o fortăreață de cîtfe- 
va șiruri de ziariști, de repor
teri de la radio și televiziune. 
Reușesc să ajung pînă la el, 
smulgîndu-1 tocmai cleștelui în
trebărilor lui... Eftimie Ionescu 
și loan Chirilă. La întrebarea 
mea, pe care nu știu dacă a 
auzit-o prea clar, îmi răspunde 
următoarele :

— Ați avut și ghinion, la pri
mul gol, primit copilărește de- 
Coman. Să știți însă că la un 
ansamblu cu cîteva individuali
tăți. care ies în evidență, ju- 
cînd destul de bine în zona de 
mijloc, evoluția echipei dv. mi 
s-a părut lipsită de orice curaj 
în zona de teren adversă, la 
diapazonul acestui talentat Pîr-

călab, pe care-1 cunosc mai de
mult și-l apreciez, dar care azi 
a stat cuminte „la cutie”. Fot
baliștii români au fost, proba
bil, foarte impresionați de locul 
III obținut de Eusebio et. comp, 
la C.M. de la Londra. Iar Euse
bio cu genunchiul încă nerefă
cut, n-a realizat azi nimic de
osebit.

...Doi ani și cileva luni mai 
tîrziu (în februarie ’71X, îl re
găsesc pe antrenorul Otto Glo
ria pe superbul stadion „Gigante 
da Beira Rio“ din Porto Alegre. 
Este antrenor la Gremio. echipă 
care va întîlni pe Rapid peste 
o oră.

Ne reamintim prima noastră 
întîlnire, de la Lisabona — și 
acel 0—3 care părea că va pe
cetlui soarta echipei României 
în preliminariile C. M. — și a- 
i ungem la... gafa lui Sătmărea- 
nu, la Guadalajara, în meciul 
cu Anglia.

— Fără golul lui Hurst, cine 
știe pînă unde ați fi urcat în 
turneul final — ne spune, gîn- 
ditor, Otto Gloria. Urmărind e- 
chipa României, acolo, la Gua
dalajara. mi-am dat seama că 
ați ales singura cale care te 
poate duce la salturi calitative 
Tineretul ! Ați lansat, curajos, 
o echipă tînără. ați rodat-o — 
eu. personal, cred că ea se mai 
află încă în faza de rodaj, pen
tru că tineri ca Dinu, Dumitra- 
che. Dumitru și ceilalți n-au 
dat încă tot ce pot — și rezul
tatele au apărut. De fapt, an
trenorii români au ales calea pe 
care am folosit-o și eu în Por-

unde ara preluat șitugalia,
m-am ocupat foarte serios de o 
serie de tineri (talentați) în ju
rul vîrstei junioratului ; de 
Simoes, Graca, Augusto, Euse
bio, Coluna, Costa Pereira, Hi- 
lario șl alții. I-am încurajat, 
le-am acordat toată încrederea 
și am muncit sistematic cu ei. 
Așa s-a construit cea mai mare 
echipă pe care a avut-o vreo
dată Portugalia.

— Văd că ați ajuns, totuși, 
la Gremio...

— De ce ați părăsit 
țară ?

această

— Am rămas, de la Benfica, 
cu gustul succesului deplin. A- 
poi, în fotbal, toți își scot pă
lăria numai în fata primului loc. 
Spre deosebire de America, 
Gremio poate ajunge campioa
nă. Și va ajunge ! V-o spune 
un om care a avut reputația de 
trustman al cupelor și al cam- 

.pionatelor.

Au luat sfirșit campionatele in
ternaționale „open" de tenis ale 
Australiei. In ultima finală dis
putată 
bărbați
John Newcombe 
a întrecut cu I 
Marty 
Okker

Intr-un 
pentru 
„Cupei
Arsenal a învins cu 1—0 formația 
Leicester. Arsenal urmează să în- 
tîlnească în semifinalele compe
tiției pe Stoke City.

cea a probei de dublu 
perechea australiană 

' * — Tony Roche 
6—2, 7—6 cuplul

Riessen (SALA.) — Tom 
(Olanda).

meci rejucare, contînd 
„sferturile** de finală ale 
Angliei" la fotbal, echipa

Campionatul mondial de hochei 
cu mingea (bandy) s-a încheiat 
la Stockholm cu victoria repre
zentativei U.R.S.S., care a totali
zat. în șase jocuri, 11 puncte 
(golaveraj 24—10). Pe locul secund 
s-a clasat selecționata Suediei cu 
9 p. (17—9). urmată de Finlanda 

p. (21—18) și Norvegia — 
(6-31).

Federația de , specialitate vest- 
gertna.tă a stabilit lotul de jucă
tori care va participa la campio
natele mondiale de ‘ ‘
gheață (grupa A), 
între 19 martie șl 
Elveția. Din lotul 
R. F. a Germaniei 
printre alții, Kehle 
(portari). Voelk, Thanner. Lang
ner, Riedmaier (fundași) și Kuhn, 
Harag. Schloder, Philipp. Eiman- 
nsberger. Funk (atacant!).

M
Pe ștadonul din Rabat s-a disputat 
priniul iheci dintre selecționatele 
Marocului și Republicii Arabe 
Unite, contînd pentru prelimina
riile „Cupei Africii" la fotbal. La 
capătul unul joc spectaculos, fot
baliștii marocani au terminat. în
vingători cu 3—0 (1—0).

hochei pe 
programate 

3 aprilie în 
selecționatei 
fac parte, 
șl Schramm

„Trofeul 
încheiat, 
Londra, 
Bogdan , ___  ... _____
l-a învins cu 8—3 pe compatrio
tul său Andrjewskl. Tn semlfi- 

cu 
Iar 
de

Martini» Ia spadă s-a 
la „Seymour Hali» clin 

cu victoria polonezului 
Gonsior, care în finală

A fost „anul Schenl 
olandez încheie sezonul 
la 5000 și 10.000,

nale, Gonsior l-a eliminat 
8—3 pe elvețianul Bretholz.
Apdrjewski a dispus cu 8—4 
francezul Jeanne.■
In cadrul turneului pe care îl 
treprinde In R. D. Germană, _ 
ehlpa de hochei pe gheață . Polo
nia Bydgoszcz a jucat la Weis- 
swașser cu formația locală Dy- 
na'mo. Gazdele au obținut victo
ria cu 7—0 (3—0, 4—0, 0—0).

în-
e-

patinajul viteză. Excelentul patinator 
cu alte două recorduri mondiale — 

demonstrînd o formă excepțională. In 
fotografie: Ard Schenk pe pista de la Inzell, unde a stabilit 

noile recorduri.
Telefoto : A. P. — AGERPREȘ

Campionatul de cros al Angliei, 
desfășurat recent la Norwich, a 
fost cîștigat de David Bedford, 
cronometrat pe 9 mile cu timpul 
de 47:04,0. Pe locurile următoare : 
2. Malcolm Thomas — la 40,0 3, 
Trevor Wright — la 54,0.

— Dintr-o sumă de 
La început, n-am mai 
echipa națională (exact după 
meciul cîștigat în fața Româ
niei). deoarece concurau prea 
mulți cu.. . sfaturile și cu cri- 
ticile. Apoi, în mai 1970, am 
reziliat contractul cu Benfica, 
așa cum își reziliază contractul 
de căsătorie atîția oameni care 
s-au iubit mulți ani, Nu-i mai 
puțin adevărat că sîngele meu 
de brazitian (sînt născut la Rio) 
ajunsese să fiarbă în mine, așa 
că am acceptat cu bucurie pro
punerile unei reprezentante a 
fotbalului cariocca, echipa Ame
rica. In 6 luni, această formație 
cunoscută de toți drept foarte 
modestă a reușit să întreacă în 
campionatul statului Guanabara 
team-uri prestigioase ca Fla- 
mengo și Botafogo, clasîndu-se 
imediat după Vasco și Flumi- 
nense.

motive, 
condus

— Revenind Ia Guadalajara, 
la El Mundial, cum apreciați 
victoria Braziliei ?

cel pu(:in 10 ani, Bra- 
cei mai buni fotbaliști

— De 
zilia are 
din lume. Succesul definitiv în 
Cupa Jules Rimet a fost obți
nut adăugindu-se darurilor na
turale o organizare superioară 
a jocului (lăsat, pînă acum, la 
voia talentului, mai mult sau 
mai puțin nedirijat) și o con- 

' diție fizică egală cu cea a ita
lienilor, englezilor sau vest-ger- 
manilor.

— Un ultim cuvint adresat 
fotbalului românesc ?

— Pentru ca după „stațiile" 
Lisabona și Guadalajara să ur
meze o a treia, de pildă Miin- 
chen, spuneți-le antrenorilor ro
mâni să persevereze în aplica
rea singurei soluții viabile, TI
NERETUL. El crește, învață și 
învinge.

Marius POPESCU

Știri* ultimele știri* ultimele știri* ultimele
MATZDORF — 2,18 M. 

LA DETROIT
Cu prilejul unui concurs 

atletic de sală desfășurat la 
Detroit, proba de săritură în 
înălțime a revenit lui Pat 
Matzdorf cu 2.18 m. L-a urmat 
Jourdan cu 2,15 m. în proba 
de 60 yarzi, a învins Jim 
Green cu 6,0 care l-a întrecut, 
pe linia de sosire pe H. 
Washington, cronometrat în a- 
celași timp. M. Walker a cîș
tigat cursa de 60 yarzi garduri 
în 7,0.

SISTEMUL METRIC 
INTRĂ ÎN FUNCȚIUNE
Marele „miting mondial" de 

natație care va avea Toc la 
Londra, în bazinul de la 
Crystal Palace, la sfîrșitul 
lunii aprilie, va fi onorat cu 
prezența unui mare număr de 
înotători de frunte din 16 țări, 
printre care Statele Unite și 
Australia. în vederea acestei 
competiții care se va disputa 
după sistemul metric se 
modificări piscinei ale 
dimensiuni erau calculate 
yarzi.

BILLY BACKUS
ÎNVINGĂTOR LA PARIS
Campionul mondial de box 

la categoria semimijlocie Billy 
Backus a evoluat în cad nil 
unei gale la Paris întilnindu-1 
pe francezul Robert Gallois. 
Campionul lumii a terminat- 
meciul cu o clară victorie la 
puncte.

CLAY INVITAT IN IUGOSLAVIA

k

„Nov’osti" din Bel- 
invitat pe Cassius

Ziarul
grad l-a _ _....... .
Clay să facă o vizită în Iugo
slavia. Pugilistul nord-ameri- 
can a acceptat invitația în 
principiu. După toate probabi-

fac 
cărei 

în TURNEUL DE TENIS 
DE LA NEW YORK 

ÎN FAZA SEMIFINALELOR

litățile el îi va putea da curs 
în luna septembrie a acestui 
an deoarece în aceeași perioadă 
urmează să facă o vizită și în 
Italia. Vizitele vor avea ca
racter strict turistic.
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In cadrul turneului de te
nis rezervat jucătorilor profe
sioniști se vor disputa, joi si 
vineri, la Madison Square 
Garden din New York, semi
finalele probei de simplu-băr- 
bați. Se vor întîlni cu acest 
prilej Laver cu Ralston și Ok- 
xer cu Emerson.
------ -------- ■


