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„OLIMPICII" AU REALIZAT CU „CADEȚII" RAPIDULUI DOAR 0-0 a a i

*
NASTASE

și TIRIAC
REAPAR

Vizita iui valentin Stânes- 
cu și Nichi Dumitriu în Giu- 
lești n-a fost onorată — în 
ciuda contactelor preliminare 
dintre federație și club — de 
prima garnitură a Rapidului. 
Dar nu sîntem siguri că ea

mare ratare în 
Marcu irosește 
de buturile lui 
cu — întreaga 
tulul fusese surprinsă înain-

• centrarea lui Petre» -
După pauză, remanieri

min. 21, cînd 
la numai 4 in
Constan tines- 
apărare a lo-

Așadar un scor 
onorează doar pe 
leșteni, din rîndul 
remarcat pofta de joc a lui 
Dumitru — cel mai bun de 
pe teren — Ștefan, Niță, Ba
dea. Straț și Adam.

alb, care-i 
tinerii giu- 
cărora am

IN FAȚA

PUBLICULUI
NOSTRU

boxează balonul

Foto ; V. BAGEAC

inhlmta la poarta ^cadeților’' Rapidului. Rămureanu 
peste Dumitriu II

Miercuri dimineață au inccput 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a actualei legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale.

Deputății și invitații au în- 
timpinat cu puternice și înde
lungi aplauze pe conducătorii 
partidului șl statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Ghcor- 
ghe Maurer. Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin. Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălachc, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petru Lupu, 
Dumitru Popa. Dumitru Popes
cu. Leonte Răulu, Vasile Vîlcu.

Erau prezenți membrii Con
siliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Verificarea legalității ale
gerii de deputați în Circumscrip
ția electorala nr. 1 — Rînmicu 
Vilcea, din județul Vilcea, și in 
Circumscripția electorală nr. 5 
— Timișoara Nord-Vcst, din ju
dețul Timiș.

2. Proiect dc lege cu privire

dc lege cu Plivire 
identitate ale cetă- 

precuni și la

la activitatea dc comerț exte
rior, de cooperare economică și 
tehnicor-științifică a Republicii 
Socialiste România.

3. Proiect de lege privind per
fecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din unitățile 
socialiste.

4. Proiect de lege privind în
ființarea, organizarea și func
ționarea Comisiei naționale tic 
demografie.

5. Proiect 
trădarea.

6. Proiect 
Ia actele dc
țenilor români, 
procedura schimbării domiciliu
lui și a reședinței.

7. Eliberarea din funcția dc 
membru al Consiliului de Stat a 
tovarășului Ion Cosma, care a 
fost numit ministru, și comple
tarea locului devenit astfel va
cant.

La primul punct al ordinii de 
zi. deputatul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei de vali
dare. a prezentat raportul co
misiei pentru validarea man
datului de deputat al tovarășei 
Lucia Lazanu, în Circumscripția 
electorală nr. 1 — Rîmnicu Vil
cea, din județul Vilcea, și al 
tovarășului Ioniță Bagiu, în Cir
cumscripția electorală nr. 5 —

Timișoara Nord-Vest, din jude
țul Timiș, în locurile care au 
fost vacante.

Trecîndu-se la vot, Marea A- 
dunare Națională a validat în 
unanimitate mandatele 
deputați.

Tn continuarea ordinii 
tovarășul Cornel Burtică, 
trul comerțului exterior, 
zentat, din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, expunerea 
la Proiectul de lege cu privire 
la activitatea de comerț exte
rior. de cooperare economică și 
tehnico-științifică a Republicii 
Socialiste România.

Deputatul Aurel Vîjoli, preșe
dintele Comisiei economico-fi- 
nanciare, a prezentat apoi rapor
tul acestei comisii și al altor 
comisii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale Ia acest pro
iect de lege.

După încheierea ședinței ple
nare, comisiile pentru învăță- 
mînt. știință și cultură, pentru 
sănătate, muncă și asigurări so
ciale și juridică s-au întrunit 
in ședințe de lucru.

Lucrările în plen ale actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale vor fi reluate joi la 
ora 9,00.

noilor

dc zi, 
minis- 
a pre-

(Agerpres)
O veste bună pentru 

iubitorii tenisului 1 Ma
eștrii emeriti ai sportului 
Ion Țiriac și Ilie Năstase 
își vor încheia perioada 
de odihnă în (ară, susți- 
nind două demonstrații pe 
teren acoperit, la Bucu
rești și Brașov. Apariția 
cxcelenților noștri tenis- 
meni in fața publicului 
bucureștean este progra
mată pentru duminică 
după amiază (ora 16.30), 
tn sala sporturilor Ho
rească. A doua zi, Năs
tase și Tiriac vor evolua 
la Brașov, în sala Trac
torul.

SA CREDEM IN OPTIMISMUL
ANTRENORULUI GABRIEL ZUGRĂVESCU...
Una dintre cele mai mari 

nedreptăți săvîrșite de sorți în 
sport este aceea din prelimina
riile actualului campionat mon
dial feminin de handbal. La 
sfîrșitul lui februarie, la . Ba
sel, ei au decis să se confrunte 
în meci eliminatoriu echipele

«r fi servit 
replică 
cea a 
zerve, 
Pentru 
rificare de ieri, tonul a fost 
dat de gazde. „Rapid a ju
cat exact cum aveam nevoie: 
în continuă mișcare, viguros, 
cu multă ambiție" — ne spu
nea Ion Balaș, vicepreședin
tele F.R.F. In schimb lotul 
olimpic n-a răspuns acestei 
apreciabile replici, așa cum 
aveau nevoie cei doi antre
nori care, Ia ora actuală, 
continuă să se afle în fața 
prea multor semne de între
bare. în meciul de pe Giu- 
lești, ultimul în compania 
unui sparing-partner autoh
ton, selecționabilii au avut o 
comportare total neconclu
dentă. în ceea ce privește 
capacitatea colectivă.

Tot așteptînd în primul 
sfert de oră al partidei o ac
țiune închegată a „olimpici
lor", un șut pe (sau spre) 
poartă, ne consolam cu spe
ranța că omogenizarea echi
pei se va face din mers. De 
aceea am notat cu bucurie 
prima... intenție ofensivă ma
terializată în min. 13 de Din
cuță, printr-un șut peste 
poarta lui ~"

Deșartă 
primul șut 
timul !) al 
fi expediat de Vigu în min. 
35 !

„olimpicilor" o 
mai consistentă decît 
echipei de tineret-re- 
întărită cu Dumitru, 
că în partida de ve-

Rămureanu. 
iluzie, pentru 
Pe poartă (și 
acestei reprize

că 
ul- 
va

în schimb, Rapid are o

în toate cele trei comparti
mente. Apărarea devine, ce-i 
drept, mai sigură, dar mijlo
cul rămîne tributar cărăușiei, 
in timp ce atacul, lipsit de o 
aripă de meserie și de vîrfuri 
penetrante, continuă să sufe
re de amnezie... Iată de ce 
Rămureanu a trebuit să se 
întrebuințeze serios doar la 
loviturile de colț, în fața bă
tăiosului Olteanu (min. ’ 47 si 
55) și în min. 82 la cele două 
șuturi consecutive, foarte pu
ternice, ale lui Ivăncescu. 
Observați, deci, că este vorba 
de doi fundași ! Ce au făcut 
atacanții și mijlocașii ofen
sivi în acest răstimp ? Săi - 
ceanu a șutat mult pe lingă 
poartă (min. 65), iar un mi
nut mai tîrziu, Dumitriu II, 
după cîteva încercări infruc
tuoase, oprite de adversar în 
afara suprafeței de pedeapsa, 
a reușit să găsească poarta 
lui Rămureanu dar nu și go
lul, pentru că șutul a fost 
anemic. Cam puțin, nu ?

Și, ca să fim fideli adevă
rului pînă la capăt, trebuie 
să spunem că cel mai aproa
pe de gol a fost internațio
nalul Dumitru — îndîrjit, 
pare-se, de sancțiunea care-1 
ține pe tușă în primele eta
pe — al cărui șut violent din 
min. 63, de la peste 30 m, a 
fost oprit chiar la rădăcina 
barei de către Ghiță, lansat 
cu disperare spre balon.

Cit 
oferim 
o evidențiere :

Consta ntinescu (min.
Ghiță) - 
(min. 46 
lonescu, 
(min. 66 
(min. 
(min. 31 
II, Gyorfi.

despre „olimpici", vă 
doar totul, fără nici

46

46
- Cheran, Bădiți, 
Olteanu), Vlad, N.

Sălceanu, 
Ivăncescu), 
Caraman), 

Cojocaru), Dumitriu

Dincuță
Vigu
Pană

Paul SLAVESCU
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• Pentru prima data, șapte jucătoare intre 182 cm- 188 cm In lotul 
național • Patru tinere baschetbaliste urmează un program special 
de pregătire • Ce declară antrenorul emerit Sigismund Ferencz

României și Uniunii Sovietice, 
două formații aflate în pluto
nul fruntaș al handbalului 
mondial, două pretendente în
dreptățite la una din medalii
le ediției actuale a C.M. Sub 
apăsarea acestei nedreptăți fla
grante și sub aceea a unei sur
prinzătoare înfrîngeri (7—18) in 
fața echipei Uniunii Sovietice 
în turneul de la Neubrandem- 
burg (4 martie), antrenorii Ga
briel Zugrăvescu și Pompiliu 
Simion, handbalistele din lotul 
reprezentativ și tehnicienii fe
derației încearcă să readucă 
team-ul României la valoarea 
confirmată în „Trofeul Car- 
pați", în meciurile cu Ceho
slovacia (în deplasare) și în cel 
cu echipa R. D. Germane (Neu- 
brandemburg, 7 martie), să-i 
redea astfel șansele de califi
care în turneul final al cam
pionatului 
găzduit de 
brie.

Pentru a
scop, handbalistele au efectuat 
un scurt stagiu de odihnă la

mondial ce 
Olanda în

ajunge la

va fi 
decern-

acest

i nimeni un 
perioada a- 
cînd bene- 
de sportive 
afla în cea

Nu este pentru 
secret că nici în 
nilor 1962—1936, 
ficia de o serie 
valoroase și se - 
mai bună formă, reprezenta-

Continuă tratativele pentru «afinUjvațea datelor de des
fășurare a dublei întilniri dintre reprezentativele de fotbal ale 
României și Franței (echipele A la București și cele de tineret 
in Franța). Ieri, forul de specialitate francez a anunțat că .nu 
poate accepta contrapropunerea Federației române pentru sfir- 
șitul Iul aprilie 1972, din cauza lipsei de dale libere in calenda
rul sâu. In schimb, forul francez, finind seama de motivarea 
F.B.F. (campionatul român se reia în luna martie 1972) se de
clară de acord pentru datele de 8 și 5 aprilie 1972, singurele li
bere (din punctul său de vedere), in anul viitor, sau pentru 
programarea meciurilor in anul 1973.

Urmează ca F. K. Fotbal să hotărască.

Ieri, in divizia A la volei masculin

tiva feminină de baschet a 
României nu a putut urca 
mai sus de locul IV în ierar
hia europeană, din cauza ab
senței jucătoarelor de talie 
înaltă. Iată de ce am salutat, 
la timpul potrivit, inițiativa 
depistării în țara noastră a 
unor tinere care, cu timpul, 
să umple golul existent de 
mulți ani în baschetul nos
tru feminin. Acum sîntem în 
situația de a vedea selecțio
nate în latul republican nu 
mal puțin de șapte „uriașe", 
în care antrenorul naționalei, 
prof. Sigismund Ferencz, își 
pune mari speranțe pentru 
europenele din 1972.

Care sînt aceste sportive ? 
Ștefania Giurea (138 cm, năs
cută 
(186 
zaru 
tlica
Mariana Andreescu (184 cm— 
1956), Angelica Tita (182 cm—
1950) și Ana Popov (182 cm—•
1951) . Dintre acestea, pri
mele patru urmează un pro
gram special de pregătire 
menit să le grăbească ridi
carea măiestriei și dezvolta
rea calităților fizice. Dar, în 
această privință, să dăm mai 
bine cuvîntul antrenorului 
emerit S. Ferencz :

„Deoarece jucătoarele înal
te necesită o cantitate mai 
mare de lucru și mai multă 
individualizare, am conside
rat că este necesară o peri
oadă mai indeiungată de an
trenament special, lucru pe ca-

în 1951), lllena Opriciu 
cm — 1951), Doina Pră- 

(185 cm — 1952), Ro- 
Goian (184 cm — 1954),

Hristciche NAUM

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

Imagine de la ultimul antre
nament al handbalistelor 
noastre.

tru împărăția zăpezii. Precauți, 
organizatorii campionatelor na
ționale de biatlon au fixat star
tul pentru ora 8.30 și, totuși, chiar 
și la această oră, căldura și mai 
ales starea zăpezii au solicitat 
enorm pe concurenți.

La tineret, Gh. Gîrnlță (Dina
mo) după un sezon de mai slabă 
pregătire (neavînd aviz medical) 
reușește o splendidă performanță, 
cîștigind titlul de campion. Fiind 
egal la tragere cu principalul său 
rival, Nicolae Veștea (A.S.A.), 
problema primului loc a fost de
cisă de alergarea pe schiuri, un
de a fost imbatabil în categoria 
sa. Gh. Voicu a fost, de aseme
nea, la înălțime, in ambele pro
be, contînd permanent în lupta 
pentru titlu. Inexplicabil de s'abă 
comportarea la tir a lui Vasile 
Papuc (Dinamo), care, cu 18 min. 
penalizare, a ocupat abia locul t.

La seniori am asistat la o luptă 
de un dinamism puțin obișnuit. 
Cele mai bune timpuri la fond 
le-au obținut în ordine Soiu, Vil- 
moș, Bărbășescu, Cimpoia și 
Fontana. Dar fondul nu este su
ficient, în biatlon mai totdsaima 
tirul fiind hotărîtor. Așa s-a în- 
tîmplat și ieri. Vilmoș, marele 
favorit, a avut 8 min. penalizare. 
Bărbășescu tot 8, Soiu 18, iar 
Fontana a pierdut în poligon 
aproape 2 min. din cauza blocării 
Închizătorului. Dar... așa este la 
biatlon. Intîmplările amintite nu 
scad însă valoarea victoriei lui 
Gh. Cimpoia, acest campion al 
modestiei, un buldozer pe schiuri, 
muncitor, corect și de totală uâ- 
ruire. Rezultate tehnice :

TINERET (15 km) : 1. Gh. Gif- 
nițâ (Dinamo) lh 04:52 (2’ pen.):
2. N. Veștea (A.S.A.) lh 05:34 (2):
3. G11. Voicu (A.S.A.) lh 07:17 
(3); 4. C. Tirgovișteanu (A.SI.A.) 
lh 17:42 (10); 5. Victor Dlhoi 
(A.S.A.) lh 18:18 (11); 6. vasile 
Papuc (Dlnamo) lh 23:23 (13).

SENIORI (20 km) 1. Gh. Cim
poia (A.S.A.) lh 37:18 (4); 2. V. 
Fontana (A.S.A.) lh 38:33 (4); 3. 
G. Vilmoș (Dlnamo) lh 39:54 (8):
4. N. Bărbășescu (A.S.A.) lh 40:07
(8); 5. C. Carabela (A.S.A) Ui 
40:41 (0); fi. i. Țeposu (Diuamo) 
lh 43:53 (7).

Milne (n.n. astăzi) încep la Po
iana campionatele naționale de 
fond ale juniorilor.

17 (prin te- 
iși continuă 

cucerind metru eu me-
rOJANA BRASOV. 

Icion). Primăvara 
oierisiva,

Gh. Cimpoia fA.S. Armata 
Brașov) noul campion al Ro

mâniei la biatlon.
Foto ! N. DRAGOȘ

manifestat dezaprobarea fa
ță de evoluția unor jucători 
foști sau actuali internațio
nali. Steaua are meritul de 
a fi greșit mai puțin decît 
Rapidul, ceea ce i-a adus vic
toria la zero. Giuleștenii au 
încercat fără succes jocul cu 
pase înalte pe care au dovedit 
că nu-1 cunosc și că nu au 
oameni apțl pentru a-1 prac
tica . Abia în setul trei Ra
pidul a revenit la jocul cu 
pase scurte sau întinse pe fi
leu, reușind astfel să-i con
ducă pe campioni cu 8—2 și 
10—7. Apoi au 
la pasele înalte 
butit să facă 
Caracteristica 
jocului au constituit-o 
meroasele greșeli, 
comise în toate < 
mentele de ambele
N. Găleșeanu și Gh. lonescu 
au arbitrat sub posibilități. 
(A. B.).

Petrolul Ploiești — Unirea 
Tricolor Brăila 3—0 (6, 8, 13).

Viitorul Bacău—Politehnica 
Galați 3—1 (14, —2r 9, 12).

Ieri s-a desfășurat etapa 
intermediară la volei. Iată ci- 
teva amănunte.

DINAMO BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(4, 9, 0). Un meci fără pro
bleme deosebite pentru echi
pa bucureșteană care s-a im
pus categoric în mai puțin 
de 45 de minute. Echipa bra- 
șoveană a evoluat slab în 
primele două seturi și a în
cheiat meciul groggy. în ori
ce caz, în. jocul de ieri nu 
s-a cunoscut „mîna“ antre- 
norului-jucător Gh. Ferariu. 
Dinamoviștii, care au acțio
nat spectaculos, în special în 
atac, au avut cei mai buni 
jucători în Schreiber, Codoi, 
Oros și Vraniță. A condus 
foarte bine cuplul de arbitri 
Em. Cos to iu—M. Oancea. (Tu- 
lian COSTINIU-coresp.)

RAPID-STEAUA 0—3 (-12, 
—6, —10). Cele două echipe 
fruntașe au oferit aseară un 
joc de-a: dreptul dezolant, 
sub nivelul diviziei A. Pe 
bună dreptate spectatorii pre
zenți în sala Floreasca și-au

D. STANCULESCU

(Continuare tn pas. a 2-a)I
n aceste zile, se succed în întreaga țard 
fapte și. evenimente de o profundă semnifi
cație politică și socială, mareînd dragostea 
și recunoștința cu care poporul nostru se 
pregătește’ pentru a sărbători gloriosul Semi
centenar a! Partidului Comunist Român.

aceleași gînduri și sentimente, sportivii _ patriei se
I I REPREZENTATIVA FEMININA DE BASCHET A ROMÂNIEI

Cu aceleași gînduri și sentimente, sportivii patriei se 
încadrează entuziast în gvîntul creator, multilateral, al 
poporului, mîndri și fericiți că-și pot aduce contribuția 
la acest fierbinte omagiu pe core țara întreagă îl de
dică marii sărbători a aniversării partidului.

Numeroase sînt acțiunile și întrecerile pe care Consi
liul Național pentru Educație Fizică și Sport, în colabo
rare cu organele și organizațiile de stat și obștești, care 
au saFcini în domeniul educației fizice și sportului, le-a 
înscris1 la loc de cinste, printre cele mai importante obiec
tive și preocupări ale întregii mișcări sportive din țara 
noastră.

De o entuziastă participare și de o valoare ridicată 
se bucură, printre altele, competițiile organizate — unele 
în curs de desfășurare — la fotbal; caiac-canoe, călărie, 
notație, canotaj, atletism, patinaj artistic, turism, alpi
nism ș.a., sportivii pregătindu-se exemplar pentru cuce
rirea „Cupei Semicentenarului". Alte competiții inițiate în 
cinstea acestui eveniment își propun să ridice valoarea 
recordurilor naționale în unele ramuri, printre care atle
tism, înot, tir, haltere. De cîtva timp, în majoritatea jude
țelor au loc manifestări cultural-sportiye, activități cu ca
racter turistic, menite să îmbogățească cunoștințele tine
retului despre locurile legate de trecutul glorios al Perfi
dului Comunist Român. Expuneri, ilustrînd rezultatele ob
ținute în domeniul educației fizice și sportului, sub con
ducerea și îndrumarea partidului, vor fi organizate în 
cadrul universităților populare, la casele de cultură și 
cluburile tineretului. De asemenea, în aceste zile, consi
liile locale pentru educație fizică și 
cu ceilalți factori județeni, pregătes, 
înfățișa principalele realizări ale r 
județele respective.

Aria acțiunilor întreprinse pentru întîmpinarea Semi
centenarului este vastă, induzînd și editarea unei ampie 
lucrări sportive, realizarea urtui film, organizarea unor 
simpozioane și înființarea Muzeului Național a! Sportu
rilor, a cărui inaugurare este, de asemenea, consacrată 
sărbătorescului eveniment. Bogatul program i ai manifestă
rilor sportive cuprinde și „Ștafeta Semicentenarului" ac
țiune care urmează a fi încheiată, într-un cadru festiv, 
la București, ca un moment r.emnificativ a! numeroaselor, 
manifestări sportive de masă găzduite de Capitala țării..

Și în timp ce toate aceste proiecte prind viață, spor-

lentru educație fizică și sport, în colaborare 
se expoziții care vor 
mișcării sportive din
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tivii fruntași, performeri sau învingători în mari compe- , 
tiții internaționale, închină succesele lor apropiatei, ani-' |
versări a partidului, angojîndu-se să obțină noi victorii 
de prestigiu pentru sportul românesc. .

Totul — în semn de recunoștință și fierbinte omagiu 
odus gloriosului Semicentenar. I

Dan GARLEȘÎEANU

Kt

INVITATA tA UN MARE TURNEU IA BURGAS

,1

REPETIȚIE
PENTRU
MECIUL
DE RUGBY
CU ITALIA

A rămas mal puțin de o 
lună de. zile pînă la meciul 
cu Italia (II aprilie), primul 
examen internațional din a- 

.cest an al rugbyștilor români.
Primele două triaturi pro

gramate în cursul aceste luni 
au reușit să ofere antrenorului 
federal, prof. Al. Teofilovici. si 
antrenorilor clin comisia de 
selecție, unele indicii as-upa 
valorii jucătorilor. Miefcuri 
după-amiază a avut loc un al 
treilea trial șl mai edificator 
în această privință de la care 
fotoreporterul ostru Vasile 
Bageac a surprins această sec
vență... (citiți amănunte în pa
dina a ll-a).

-

vi,

trecut din nou 
și n-au mai iz- 
nici un punct, 
principală a 

nu- 
penibile, 

comparti- 
i echipe.

ȘT J *

Pe adresa F.R.
sosit o scrisoare
federației de specialitate din 
Bulgaria care invită reprezen
tativa feminină a României la
marele turneu ce se va des
fășura la Burgas, între 8—12 
septembrie. La acest turneu 
ar urma 
clasate la 
pionatului 
U.R.S.S..
Bulgaria, __________
nia, România, precum și R.D. 
Germană, clasată pe locul IV 
la „europenele’’ din 1963. Com-

Baschet a 
din partea

să participe primele 
ultima ediție a cam- 

european, adică 
Franța, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Polo-

Isiii
J

&

O:

:.<-7 ;

Demian (stingă) pregătit să stăvilească unul din repetatele 
atacuri ale rugbyștilor din lotul B...

petiția de 
din seria 
ționale ce 
scopul verificării selecționate
lor naționale pentru campiona
tul european din 1972, din Bul
garia

la Burgas face parte 
de întreceri interna- 
vor fi organizate în

Mihai BÎRA

Ieri la prînz, în sala clu
bului sindicatului uzinei de 
utilaj greu Progresul, s-au 
desfășurat lucrările Conferin
ței 'C.J.E.F.S. Brăila. Au fost 
prezenți membrii consiliului, 
activiști ai comisiilor pe ra
mură de sport, președinți ai 
unor cluburi și asociații spor
tive, antrenori și instructori, 
profesori de educație fizică, 
sportivi fruntași precum și 
reprezentanți ai unor organi
zații și instituții care au sar
cini în, domeniul, educației 
fizice și sportului.

La lucrările conferinței a 
fost prezent tovarășul Radu 
Ciucă, secretar al Comitetu
lui județean de partid Bră
ila. .

Din partea Consiliului Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport a fost prezent 
conf. univ. Maria Birjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinai 
de zi, tov. Vasile Manea, 
președinte al C.JE.F.S. Bră
ila, a prezentat darea de sea
mă privind activitatea des
fășurată pe periăhda 1968— 
1970.

In cuvintul său, tovarășul 
Radu Ciucă, în numele bi
roului comitetului județean 
Brăila al P.C.R., s-a referii

(Continuare tn pag. o 2-aj

CONFERINȚA CONSILIULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Vineri 19 martie, la ora 9, încep lucrările Conferinței 
Consiliului municipal București pentru educație fizică 
și sport, care vor fi găzduite de Sala Mică a Palatului 
Republicii Socialiste România, din str. Știrbei Vodă 
nr. 1.

Pe ordinea de zi a lucrărilor figurează darea de 
seamă asupra activității desfășurate de la Conferința 
precedentă și pînă în prezent, proiectul planului de 
măsuri pe anii 1971—1973, precum și desemnarea orga
nelor de conducere ale Consiliului.
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MECIURI

TURNEULUI DE LA BRAȘOV

„TARI" ÎN PRIMA

ALE
ne

ca-

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
în cele două luni care 

mai despart de turneul de 
lificare (17—21 mai, Katowice)
pentru campionatul european, 
reprezentativa de seniori a Ro
mâniei va susține următoare
le verificări pe plan internațio
nal : turneul de Ia Antibes 
(10—12 aprilie, participă selec
ționatele Antibes, Bruges și

REPREZENTATIVEI DE SENIORI
încă una. nedesemnată). Ro- 
niânia-CehosIovacIa (dublă în
tâlnire, la București, în zilele 
de 17—18 aprilie). Cupa orașu
lui Sofia (25—29 aprilie, iau 
parte echipele Sofiei, Mosco
vei. Belgradului, Budapestei, 
Romei, Varșoviei. Havanei), 
România-Spania (la București, 
in ziua de 13 mai).

SUNETUL MUZICII
Ultimul act 

național de 
sc desfășoară, 
minică, în s 
Brașov. Practic, 
titlu este decisă 
dinamoviștilor bucureștenî, dar 
disputa pentru locul secund și 
pentru evitarea retrogradării 
este încă deschisă și va fi re
zolvată cu prilejul acestui tur
neu. De altfel, chiar etapa de 
azi programează trei partide

; al campionatului 
baschet masculin

. de
sala

azi pînă du- 
Armata din 

lupta pentru 
în favoarea

de mare importanță : Politeh
nica București-Steaua (candi
date la locul secund). Politeh
nica Cluj—Farul (ambele în pe
ricol de a retrograda) și Poli
tehnica Brașov-Politehnica Ga
lați (gazdele dețin penultimul 
Ioc. de care doresc să scape). 
Celelalte jocuri ale etapei sînt: 
Rapid-Universitatea Timișoara 
(de mare tradiție și interes). 
I C.H.F.-Universitatea 
Dinamo — I.E.F.S.

DIN ACTIVITATEA CELOR MICI
• La „Cupa Primăverii", tra

diționala competiție orgnizată de 
Școala sportivă Suceava, au fost 
invitate și echipele Lie nr. 3S 
și Școlii sportive nr. 3 din Ca
pitală.
• In cursul unei ședințe a 

consiliului pedagogic al Școlii 
sportive, nr. 2 din București, a 
fost prezentat filmul „Mlnibas- 
ehet-coșuri-glganțl“.

• Clubul spotiv Cutezătorii a 
organzat faza pe școală a con
cursului „Cel mai bun din 10 

aruncări", la care au luat parte

elevii școlilor dotate cu insta
lații pentru practicarea basche
tului.
• Slnt in curs de confecționare 

100 de panouri care vor fi re
partizate școlilor cu preocupare 
pentru minlbaschet.

„ Duminică se va desfășura la 
Predeal un Festival minibaschet- 
ballstie șl un concurs pentru 
cucerirea insignei de minibas- 
chetbalist.
• 35 de școli (lin București au 

fost dotate cu 160 de mingi de 
baschet.

„Iată ce trebuie să faceți", spune prof. Ferencz elevelor sale Prăzaru, Opriciu, Giurea și Goian Foto : Dragoș NEAGU

ÎN SFÎRȘIT,
(Urmare din pag. 1)

FETE ÎNALTE

re-I facem acum, în luna mar
tie, și ii vom repeta în luna 
iunie. Sper ca Ștefania Giurea 
și Elena Opriciu să ajungă 
pivoți de valoare, iar Doina 
Prăzaru (dotată cu calități 
deosebite: detentă, viteză și 
simț al coșului) un centru dc 
nivelul celor mai bune bas
chetbaliste din Europa. La 
antrenamentele care se des-

fășoară zilnic, am insistat a- 
supra îmbunătățirii tehnicii 
și, mai cu seamă, asupra per
fecționării aruncărilor din să
ritură (procedeu modern), 
tlin cîrlig și semicirlig, volei- 
bolărilor și reluărilor. Desi
gur, nu este omisă nici tac
tica individuală, în special 
cea specifică, acțiunile sub 
panou ale jucătoarelor inalte. 
Doresc să mai precizez că la 
unele lecții de pregătire iau 
parte și celelalte jucătoare

înalte, care., de asemenea, au 
nevoie de o cantitate mare 
dc muncă pentru a progresa 
pînă la nivelul cerințelor 
baschetului actual".

La antrenamentul de ieri 
dimineață, ne-am convins că 
speranțele baschetului nostru 
feminin, cele pe care dorim 
să le vedem ca jucătoare de 
bază anul viitor, la campio
natul european din Bulgaria, 
se străduiesc să învețe cît 
mai mult și cît mai repede. 
Nu putem decît să le urăm 
succes 1

Era o vreme splendidă, duminică, pe 
Republicii, stadionul 
pentru televiziune, e cel 
stadion din România, 
palmă, chiar telestudioul își reparase apa
ratura pentru reluări, am avut și reluări, 
dar n-am avut noroc ! Nea Mache lo- 
nescu — și dînsul plin de bune intenții, 
acum, la reînceperea campionatului — 
ne-a propus într-un elan frumos, din pri
mul minut, un joc de-a comentariul, dar 
nici dînsul, crainicul meu preferat în ale 
fotbalului (preferință personală, nu dați 
cu pietre I) nu a avut noroc : zicea că 
prima repriză o va transmite în stil la- 
tino-american, adică abundent, cu multe 
comentarii marginale, iar în c doua „va 
juca" strîns, europenește, fără multe vor
be, noi urmînd să zicem 
care din cele două comen
tarii ne-a plăcut mai mult. 
Ce să' mai vorbim ? S-a 
fript și el ca și noi. Trans
mis ca în Brazilia, sau ca 
în Italia, Steaua — Farul 
a fost un meci patagonez. 
Remarcabil a fost însă „su
netul" transmisiei. Am au
zit foarte clar, de parcă 
se vorbea în bucătărie, toate 
expresiile fierbinți, ale tri
bunei : „învață-i fotbal, 
Costică !", „...cu cine v-a 
adus !", „ce faceți, bă ?" 
și alte melodii românești neincluse în re
pertoriul „Cerbului de aur". Cu meciuri 
ca Steaua — Farul n-avem cum să îm
bunătățim comentariile noastre, ci- doar 
să ne exploatăm intensiv vocabularul cu
noscut din moși-strdmoși : „vrem fotbal, 
mă I", „timpul, don’ arbitru !", „liber, 
dreapta I" iar mingea pleacă la stînga... 
N-am avut noroc. Cu puțină baftă' — 
diferența de 24 de ore — poate prin
deam Rapid — „U" Cluj despre care aud 
numai vorbe bune, cum se întîmplă prin 
oraș cu filmele bune : „Ai văzut Romeo 
și Juliefa ?" „Nu". „Păcat”... „L-ai văzut 
pe Răclucanu, sîmbătă ?" „Nu". Dar
știam — știam de cînd s-a întors din Bra
zilia, am și sCris-o negru pe alb, că Rică 
se va răzbuna pentru patimile de-acolo. 
Sîmbătă a fost „de serviciu" Uifăleanu, 
săptămînile viitoare urmează alții... '.Nu
mai să-l țină", — cum spunea mama lui 
Napoleon, cînd fiul ei se încoronase îm
părat. Eu, în locul lui Tamango, aș citi 
tot timpul viața lui Napoleon si nu mi-ar

însuși e splendid 
mai telegenic 

vezi meciul ca-n

cred, in

Pi

fi greu să înțeleg (și nici lui, 
calitate de „portar al etapei") că cele 
mai triste clipe ale vremelnicei vieți de 
împărar n-au fost înfrîngerile,. „___ , ci exilul
pe insula aceea, „scoaterea pe tușă"...

Altfel, în ce privește echipele mele iu
bite — singurele care, deci, mă chinuie — 
mă sirrit dator să spun : Progresul, chiar 
după „meciul secolului" pierdut la Cluj, 
are un nou „meci al secolului", cu U.T.A., 
duminică — dacă îl cîștigă vor urma alte 
„meciuri ale secolului", și mi-e teamă că 
asta-i soarta care-l va aștepta duminical : 
să joace de fiecare dată un „meci al se
colului", soartă cumplită. Dacă-I pierde — 
a scăpat 
condamnat 
siv. Prefer

de această condamnare și e 
să nu maî joace nimic aeci- 
prima condamnare — să cîș- 

tige duminică — chiar dacă 
astfel U.T.Ă. iese din lupta 

i pentru titlu, perspectivă nu
1 mai puțin tristă... Cît des-
a pre C.F.R. Timișoara —
■ după meciul de la Cra-
H iova —am impresia că
m Macri și băieții lui ne vor

oferi 14 episoade la fel
■ de tari ca „Incoruptibilii", 

în sfirsit, dacă la Sofia
S atletismul a fost frumos și -
I mai frumoasă mi s-a pă-
’ rut concluzia din Elveția/

la hochei — căci, încă o 
lună mai există și sporlul 

ăsta după care sînt topit. Concluzia din 
Elveția e pentru noi chiar mai rozalie 
decît victoria noastră în grupa C, dacă 
mă 
cu 
cel puțin de la egal la egal, ca să nu 
exagerez avantajul .terenului 
pomenești că iar ajungem o 
cheiul mondial si mediu...

COREPONDENȚA
Sandu — Vadu - Crișului : 
L. Dumitrescu — str. Lupeni 

iești : Pentru acele felicitări — 
vedeți răspunsul din telecronica 
adresat lui Al. Manoliu din lași,

R. și M. Koffler — str. Sirenelor 40, 
București : îmi arălați că „Sportul" a spus 
una și „Magazinul" alta cu privire la de^ 
clarațiile lui Joe Louis înaintea meciulu. 
Clay — Frazier. Ce să mai zic ? Eu în 
sumi, scriind despre acest meci exaltant. 
vim uitat cum face corect la plural, sub
stantivul „gentleman"...

aîndesc că luna trecută noi am jucat 
domnii aceștia, campioni ai „B"-ului,

propriu, 
forța în

Da.

Te 
ho-

Plo-74,
merți și . 

trecută,

Retrospectivele concursului 

internațional

OBLIGATORIILE"

BELPHEGOR

..Un pianist nu trebuie jude
cat după felul cum iși exersea
ză gamele..," — această opinie, 
aparținînd unui oaspe belgian 
al recentului nostru concurs 
•internațional, pare a exprima 
cel mai bine argumentele celor 
care vor să vadă revizuite re
gulile patinajului artistic. A- 
ceștia pretind că evoluția actua
lă a sportului ghețil a creat 
o discrepantă accentuată între 
figurile „de școală" — cele 
obligatorii — și programul de 
figuri libere, acelea în care pa
tinatorul dă întreaga măsură a 
talentului său. De aci necon- 
cordanța între rezultatele unor 
concursuri, unde cei mai apla
udați rămin totuși în urma 
celor care stăpînesc mai bine 
aridele desene pe gheață, acu- 
mulind un avantaj de puncte 
imposibil de recuperat.

Ceea ce a creat „cazul 
Schuba" Ia ultimele campiona
te mondiale și europene s-a 
repetat — păstrînd proporțiile 
— și la concursul nostru. Ta
lentata patinatoare vest-ger- 
mană Dagmar Lurz a prezentat

un program de libere subliniat 
din tribune cu entuziaste aplau
ze. Ea a și primit notele cele mai 
mari din partea, juriului de 
arbitri : 4,5—4,3—4,5—4,8—4,7—
4,7—4,6 (atît la conținut tehnic 
cit. și la impresia artistică). în 
schimb, Ilona Urbanova, lidera 
clasamentului după obligatorii, 
n-a reușit să ia note decît întie 
4.2 și 4,7. Diferență pregnantă, 
dar nu și suficientă pentru o 
răsturnare a rezultatului. Cu 
avansul de puncte deținut pină 
atunci, concurenta cehoslovacă 
a rămas pe primul loc. O mică 
dramă pentru învinsă, dar si 
recunoașterea unei certe su
periorități tehnice pentru ciș- 
tigătoare...

Și atunci : Ce premiem — 
„gamele" sau simfonia" ? Cui 
nit-i este frică să intre în an
tologia panseurilor lui Gîgă, va 
trebui să răspundă foarte sim
plu — amindouă. Fiindcă, in
tr-adevăr. oricîte ajustări s-ar 
face în punctaje, proporții sau 
maniere de arbitraj, patinajul 
artistic rămîne împărțit in aces
te două discipline, cuprinzînd

CONFERINȚA CJ.E.F.S. BRĂILA
(Urmare din pag. 1)

la succesele obținute de miș
carea sportivă și la mijloa
cele ce trebuid folosite în vi
itor pentru ca sportul de 
masă și de performanță să 
se dezvolte continuu pe în
treg cuprinsul județului 
Brăila.

Pe marginea dării de sea
mă și a proiectului planului 
de măsuri s-au purtat ample 
și fructuoase discuții".

In încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
conf. univ. Marin Bîrjega, 
care a scos în relief cîteva 
din direcțiile care trebuie să 
orienteze activitatea viitoare

Analiza activității C. AA. S.
Astăzi, are loc, începînd de la 

ora 10.30, în amfiteatrul din Bu
levardul Muncii 37—39, ședința 
de analiză a activității pe anul 
1970 a Centrului de Medicină 
Sportivă,

a noului organ de conducere 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a mișcării spor
tive din județul Brăila.

S-a trecut apoi la desem
narea noului consiliu de con
ducere și a biroului acestuia, 
din care fac parte următorii 
tovarăși : Vasile Manea (pre
ședinte), Ilie Crăcănescu (vi
cepreședinte), Emilia Bîzu, Ion 
Ceapă, Alexandru Cristișor, 
Victor Finescu, Fota Popi, 
Mihail Simion, George Si
ma, Ștefan Damian, Mag
dalena Butuc, Nicolae Jerlă- 
ianu și Constantin Rusinoiu 
(membri).

Conferința a răspuns la 
chemarea la întrecere lan
sată de C.J.E.F.S. Galați.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții 
la conferință au adoptat 
textul unei telegrame adre
sate C.C. al F.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, prin care se expri
mă recunoștința pentru 
sprijinul acordat de partid 
mișcării sportive.

desenele pe gheață și progra
mul de figuri cu acompania
ment muzical. A prefera pe 
ultima și a repudia pe cea 
dinții, înseamnă o necunoaște
re flagrantă a materiei, accep
tabilă doar pentru spectatorul 
neavizat, cel care confundă 
sportul cu un simplu spectacol, 
dar nicidecum specialistului.

Iată de ce — ca o concluzie 
și la ancheta ce am inițiat-o 
în zilele concursului nostru — 
nu vedem posibil a fi ștearsă 
cu buretele întreaga probă a 
figurilor obligatorii. Ar însem
na nu numai să lăsăm ca o dis
ciplină sportivă să degenereze 
in spectacol de revistă, dar și 
să luăm arbitrilor singura posi
bilitate de a măsura, pe cri
terii obiective, diferențele valo
rice dintre concurenți.

„Obligatoriile" nu sînt spec
taculoase, nu sc văd bine din 
tribune, nu pot face obiectul 
transmisiilor la televiziune. Așa 
este. Cel puțin. deocamdată. 
Dar. pe viitor, poate că se va 
găsi posibilitatea ca și o figu
ră impusă să poată fi urmă
rită de Ia distanță. Iar atunci, 
ce pare plictisitor azi va de
veni pasionant 1

Nu am scris toate acesiea 
pentru a apăra de critici pe ar
bitrii concursului de la Bucu
rești, sau de pretutindeni. Ci 
doar in scopul de a preciza o 
poziție, pe coordonatele teore
tice ce țin dc esența întrecerii 
sportive.

Radu VOIA

„SPERANȚELE1* SE PREGĂTESC 
LA PIATRA ARSA

Din inițiativa zilele
trecute s-a deschis la Piatra 
Arsă o tabără a boberilor în
cepători la care participă 25 de 
tineri reprezentanți ai A.S. 
mata București, — • • 
reștl, ” ' ‘
Sinaia, 

Sinaia, 
Cîmpina și 
din Slatina. Pregătirea boberilor 

face sub îndrumarea prof.
Iovan și a maestrului emerit 
sportului I. Panțuru, ajutatl 
foștii boberi C. Dragomir si 
Beldlga.

Antrenamentele au loc pe mi
ni pî rti a -
viraje) 
Piatra 
în ciuda intemperiilor’ vremii 
(cu două zile în urmă viscolul 
a acoperit pista, dar ea a fbst 
descongestionată imediat datorbâ 
hărniciei 

Coborî rile 
boburi, al 
rilitat de 
schillft

Mih al

PLEDOARIE PENTRU
Arbitrul A. Gageatu

JOCUL AUTENTIC
suspendat pe 6 etape

Voința 
Bucegi 

C.F.R.

Ar- 
Voința Bucu- 

Sinaia, ~ 
Sinaia, 

Brașov, 
Uzina de aluminiu.

Carpal, i 
c. s.

Energia

se 
C. 
al 
de 
FI.

(360 m lungime, șase 
amenajată pe Platou! 

Arsă, în condiții bune, 
ciuda intemperiilor

membrilor taberei)- 
se efectuează pe două 

căror urcuș este fa- 
prezența unui bebi-

BOTA — coresp.

A X

î

Remarcam în 
luni că returul 
lui diviziei A de 
butat sub frumoase asupicii. 
Aceasta vrînd să însemne o 
orientare către o altă'concep
ție de joc, mult mai apropiată 
de cerințele rugbyului mo
dern, bazată pe acțiuni cai-e 
să men 
■mult în 
ciparea 
la faze 
siv. S-a văzut limpede că ma
rea majoritate a antrenorilor 
echipelor de A și-au însușit 
opiniile exprimate cu ocazia 
recentei consfătuiri organizate 
de forul de specialitate, tre- 
cînd în mod operativ la mate
rializarea lor. Poate doar cu

cronicile de 
campionatu- 
rugby a de-

Gh. Drobotă.

țină balonul cît mai 
teren, vizînd și parti- 
totală a jucătorilor 

cu conținut net ofen-

„Cupa primăverii**

A. NAGHI ÎNVINGĂTOR LA TIR

RAPID BUCUREȘTI
ÎN BELGIA

Vineri și sîmbătă va avea 
loc în Belgia un turneu in
ternațional de lupte greco- 
romane la care au fost invi
tați și sportivii clubului Rapid 
București. Au făcut deplasa
rea luptătorii M. Cititan, R. 
Pătrașcu, Șt. Șerban, I. Păun, 
M. Vlad și O. Tache, însoțiți 
de antrenorul Marin Belușica 
și de arbitrul internațional 
Ion Bobei.

Ieri, la poligonul Dinamo, au 
continuat întrecerile primului 
concurs de pentatlon modern al 
anului — ’„Cupa primăverii" — 

—cu proba de tir. Ca și în prima 
zi. sportivii de la Olimpia au 
ocupat primele locuri, atit la 
individual cit și pe echipe. Iată, 
dc altfel, clasamentele acestei 
probe : individual — 1. A. NA- 
GHI (Olimpia II) 193—978 p, 2. 
M. Cosmescu (Olimpia I) 191 p 
— 934 p. 3. D. Spîrlea (Olimpia 
I) 137 p — 846 p, 4. A. Covaci 
(I. P. Tg. Mureș) 182 p — 736 p, 
5. C. Zamfir (Olimpia I) 177 p

— 626 p ; C"hipe : 1. Olimpia
I 2 406 p 2. Combinata Tg. Mu
reș. Oradea și Timișoara 1768 p.
3. Olimpia II 1230 p. După două

1. D. Spîr- 
Cosmascu 

1904 p. A. 
1465 p. 5. 
A. Covaci

(Urmare tîin vcq.

0D8

Predeal, după care și-au reluat 
antrenamentele. Astăzi, Irina 
Climovschi, Elisabeta Simo, 
Cristina Mctzenrath, Rozalia 
Soș, Aneta Schraniko, Terezia 
Szckely, Elena Dobîrceanu, 
Maria Magyar!, Nadire Ibadula, 
Petruța Băicoianu, Constantina 
Ilie, Simona Arghir, Irene 
Oancea și Magda Micloș, îm
preună cu antrenorii G. Zu- 
grăveseu și P. Simion, vor ple
ca în Olanda pentru a juca în 
zilele de 19, 20 și 21 martie cu 
echipele Danemarcei, Ungariei 
și Olandei. Apoi, o perioadă de 
relaxare și din nou pregătire 
pentru meciurile cu Uniunea 
Sovietică, programate, deocam
dată, pentru 16 aprilie la Kau
nas. Riga sau Zaporojie și la 
25 aprilie Ia Cluj.

probe : individual — 
lea 1994 p. 2. M. 
1934 p, 3. A. Naghi 
Todor (C.S. Oradea) 
C. Zamfir 1441 p, 6.
1 403 p, pe echipe : 1. Olimpia I 
5369 p. 2, Combinata Tg. Mureș 
Oradea și Timișoara 4 028 p. 3. 
Olimpia II 3 749 p, 4. C.F.R. Ti
mișoara 3 000 p.

Astăzi, de la ora 17, va avea 
loc, la bazinul „23 August”, 
proba de natație.

Fetele încearcă să treacă 
peste handicapul moral amintit, 
deși tensiunea se simte. Le-am 
văzut la ultimul antrenament 
din sala Floreasca, Irina Cli- 
movschi este încă accidentată, 
Simo a suferit și ea o întindere 
de pe' urma căreia se resimte, 
Băicoianu acuză dureri la glez
nă, Metzenrath afirmă cu amă
răciune că încă „nu merge"... 
Totuși, se depun eforturi, se 
încearcă — fără disperare — 
totul, se fac calcule optimiste.

Campionul optimismului poa
te fi declarat, fără rezerve, an
trenorul federal, Gabriel Zu- 
grăvescu. Dînsul ne asigură 

’c! șo va cali
fica în turneul final al campio
natului mondial (să ne amintim 
că la finele anului trecut pro
mitea cititorilor o medalie Ia 
C. M.) și că în Olanda repre
zentativa . noastră se va clasa 
în primul loc (firește, în tur
neul la care pleacă astăzi). Să 
alungăm, deci, umbrele incerti
tudinii ce ne înconjurau îna
intea discuției din sala Flo
reasca și să dăm credit acestui 
tehnician al handbalului nos
tru. Este mai plăcut așa...

o excepție: ing.
Tendința către antijoc a echi
pei pe care o pregătește s-a 
făcut remarcată deseori în 
partida cu Grivița Roșie. O 
tară mai veche a echipei ie
șene. Dar, cum ne aflăm doar 
Ia primul joc al returului...

A juca în spiritul adevă
ratului rugby nu înseamnă 
numai a aduce în prim plan 
o serie de virtuți recunoscu
te, chiar și peste hotare, ale 
sportivilor români, dar, în a- 
celași timp, o asemenea orien
tare atrage după sine alte 
două mari avantaje: o exce
lentă lecție pentru schimbul 
de mîine și readucerea în ju
rul terenurilor de rugby a 
multora dintre iubitorii spor
tului cu balonul oval.

O pledoarie susținută pen
tru rugbyul autentic o pot 
realiza și arbitrii. Duminica 
trecută cavalerii fluierului au 
acționat în spiritul principii
lor enunțate mai sus. Dragoș 
Grigorescu (Steaua — Agro
nomia Cluj), Petre Niculescu 
(Farul Constanța — Rulmen
tul Bîrlad), Rene Chiriac 
(C.S.M. Sibiu — Dinamo Bucu
rești), Sergiu Dragomirescu 
(U. Timișoara — Constructo
rul Buc.) s-au făcut remarcați 
prin arbitraje capabile să asi
gure cursivitate partidelor, in-

tervenind rar șl numai atunci 
cînd situațiile impuneau a- 
ceasta. Cu alte cuvinte, în
tre antrenori și arbitri tinde 
să se cristalizeze o tot mai 
rodnică colaborare. Este de 
salutat.

Sînt însă de semnalat și 
unele arbitraje care n-au ser
vit rugbyului. Ne vom opri, 
în mod special, asupra „ca
zului Gageatu". Este de ne
înțeles ca un tehnician cu ex
periența acestuia să nu poată 
fi în măsură să dirijeze un 
meci (Grivița Roșie — Poli
tehnica Iași) în care n-au 
existat situații echivoce. El 
a anulat fără motiv ieșenilor 
o încercare de penalizare, a 
dictat eliminări fără o justi
ficare prealabilă (Chifan, Bru
mă, Atanasiu), a dat decizii 
în compensație, crezînd poate 
•că în acest fel va putea' salva 
■aparențele. De altfel,
giul central de arbitri, ana
lizând cazul Gageatu, a hotă- 
rît suspendarea acestuia din 
divizia A pe timp de 6 etape. 
Este o hotărîre radicală în 
măsură să preîntîmpine apa
riția unor situații similare. 
Fiindcă ar ff regretabil să 
mai întîlnim pioni inerți care 
să împiedice — conștient sau 
nu — redresarea mult dorită 
a rugbyului românesc.

Cole-

Tiberiu STAMA

CEL MAI REUȘIT TRIAL!.
„Cel mai reușit dintre trialurile 

organizate pînă acum !“.
Iată punctul de vedere expri- 

jnat de antrenorul federal, prof. 
Al. Teofilovici, după antrenamen
tul de miercuri al rugbyștilor se
lecționați în vederea meciului 
cu Italia. Este o opinie care ex
primă în mod veridic situația din 
teren. 40 de jucători s-au stră
duit să-șl pună în valoare toate 
cunoștințele însușite pînă acum, 
întreaga capacitate de efort pen
tru a oferi selecționerilor pri
lejul de a trage concluzii. *0 de 
rugbyști au demonstrat din 
cît de frumos poate fi 
dacă se respectă legile 
dat viață.

Lotul A a jucat cu 
De o parte tehnica, de cealaltă 
elanul. Cîștigul de cauză a fost 
de partea „B“-ului, cu 28—18, 
evident datorită șl plusului de

acest 
care

lotul

nou 
joc. 
i-au

13.

în 
Un 

deo- 
dc 

rea- 
lotul 
care

insistență al învingătorilor 
partea a doua a jocului, 
detaliu care reține în mod 
sebit atenția : din cele 46 
puncte înscrise, 33 au fost 
Uzate prin Încercări : 7 de 
B și 4 de lotul A. Un detaliu
atestă faptul că șarjele liniilor de 
treisferturi (intr-o spectaculoasă 
colaborare cu înaintările res
pective) au manifestat o vervă 
puțin obișnuită. Observația pe 
care o făceam luni, că returul 
debutează cu frumoase promisi
uni, nu este deci gratuită...

„A“-ul a folosit următorii Ju
cători : BACIU (DRAGULESCU), 
IORGULESCU (Gh. Mircea), Dinu 
—• ATANASIU, Tuțuianu — Fu- 
gigi (Baciu), Demian, RĂȘCANU 
— FLORESGU, M. Nicolescu — 
SuciU, NICA. DRAGOMIRESCU, 
Telașă (I. CONSTANTIN) — 
DURBAC.

MUTATII VALORICE ÎN PROBELE ALPINE
Dan Cristea. Gh. 

Munteănu, Virgil 
„careu" 
ani —

TINERII — ACCES 
GRATUIT PE ARENELE 

DE POPICE

Orașul ■ Tg. Mureș este unul 
dintre cele mai puternice cen
tre în sportul popicelor din 
țara noastră, aici activînd rests 
20 de echipe, dintre care nu mai 
puțin de trei în prima dl vizi a 
campionatului național. Recent, 
comisia locală de popice, în co
laborare cu asociațiile sportive 
și cluburile deținătoare de arene, 
a hoturît ca pentru depistarea 
de elemente talentate în acest

sport să permită accesul gratuit 
al elevilor pe arene. La confe
rința C.J.E.F.S. Mureș, care a 
avut ioc zilele trecute, secreta
rul comisiei județene de popice, 
tov. I. Radovici, a adus la cu
noștință activiștilor sportivi a- 
ceastă hotărîre, cerînd sprijinul 
profesorilor de educație fizică 
din școli pentru a pune în prac
tică această frumoasă inițiativă.

C. ALBU — coresp.

CICLOTURISTII DIN M1C- 
FALAU, DIN NOU 

LA DRUM

Și în acest an. cicloturiștii de 
la școala generală din Micfalău, 
județul Covasna, și-au început 
din timp pregătirile în vederea 
parcurgerii unul drum de a- 
proape 5000 km. Ei vor pleca 
în cursul acestei veri pe ruta 
Bacău — Suceava — Cernăuți 
— Leningrad vor trece apoi în 
Finlanda și se vor opri la 
Helsinki. După un popas de o 
săptămînă. mici! cicloturlști se 
vor înapoia cu vaporul la Ta- 
lln (U.RS.S.), de unde Iși vor 
continua drumul, cu bicicletele, 
spre Riga. Varșovia, Cracovia, 
Praga, Budapesta. Seghedin, 
Arad. Brașov. Micfalău. Durata 
drumului : 45 de zile. Condu
cerea caravanei va fi încredin
țată profesorilor de educație 
fizică din Micfalău. Acațiu Fe
fer și Anton Balazs.

gu. briota — eore»p, „

ELEVII DIN VfSEUL DE SUS 
TN ÎNTRECERI

în scrisoarea trimisă. prof. 
AUREL GHILEZAN ne aduce la 
cunoștință două din acțiunile 
sportive ce au avut loc în ul
timele zile în localitate : la liceu 
a fost organizată o întrecere de 
volei dotată cu o Cupă de cri
stal. Trofeul a fost cucerit de 
selecționata anului IV. In cola
borare cu comisia metodică a 
profesorilor de educație fizică, 
C.O.E.F.S. Vișeul de Sus a orga
nizat pentru elevii școlilor ge
nerale și a liceului o competiție 
de tenis de masă. După aprige 
dispute. în fruntea competitori
lor s-au situat Gavrilă Năsui 
(Liceu) și Vasile Fulger (Șc 
gen. 1).

INIȚIATIVA

„Slnt una dintre numeroasele 
pioniere ale Liceului 7 din Ti
mișoara, mă numesc ADRIANA 
RACZ și vreau să fac cunoscută 
activitatea pionierilor din școala 
noastră".

Șl corespondenta noastră ne 
relatează că la inițiativa pio
nierilor Marius Clureși, Radu 
Fantaziu, Marian Brăguță, 
Gheorghe Vajna șl Iosif Aszalos, 
sub îndrumarea prof. Krisla 
Nlkolin s-a desfășurat o cupă 
de minifothal. în cinstea Semi- 
cemenarulul P.C.R.. Diplomele și 
trofeele de ciocolată au fost 
cîștigate de reprezentativa clasei

a VII-a E șl de Marian Dră
guță, golgeterul Întrecerii.

Pentru pasiunea lor sportivă, 
pionierii unității de Ia Liceul 7 
merită toate felicitările.

SĂRBĂTOARE CULTURAL- 
SPORTIVĂ LA TITEȘTI

A Intrat în tradiție ca în co
muna Titești (jud. Argeș) să se 
organizeze duminici cultural- 
sportive. care au atras întot
deauna un maro număr de pâr
tiei panți.

Ultima acțiune desfășurată aici 
a cuprins, în afara manifestă
rilor culturale, întreceri de tenis 
de masă, șah, volei, dispute 
urmărite de peste 600 de spec
tatori. La reușita acțiunii, o 
contribuție importantă și-au 
adus-o învățătorul Constantin 
Dumitrescu (președintele asocia
ției sportive „Pacea") șl prof. 
Maria Stanciu.

terina Kalamer 
Turnișor-Sibiu). 
(Șelimbăr), 
(Turnlșor), 
(Turnișor), 
(Șelimbăr), 
teru).

(Șc. . 
Victoria 

Maria 
Helmuth 
Gheorghe 

Aurel Morar

generală
Stație 

Engelleiter 
Tonch 
Simion 

(Veș-

I. ION coresp.

LA PLOIEȘTI — DOUA 
NOI SĂLI DE SPORT

de 
a 

cu

Ilie FEȚEANU — coresp,

CROSUL PIONIERILOR 
DE LA ȘELIMBĂR

Unitatea de pionieri a școlii 
generale din comuna Șelimbăr 
a organizat pe traseul situat la 
„Troița lui Mlhai Viteazul" un 
cros la care au fost invitați pio
nieri din Sibiu, Clsnădle. Tîlma- 
ciu, Veșteru. Dintre cei- 121 de 
particiMiiH ■ jraa^javitlentiai iKa»

Este vorba. în primul rînd, 
moderna sală de gimnastică 
Grupului Școlar Petrol, dotată 
aparatele și echipamentul nece
sar. cu vestiare, grupuri sani
tare și magazie pentru echipa
ment. Prin realizarea acestei săli 
s-a împlinit un vechi deziderat 
al elevilor și profesorilor de 
specialitate din acest mare grup 
școlar.

O a doua sală de sport a 
fost realizată de A. S. Rafino
rul — în regie proprie — cu 
fondurile puse la dispoziție de 
Consiliul județean al sindicate
lor și de Comitetul sindical al 
rafinăriei Ploiești, utilizîndu se 
Intr-o mare măsură, materiale 
recuperate, deci noua construc
ție a putut fi înfăptuită în con
diții economice foarte avanta
joase. Sala a fost afectată sec
ției de box a asociației sportive 
Rafinorul. Pugiliștii, antrenați de 
Emil Popa, vor avea așadar, 
condiții bune de pregătire.

Gh D. CONSTANTINBSCU

Vulpe, Dorin 
Brenci... Un 

de schiori care de cîțiva 
cu rarele excepții dato

rate faptului că la schi chiar și 
cei mai buni cad din ciad în 
cînd — a dominat întrecerile al
pine din țara noastră, monopoli- 
zînd locurile fruntașe. Dan Cris
tea a avut un „abonament", la 
cursele de slalom și slalom uriaș, 
trei ani consecutiv (1969—1971) 
cucerind titlurile de campion al 
acestor probe. Virgil Brenci (1969) 
și Dorin Munteanu (1970) au cuce
rit pe rind titlurile de campion la 
coborîre, iar Gh. Vulpe a tre
buit să se mulțumească cu victo
rii la o probă sau " 
concursuri.

Monopolul acestui 
tînăr și capabil de 
rea că va continua ... ............
mal ales că el a beneficiat și de 
avantajul unor contacte mai dese 
cu schiul internațional. Intr-un 
fel starea aceasta de lucruri era 
alarmantă, fiind prea bine cunos
cut efectul negativ al instalării 
unor Ierarhii prestabilite, al lip
sei de concurență. Și chiar dacă 
recentele campionate naționale nu 
au răsturnat în totul această si
tuație, cîteva fapte vin să ne 
aducă satisfacția unui reviriment. 
El a fost anunțat — ce-1 drept 
timid — de concursurile anteri
oare, în cadrul cărora un mă
nunchi de tineri s-au apropiat 
valoric tot mai mult de cei patru. 
Ion Bodiț, C. Văideanu, P. Ivă- 
nescu au fost cel ce au început 
asaltul locurilor fruntașe din 
afară, Iar Virgil Brenci și Gh. 
Vulpe cei ce au pornit să răs
toarne vechile ierarhii dinăuntru.

Campionatele balcanice ețau să 
ne aducă prima surpriză, pe V. 
Brenci campion la slalomul spe
cial (cîstigăf 3 ani consecutiv de 
Dan Cristea). Un fanion mascat 
i-a adus și lui ca și altor concu
rent! descalificarea. Un lucru era, 
ta*ă*-dar a virgli Brenci p atins

alta în alte

;careu", 
progres, . 

multă vreme.

încă 
pa-

valoarea tul 
lom special, 
ționale el a 
acest salt valoric și a atacat ho- 
tărît. A „agățat" însă un fanion 
în cea mai ușoară porțiune și a 
trebuit să se mulțumească doar 
cu demonstrația făcută în manșa 
a doua în care — ca deschizător
— a făcut cel mai bun timp. Tot 
la naționale, Gh. Vulpe a termi
nat. prima manșă la 2 zecimi de 
secundă de Cristea și a atacat 
în partea a doua victoria. Putem 
spune, deci, că la ora actuală, 
schiul românesc nu dispune 
doar de un slalomist, ci de trei, 
iar sezonul următor poate 
aducă și alți sportivi în vîrful 
piramidei.

Rămîne 
concurențllor, 
rii, să se alăture
— eforturile antrenorilor
Ia niște sisteme de lucru __
chite și Ia o comoditate care nu 
poate prevesti nimic bun. Nu 
vom intra acum în amănunte, 
dar vom sublinia că în timp c.e 
schiorii francezi și austrieci își 
bazează antrenamentul specific, 
pe parcurgerea unor slalomuri la 
prima vedere (fără recunoaștere 
Și mereu schimbate) schiorii noș
tri repetă mereu același slaicrn. 
pe care cu timpul ajung să-l cu
noască perfect.

Mutații valorice s-au tntîmplat 
șl la coborîre, unde am regretat 
absența lui Ion Bobiț care ar fi 
putut să sublinieze asaltul tine
rilor. Oricum, victoria lui C. Văl- 
deanu a fost suficient de clară 
pentru a demonstra că amenința
rea noului val este p realitate de 
care „cel patru" vor trebui să 
țină seama.

Tn încheiere trebuie să spunem 
că mutațiile valorice .produse în 
schiul nostru alpin. îmbucură
toare ce-i dreot. nu pot să sa
tisfacă pe deplin Numărul celor 
eu adevărat buni este încă mic.

Dan Cristea la sla- 
La campionatele na- 
vrut să confirme

însă ca Ia eforturile 
vizibile și merito

rii ai eficace 
rămași 

înve-

Ph, EPURAN
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A ÎNCEPUT anul fotbalistic 1971. 

va aduce oare ? ÎN PRIMUL MECI 
zonului „U“ Cluj joacâ bine și 
Rapid invers. Tristă lecție de viață. 
RĂSPUNS la întrebarea cine sînt 
norii primei divizii. Râmîne să

Ce ne 
al se- 

pierde, 
AVEM 
antre- 
aflăm, 

amestecînd vîrsta, vechimea, categoria și 
trecutul sportiv, 
profesională 
s-au înțeles 
povici după 
de tratative, 
regulament 
MECIUL de i , 
și F. C. Metz au fost acordate 18 lovituri 
de la 11 m. O singură ratare. STEAGUL 
ROȘU Șl POLI IAȘI zdrobesc cu 3—0 pe 
F. C. Argeș și Petrolul. Toate cele 4 echipe 
au fost în lungi și repetate turnee de iar
nă. Sus turneul, jos turneul I BOȘKOV, 
antrenorul reprezentarivei Iugoslaviei, se 
sperie de capacitatea echipei Olandei. î-l 
propunem consilier pe Răducanu. DEM- 
BROVSCHI (Sport Club) redevine marele ju
cător demn de statuia pe care o va avea 
în Mexic. IN 9 LUNI, echipa Cehoslovaciei 
schimbă 3 antrenori : Marko, Rygr, Novak. 
ADAMACHE apără senzațional ca șl Ră
ducanu De ce ne-o fi frică să recunoaștem 
că sînt la fel de buni? Rică e preferai 
fiindcă n-a jucat în Mexic. Dar a jucat in 
Brazilia I CINE MAI POATE spune că 
Nicki Dumitriu a stat înlr-un pat de spital 
timp de doi ani? A fost un simplu zvon, 
domnilor. COSTICĂ RADULESCU (Sport 
Club) își începe cariera de antrenor divi
zionar A împotriva lui Dinamo București. 
Urăm acestui tînăr și serios profesionist o 
mare carieră. LA TG. MUREȘ, F. C. Galati 
pornită în căutarea gloriei de pe vremea 
lui Justin, Gujă Tănase, Zapis I, Zapis II, 
este învinsă în ultimele secunde. Galațiul 
se poate consola cu faptul că nici Parisul 
n-are echipă în divizia A. BUN VENIT, 
portare Coman ! Fii mai zgîrcit cu talentul, 
care fi-a rămas. A REINTRAT GIGi RIVĂ, 
după 5 luni de absență în urma unei frac
turi. GIL MĂRDĂRESCU a făcut din Poli 
lași o fată frumoasă după care țoală 
Moldova întoarce capul. Dar greșește în
tr-o chestie. Helenio Herrera nu și-ar fi 
lansat băiatul în echipa antrenată de el, 
nici dacă acesta ar fi avut geniul lui Pele. 
VIRGINITATEA PORȚII lui Ghiță a fost 
transformată în amintire de către Haidu. 
De reținut : Haidu n-a șutat la poartă, ci 
a vrut să centreze, lată cum a distrus

care este capacitatea 
i a fiecăruia. U.T.A. Șl CRIȘUL 

in privința lui Kun II și Po- 
i 184 zile, 7 ore și 23 minute 
. Să se mai spună câ nu avem 

de transferări operativ! IN 
Cupă dintre Racing Strassbourg

fără să vrea unul din puținele mituri ale 
campionaîului. JIUL A JUCAT la Arad cu 
șfiinlă și demnilafe. E tot ce a putut să-i 
dea Ion Bălănescu. LcRETER își sfidează 
vîrsfă. în timp ce alții se luptă din greu 
cu adversarii, Loli se luptă numai cu sine 
E rnuli mai greu. A FOST PERFECTAT 
meciul Selecționata lurnii — Dinamo Mos
cova. Lev lașin merita un asemenea oma
giu. Duelul Crișul — Politehnica Timi
șoara e mai pipărat decît orieînd. în timp 
ce A.S.A. Tg. Mureș cîștigă în ultimul 
minut, Sportul Studențesc ratează un pe
nalty și egalarea. MOTROC și Krcus plîng, 
umăr pe umăr, după meciul de la Con
stanța. TACHE MACRI, diplomat la Co- 
verciano, debutează zgomotos, fiind pe 
cole să învie o echipă aproape moartă. 
NICOLAE PROCA declară că Steagul 
roșu a surclasat pe F. C. Argeș, deoarece 
în ultima săptămînă a făcut 6 antrena
mente de volum și intensilate mare. Un 
asemenea răspuns la un examen ar putea 
să-i aducă o corigență. ARE LOC con
sfătuirea anuală a centrelor de copii și 
luniori. De primit primesc cam la fel, de 
dat... unele dau din umeri. FILIPOVICI 
(18 a#i, Steaua roșie Belgard) înscrie 
duminica în campionat 3 goluri. Cel mai 
eficace înaintaș roman : 7 goluri în 16 
etape. SCORUL DUMINICII : Vulturii Tex
tila Lugoj — Electromotor Timișoara 9—C. 
ÎNAINTE DE MECI, Dan Coe intră în ca
bina arbitrilor de ia „Republicii" și-i oferă 
lui Cornel Nițescu un buchet de flori. 
După, antrenorul Sîirbulescu declară furios 
că ij va recuza în viitor pe sibion 
nedreptăți repetate. Observatorul 
nu găsește nici o vină lui Cornel 
în faza cînd Rapid pretinde 11 
observatori, mai pujin federali, 
chiar că arbitrul ar fi favorizat 
pe bucureșteni in prima repriză, j 
aceste secvențe într-o înlănțuire logică. TU- 
ȘltRUL RADU BUZDUN a dat din mină 
cînd nu trebuia, anulînd al doilea gol pen
tru C.F.R. Timișoara. DUMITRACHE în 
echipa lumii. Corsarul merită. Și Dinu și 
Dembrovschi or fi meritat. IUGOSLAVIA — 
ROMÂNIA : Novi Sad —• 21 aorilie. SE 
SPUNE că jucătorii craioveni n-ar prea 
fi vrut să jtlace duminică, supărati pe con
ducerea clubului. Nu ne amestecăm în 
chestiunile interne ale allora, dar auzim 
scrîșnefe în față la Minerva.

i pentru 
federal 
N’tescu 
m. Alți 
afirmă 
discret 

Montați

INCORUPTIBIL

PUȚINE CENTRE DE COPII Șl
AU CAPACITATEA FORMATIVĂ

Datele anchetei noastre re
alizată cu ocazia bilanțului ac
tivității centrelor de copii și 
juniori invită la o serie de a- 
precieri pe direcții esențiale. 
Reamintim că au fost publicate 
elemente referitoare la fondu
rile primite de către centre de 
la înființarea lor, la numărul 
antrenorilor și jucătorilor tre- 
cuți prin aceste unități, precum 
și la eficacitatea exprimată prin 
promovări în diviziile A și B. 
Din 41 de unități au fost inves
tigate 12 (atit centre din orașe 
mari, afiliate unor cluburi pu
ternice. cit și altele din orașe 
cu mai mică rezonanță în lumea 
fotbalului nostru). Pentru a- 
ceste considerente, ni se pare câ 
eșantionul analizat este repre
zentativ în raport cu întregul, 
oferind dreptul unor generali
zări prudente.

Mai întii se poate observa că 
începînd din 1965 se lac in
vestiții anuale din ce in ce 
mai mari pentru pregătirea ți
nui număr mereu in creștere 
de copii și juniori. Cluburile și 
asociațiile sini subvenționate de 
către federație în acest scop. 
Sumele alocate anual acoperă 
cheltuielile pentru procurarea 
echipamentului, pentru salari
zarea antrenorilor, pentru ofe
rirea unor bune condiții de pre
gătire a micuților sportmani. Pe 
scurt, cluburile au posibilitatea 
să-și instruiască promoțiile de 
fotbaliști pentru mai tîrziu cu 
ajutorul fondurilor federației. în 
unele părți au apărut deturnări 
de fonduri în favoarea primei 
echipe (Petrolul, Farul). Fede
rația ar trebui să gindească mă
suri care să facă imposibile ase
menea atitudini.

Tehnicienii reprezintă o altă 
problemă ce merită discutată. 
Prin unele locuri s-au perindat 
mulți, fapt ce produce pertur
bări și scade randamentul. Prin 
altele, desemnarea antrenorilor 
n-a fost prea fericită și în acest 
punct se cuvine să facem o di
sociație. Unii sînt lipsiți de 
profesionalitatea necesară pre
gătirii particulare a fotbaliști
lor la aceste grupe de vîrstă. 
Alții sînt niște veleitari care 
vin să lucreze în centre între 
două angajamente la echipe di
vizionare. Și atunci, cu senti
mentul provizoratului, nemul
țumiți de faptul că sînt obligați 
să lucreze cu juniorii și copiii, 
oamenii nu se angajează cu toa
te resursele personalității lor. 
Sîntem poate încă 
momentul cînd vom 
pregătirea copiilor 
lor reprezintă o 
în aria profesiei de antrenor, 
cu obiect, metode și atmosferă 
specifice. Ar mai fi de adăugat

datele an- 
cluburi a- 
lipsite de 
pildă) nu 
nu caută 
reală.
idei, dacă

Tu

O
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ANCHETĂ PRINTRE SUPORTERII TIMIȘORENI
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TIMIȘOARA. Orașul celebrității Ilipensiei, orașul care a 
fost reprezentat, neîntrerupt, în prima divizie de fotbal a 
țării în răstimpul a 31 de ediții (intre anii 1921 și 1959), dar 
al cărui fotbal a trecut ulterior — și mai trece încă ! — prin 
„goluri de aer".

Și de cite ori am revenit în orașul de pe Bega — indife
rent daca a fost în epoca rivalității dintre Poli și C.F.R. pentru 
revenirea în ,,A“, în perioada unei efemere neo Ripensii, sau 
recent, în preajma reluării campionatului, cînd C.F.R. luptă 
să supraviețuiescă în „A“, iar „Poli" reia, din nou și din nou, 
încercarea păsării Phonix — spectatorul timișorean era incri
minat de forurile de resort 
renașterea fotbalului local 
meciurilor la televizor, nu 
se spunea).

Iată de ce am apelat, de 
la cei ce se vor suporteri. Colectivul testat: Direcția de sis
tematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor din ju
dețul Timiș. Prin intermediul fostului internațional Șepi Gra- 
țian (de 23 de ori centru înaintaș în echipa României), în pre
zent economist la această Direcție, am difuzat 50 de formu- 
lare-anchetă, printre amatorii fotbalului de la D.S.A.P.C., con- 
ținînd următoarele 3 întrebări:

pentru participarea sa formală la 
(„sfaturile, criticile și vizionarea 
constituie un real suport" — ni

această dată, direct la spectator,

1. Rolul spectatorului de fotbal 
90 de minute de joc ?

2. Cum vedeți aportul acestuia 
tului cu balonul rotund ?

3. Apartenența la un 
presupune exclusivism

se

în

înclub 
în materie

aceleîncredințăm tiparului 
răspunsuri care sintetizează opi
niile a cit mai mulți dintre cei 
care au participat la dialogul 
nostru indirect, dar și cele 
care, dimpotrivă, au exprimat 
puncte de vedere singulare.

1 Pentru o deplină obiectivi
tate, să începem cu o... specta
toare : ing. Tamara Gheorghiu: 
„Meciul este un spectacol care 
poate place sau nu. După meci 
însă, jucătorii să fie lăsați în 
pace de către spectatori" ; „nu

JUNIORI
NECESARĂ

se

poate limita

angrenajul local al spor-

speță Poli 
de sportivitate ?

sau C.F.R.

poate limita numai ia 90 
minute de joc. Pentru 
spectator corect, mai 
voie de documentare, 
să urmărească atit la 
une, cit și pe teren, 
echipe din străinătate, 
ticipe la antrenamente, să cu
noască regulamentul de joc — 
adică să înțeleagă cit mai bine 
problemele fotbalului" (George 
Ciurea) : „printre multe atribu
ții pe care spectatorul și le 
poate asuma în afara celor 90 
de minute de joc, eu subliniez 
găsirea unor elemente tinere și 
talentate în categoriile inferi
oare" (Aurel Precup) : „rolul 
„spectatorului" se limitează în 
mod evident la intervalul ce
lor 90 de minute de joc. tn 
afaia acestora, rolul „spectato
rului" se transformă în rolul 
„susținătorului" sau al „comen
tatorului" (ing. St. Weiner).

a fi un 
are ne- 

trebuie 
televizi- 
anumite 
să par-

pundc, neexistînd un angrenaj 
local 1“ (ing. V. llin) ; „specta
torul serios ar putea participa, 
contra taxă și pe baza unei le
gitimații de membru, la toate 
manifestațiile organizate de 
club, avînd chiar posibilitatea 
să facă și el sport pe terenul 
clubului favorit" (ing. Dan 
Marcu) : „o problemă dificilă în 
orașul Timișoara unde, după 
părerea mea, cele două ta
bere au simpatizanți în urmă
toarele proporții : Poli 55o/„ și 
C.F.R. 35o/„: 10% sînt obiectivi. 
Dacă acești coeficienți (arbi
trari) s-ar uni, ar ajuta foarte 
mult la moralul echipelor și, 
implicit, la calitatea jocului. 
Consider câ și conducerile clu
burilor au o vină mare in 
această direcție, întrucît ele în
seși creează animozități" (ing. 
loii Marinoiu) ; „din nefericire, 
pe plan local nu se pot da 
exemple pozitive in acest sens, 
decît referirtdu-se la perioada 
unor ani mai depărtați, cînd 
echipele timișorene făceau par
te din plutonul fruntaș al fot
balului românesc. Tn turul a- 
cestui campionat s-a observat 
un reviriment în această direc
ție printre suporterii echipei 
Poli, datorită poziției bune în 
olasament, deci a posibilității 
de promovare în prima divizie" 
(ing. Mihai Gheorghiu): „nu-mi 
place faptul că la Timișoara 
spectatorii s-au împărțit în 
două tabere adverse, care se

LAUDELE
DĂUNĂTOARE

/

dușmănesc prea mult". (Mihai 
Alupului); „aș vrea ca antreno
rul Macri să fie un mare an
trenor !" (Alex. Dașcău); „con
sider că o echipă bună în „A“, 
indiferent care ar fi, ar atrage 
mai mulți spectatori și ar be
neficia de un aport mai sub
stanțial pe plan local” (econo
mist Cornel Micu).

3. „Eu nu am nimic comun 
cu Piteștiul dar simpatizez cu 
F. C. Argeș pentru că mi-a 
plăcut de foarte multe ori sum 
a jucat Dobrin. Aceasta nu în
seamnă ca este cea mai bună 
echipă din țară" (ing. Tamara 
Gheorghiu); „apartenența la un 
club nu presupune exclusivi
tate în raport de sportivitate, 
dar fără această apartenență 
interesul pentru spectacol sca
de substanțial" (arhitect Oct. 
Carp) ; „spectatorul trebuie sa 
lie obiectiv și loial" (arh. Va- 
stle Pîrvu) : „exclusivismul se 
pare că este inevitabil. La a- 
ceasta contribuie și arbitrajele 
părtinitoare pentru echipele 
care joacă acasă, dar și influ
ențarea arbitrilor prin vocife
rările spectatorilor" (ing. Viorel 
Daia): „vom progresa mult 
numai atunci Cind vom iubi 
sportul în sine și nu victoria 
unei echipe mai presus de ori
ce" (ing. Paul Popa).

Anchetă realizată de
S. PAUL

l-AU FOST
LUI CODREA

departe de 
înțelege câ 
și juniori- 
specialitate

în corespondență cu 
chetei că o serie de 
vind centre flagrant 
eficacitate (Farul, de 
se impacientează și 
antrenori cu vocație

în altă ordine de
raportăm numărul de copii și 
juniori selecționați și pregătiți 
în centre la numărul fotbaliști
lor împliniți mai tîrziu. pro
centul este derizoriu. Adăugind 
la asta și faptul că deseori ju
cătorii cu autentic talent și re
marcabilă valoare apar în afara 
centrelor, se poate conchide că 
aparatul de selecție este rudi
mentar, scăpînd elemente do
tate și oprind altele fără per
spectivă.

Trecînd la numărul și numele 
celor ce reprezintă recolta cen
trelor pentru fotbalul de per
formanță.' remarcăm citeva in
advertențe. Unii intervievați 
rostesc nume de jucători for
mați, chipurile, in 
tind probabil cînd 
respectivii și cînd 
ființate 
ferim, 
divizia 
trul de 
căt fie 
experimental de fotbal al 
tru are un centru foarte palid).

Nu ne raliem. deci, opiniilor 
extremiste după care dacă o 
unitate nu dă un anumit număr 
dc jucători de A și B nu merită 
să existe. Formarea unui fot
balist de elită nu se desfășoară 
cu aceeași siguranță și nu tre
buie judecată după aceleași cii- 
terii ca și fabricarea unui 
strung. Relația intre investiții 
și eficacitate nu trebuie văzută 
strimt. Dacă e să no orientăm 
numai după numărul jucători
lor obținuți, atunci peste tot în 
lume se pierde în- asemenea ac
țiuni. Trebuie înțeles că bene
ficiile centrelor mai sînt și de 
altă natură. Centrele sînt niște 
puncte efervescente, unde cei 
mai înzestrați copii dacă se 
pregătesc ani in șir intr-un cli
mat moral, după <> metodologie 
corectă, atunci se obțin niște în
semnate realizări de ordin social 
și cu siguranță vor apare și 
jucători foarte buni. Existența 
centrelor trebuie să se sprijine, 
deci, pe anumite cote de pro- 
fesionalitate, să atingă o anu
mită febră, ca reflex al pasiu
nii și priceperii celor angajați 
să le servească.

In multe locuri, acest funda
ment lipsește (mare diferență 
între realizările centrului de la 
Progresul București, spre exem
plu. datorate a doi distinși an
trenori pentru copii și juniori : 
Ioan Kluge și N. Gorgorin, de

la Petrolul sau Universitatea 
Cluj, ca să ne limităm doar la 
citeva unități deosebite, și cele 
obținute la Farul, F. C. Argeș 
sau Sport Club Bacău). Pe scurt, 
responsabilii fiecărui centru și 
ai fiecărui club tutelar au dato
ria să asigure acestor unități 
ținută profesională și un climat

excelent, atribute pe care tim
pul să le convertească într-o 
fertilă tradiție. Eforturile finan
ciare care se fac trebuie să se 
soldeze 
rale de 
cultural.

cu realizări multilate- 
ordln sportiv, social și

Remus BOGDAN

2 „Dacă în oraș există mai 
multe echipe de fotbal, așa 
cum este la noi, în Timișoara, 
este greu să ții eu toate. Pre
feri una și, vrînd-nevrînd, de
vii un spectator subiectiv. Fe
nomenul este real și trebuie 
acceptat. Jucătorii, însă, să se 
străduiască să aibă cit mai 
mulți simpătizanți în tribune" 
(ing. Tamara Gheorghiu) ; „la 
această întrebare nu pot răs-

centre, ui- 
au debutat 

au fost in- 
care ne re
de mult in 

cen
tres- 
club 
nos-

unitățile la 
Dobrin juca 
A cînd se înființa 
la F. C. Argeș (în 
spus, acest prim

DIFICILULUI EXAMEN DE LASTEAUA, ÎNAINTEALA

Ieri spre prim, pe același 
gazon de la Stadionul Ghen- 
cea din Capitală, unde 
desfășoară pregătirile, 
baliștii de la Steaua au l 
parte la o nouă ședință 
antrenament. O ședință, 
cadrul căreia antrenorii 
Covaci și Gh Constantin 
încercat să remedieze, pe 
posibil, carențele manifesta
te de elevii lor în primul 
joc al returului. După o ușoa
ră alergare și exerciții de 
gimnastică, a urmat „mo
mentul" lucrului cu balonul, 
cînd fotoreporterul nostru, 
V. Bageac, a surprins sec
vența de față. Printre jucă
tori se află și Creiniceanu, 
care se pregătește cu sîrg 
pentru revenirea în forma
ție.

îji 
fot- 
luat 

de 
in

au 
•. cit

MECIURI RESTANȚE 
IN DIVIZIA C

SERIA I
Botoșani — Penicilina 
(0-0).

Textila
Iași 1—0 ,

Victoria Roman — Rarăul 
pulung 1—0 (0—0)

Letea Bacău — Minerul 
Humorului 1—0 (0—0)

Nicolina Iași — Petrolul 
nești 2—0 (1—0)

seria a n-A
Automobilul Focșani' — 

Galați 2—1 (1—0)
A.S.M. Tecuci — Ancora 

lăți o—o
SERIA A III-A

Laromet București
București 2—0 (1—0)

SERIA A IV-A
Mașini unelte București 

Progresul Corabia 2—1 (2—1)
SERIA A VIII-A

Chimia Orașul Victoria — Ol
tul Sf. Gheorghe o—0

(Corespondenți : T. Ungureanu, 
G. Gheorghe, I. Ilie, D. Diacones- 
cu, V. Manoliu, V. Doruș, C. 
Vișan, O. Guțu și Gh. Matei).

Cîm-

Gura

Moi-

Daeia

Ga-

Unirea

NE PREGĂTIM MAI MULT DECÎT JUCĂM?
Ea începutul sezonului fot

balistic, antrenorii principali 
ai echipelor de divizia A au 
fost reuniți de către Colegiul 
de specialitate al F.R.F. într-o 
ședință de lucru. A fost ana
lizat modul în care a decurs 
procesul de instruire de-a lun
gul perioadei pregătitoare și 
s-au trasat jaloanele viitoarei 
activități ale etapei competi- 
ționale. Tn acest moment cru
cial, de interferență a prezen
tului cu viitorul, a realizări
lor cu speranțele, un punct de 
vedere ■— pe cit de personal 
pe atit de folositor prin dis
cuțiile pe care le-a generat — 
a venit să facă excepție de la 
regulă : „Am impresia, funda
mentată în aproximativ 10 ani 
de activitate Ia aceeași echipă, 
că nc pregătim mai mult decît 
jucăm" — spunea antrenorul 
Petrolului, Constantin Cernă
ianu. „Pe timpul iernii afec
tăm pregătirilor aproape trei 
luni, deși, apreciez eu, <10 de 
zile ar fi suficiente. Procedîn- 
du-se astfel, n-am mai obține, 
desigur, forma sportivă atit de 
repede cum se realizează a- 
cum, dar nici n-ar mai apare 
tot atit de repede fenomenul 
de oboseală. Cei puțin, așa am 
constatat că se petrec lucru
rile la Petrolul. Am greșit, 
poate, la intensitate, Ia volum, 
la dozarea efortului, cert e că 
în fața publicului nostru nu

prezentămreușini să nc . 
înălțime pe o perioadă 
mare de timp" 
în continuare,

Prea importantă era obser
vația antrenorului .' ' .' 
ca ea să nu ne îndemne la un 
dialog, purtat pe această temă 
cu antrenorul federal N. Pe
trescu, cunoscut prin preocu
pările sale îndelungate, solda
te cu numeroase studii la o- 
biect, bazate pe practică.

— împărtășiți și dv. părerea 
că echipele noastre se pregă
tesc mai mult decît joacă ? — 
a fost prima noastră întrebare.

— Mai întii, trebuie subli
niat faptul că antrenorul Cer
năianu a ajuns la concluzia 
sa, raportîndu-o și la o acti
vitate mai veche. Propunerea 
lui — circa 40 de zile de pre
gătire, plus două săptămîni de 
meciuri, sub forma turneelor 
— se apropie mult de ceea ce 
au făcut aproape toate echipe
le noastre în etapa abia depă
șită. Adunați : 40-1-14 = 54, adi
că doar cu trei-patru zile mai 
puțin decît numără perioada 
dintre 7 ianuarie, startul pre
gătirilor, și 6 martie, sfîrșitui 
lor. Plecînd de la niște reali
tăți, de la niște carențe in 
pregătirea fizică generală — 
evidente la echipele noastre 
în confruntările cu adversarii 
prestigioși de peste hotare —

— a mai 
C. ~

la 
mai 

spus, 
Cernăianu.

ploieștean

și ajungînd la ceea ce ne-am 
propus — înlăturarea lor, 
treptată, printr-un proces de 
instruire adecvat, cu metode 
și. mijloace științifice — TRE
BUIE SPUS RĂSPICAT CĂ
IN SEZONUL DE IARNĂ E- 
CHIPELE NOASTRE NU
S-AU PREGĂTIT MAI MULT 
DECIT LE-A 
SAR. Să fi 
norii faptul că reprezentantele 
noastre în cupele 
au avut, în 
capacitate de efort numai pen
tru 50—60 de minute, cînd un 
joo se sfîrșește după minutul 
90 ?

— Totuși, nu-i vorba numai 
de durată, de numărul exact 
al zilelor afectate perioadei 
pregătitoare. Antrenorul Cer
năianu, de pildă, se întreabă 
dacă nu cumva pentru pierde
rea formei sportive, pe par
cursul campionatului, nu-i de 
vină și dozarea necorespunză- 
foare a efortului.

— N-a spus nimeni că obți
nerea și, apoi, menținerea for
mei sportive e un lucru ușor. 
Dimpotrivă. Dar efortul tre
buie înscris în niște jaloane, în 
așa-zisele probe de control, 
singurele în stare să spună a- 
devărul în această privință. 
Iată, de exemplu, capacitatea 
organismului la efort se mă
soară precis prin consumul de

FOST NECE- 
uitat, oare, antre-

europene
sezonul trecut, o

oxigen. Fotbaliștii bine pregă
tiți, mă refer la cei aparținînd 
echipelor de mare performan
ță, consumă 8 litri de oxigen, 
ai noștri abia ating 5—6 litri. 
Și-atunci, cum să te întreci cu 
ei ? Cunoscînd însă aceste ja
loane, poți dirija mai ușor 
pregătirea în scopul obținerii 
și menținerii formei sportive. 
Credeți cumva că introduce
rea testelor Ăstrand și Cooper 
— pe care le vom menține și 
în perioada competițională, a 
fost doar un simplu capriciu 
al nostru ? Ne-am săturat să-i 
tot auzim pe tehnicienii de 

peste hotare 
cam în felul ____ _
listul român ; are calități 
tive. dar, se . 
trenează suficient.

— Dacă și Pele a simțit 
voia unei perfecționări în 
terie de pregătire fizică, 
punîndu-se de bună voie 
testele fizice...

— Absolut. Râmîne un 
văr de necontestat faptul câ 
un fotbalist, fie el genial, nu 
poate da randamentul cerut 
fără o capacitate de efort ma
ximă. Așa incit trageți și dv. 
concluziile care se impun. Fot
balistul român n-a ajuns, nici 
pe departe, la situația de a se 
pregăti mai mult decît joacă...

G. NICOLAESCU

tehnicienii 
caracterizîndu-1 

acesta pe l'otba- 
na- 
an-pare, nu se

nc- 
nia- 
su- 

la

ade-

ARBITRII TIAPU A
SERIA 1

știința Bacău — Progresul 
Brăila : R. STlNCAN, ajutat 
de M. Popescu și N. Gheorghe 
(toți din București) : •

Sportul studențesc București 
~ Flacăra Moreni : N. BAI
NE A (Bîrlad), ajutat de I. 
Radu (Bîrlad) și N. Micu 
(Focșani) ;

F. C. Galați — Metalul Tir- 
goviște : A. MACOVEI. ajutat 
de C. Buburuz și I. Popa 
(toți din Bacău) ;

Dunărea Giurgiu — Portul 
Constanța : V. DUMITRESCU, 
ajutat de C. Constantin și 
M. Haimovici (toți din Bucu
rești) ;

S. N. Oltenița — Poiana 
Cîmpina : C. BARBULzESCU, 
ajutat de M. Niță și I. Puia 
(toți din București) ;

Ceahlăul P. Neamț — Poli
tehnica Galați 4 V. PIRVE- 
SCU, ajutat de P. Căpfițînă 
și C. Teodorescu (toți din 
Buzău) ;

C.F.R, Pașcani — Metalul 
București î C. PRUSAC (Boto
șani), ajutat de T. Grosaru 
(Botoșani) și I. Dlmitrevici 
(Bacău) ;

Metrom Brașov — A. S. Ar
mata Tg. Mureș : C. NICU- 
LESCU, ajutat de . V. Mur^ă- 
șan și C. Dragotcscu (toți din 
București).

I.

tn toamna anului trecut, 
după primele sale apariții în 
echipa Rapidului, se vorbea 
de Codrea ca despre o mare 
descoperire.. Mulți îl și ve
deau în echipa națională, tre
cînd u-se practic la selecțio
narea lui în lotul de tineret 
și apoi în cel olimpic.

Se pare. însă, că această 
rapidă affrmare (cum se mai 
întîmplă și altora) i-a fost 
dăunătoare jucătorului adus 
de la Cluj, în Ciulești. Lau
dele exagerate ce i s-au a- 
dus l-au amețit probabil pe 
Codrea, care în ultima vre
me își dezamăgește tot mai 
mult susținătorii. Nu nuihai 
din punctul de vedere al e- 
voluției sale în joc, în evi
dentă scădere față de nive
lul demonstrat în sezonul 
trecut, ci și (sau mai ales) 
din acela al comportării în 
teren și chiar în afara te
renului, ca cetățean.

Este, de pildă, cunoscut 
faptul că. în timpul turneu
lui echipei sale în Brazilia, 
Codrea a lovit un arbitru, 

de gravă 
zare se 

dar

Codrea a 
abatere deosebit 
pentru un fotbalist, 
pedepsește foarte aspru, 
față de care comisia de dis
ciplină a federației noasfre 
a manifestat o inadmisibilă 
clemență, dictînd doar o lip
sită de efect mustrare (ce 
sancțiune ar fi dictat aceeași 
comisie dacă fapta era să- 
vîrșită. pe un teren din țară, 
de către un jucător din 
vizia C ?).

Că fundașul Rapidului 
tras învățăminte din 
întîmplate, 
purtarea sa 
sîmbătă, cu 
de-o parte 
dure, destul 
adversar, a 
să-1 vedem 
îl lovește cu 
mod intenționat și in

di-

n-a 
cele 

dovedit-o 
meciul de

ne-a 
în

„U“‘ Cluj. Lăsind 
intrările sale 

de frecvente, la 
fost foarte trist 
pe Codrea 

piciorul,
cum 

in 
văzul

XVII-a A llIVI/lll H
SERIA A II-A

Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu : S. MUREȘAN (Turda), 
ajutat de E. Palko și C. Hen
gher (ambii din Cluj) :

Timișoara — Crișul 
I. BARBU (Ajud), 
C. Cimpeanu (Alba

I. Călărașu (Aiud) ;
Oradea — C.F.R.

GABOȘ (Cluj), aju- 
A. Vancea (Dej) și

U. M.
Oradea : 
ajutat ele 
Iulia) șl

Olimpia 
Arad : T. 
tat de ______ ,
A. Rădulescu (Cluj) ;

Vagonul Arad 
Timișoara : C. 
doara), ajutat 
(Simeria) și 
(Craiova) ;

F.lrctroptu ere 
Corvinul Hunedoara
TIN, ajutat de G. Motorga și 
G. Dragomir (toți din Bucu
rești) ;

Metalurgistul Uugir — Mine
rul Anina : z.
tat de G. David șl L. 
(toți din Tg. Mureș) ;

Gloria Bistrița — Gaz 
Mediaș : C. GHITA, 
de N. Iliescu și M. 
(toți din Brașov) ;

C.S.M. Reșița

— Politehnica 
POPA (Hune- 
de N. Găman 
F. Voiculescu

Craiova —
E. MAR-

SZECSEI, aju- 
Pastor

metan 
ajutat 

Roman

Olimpia 
Satu Mare : M. BIOLAN, aju
tat de V. Ionescu și A. Bo- 
ceanu (toți din Tr. Severin).

public de la tri-întregului „ 
buna I, pe fundașul clujean 
Crețu, pînă nu de mult co
echipierul său la „U“.

Dacă arbitrul Cornel Nițes- 
cu n-a observat gestul con
damnabil al lui Codrea, pen
tru a-1 elimina din joc, așa 
cum se cuvenea, și nici co
misia de disciplină nu va 
lua vreo măsură împotriva 
lui, credem că măcar antre
norii și biroul secției de la 
Rapid nu vor trece peste a- 
ceastă nouă abatere. Este în 
primul rînd în interesul ju
cătorului în cauză, care tre
buie dezbărat de asemenea 
apucături, pentru a 
deveni cu 
în toamna 
certitudine.

Constantin FIRANESCU

putea
adevărat ceea ce 
trecută părea o

AGENDĂ 
BUCUREȘTEANĂ
SLMBATA 20 MARTIE

Terenul Constructorul, ora 
15,30 : Unirea București — 
Victoria Florești (divizia C).

DUMINICA 21 MARTIE
Stadionul Republicii, ota 

13.15 : Progresul — U.T.A 
(divizia A) ;

Stadionul Progresul, ora 10 : 
Progresul — U.T.A. (tlneret- 
rezerve) ;

Stadionul Dinamo, ora 14 : 
Dinamo — C.F.R. Cluj (tine- 
ret-rezerve), ora 16 : Dinamo 

' - - *.................... A) ;
ora 

Fla-
’11 :

— C.F.R. Cluj (divizia
Stadionul Politehnica, 

11 : Sportul studențesc — 
căra Moreni (divizia B)

Terenul Laromet, ora 
Laromet — Olimpia Giurgiu 
(divizia C) :

Terenul Flacăra roșie (Du- 
dești). ora 11 : Flacăra roșie
— Cimentul Medgidia (divizia 
CI. ora 13 : Flacăra roșie — 
Cimentul Medgidia (juniori) ;

Terenul T.M.B.. ora 11 : 
T.M.B. - F. C. Caracal (di
vizia C) ;

Terenul Gloria, ora 9,30 : 
Mașini unelte — T.M.B. (ju
niori), ora 11 : Mașini unelte
— Dacia Pitești (divizia C) ;

Stadionul Metalul, ora 13 : 
Metalul București — Petrolis
tul Boldești (juniori) ;

Stadionul „23 August" (tere
nul IV), ora 9.30 : Centrul „23 
AUgust” București — Unirea 
București (juniori) :

Stadionul
Rapid — 
(juniori).

Giulești, ora 18 : 
Petrolul Ploiești

4r
2t martie se vorDuminică

relua și întrecerile campiona
tului republican a! juniorilor 
și școlarilor. Meciurile vor 
începe, la ora 13

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT Nr. 12

1. „U" Cluj — Steaua
2. Progresul — U.T.A. t

Farul — Steagul roșu 
-------— poli.

. Bacâu 
“ Craiova 
t. Cluj

:î.
4.
5.
6.

C.F.R. Tim. — 
Petrolul — S.
F.C. Argeș — , 
Dinamo — C.F
Jiul — Rapid 
Inter — Napoli 
Juventus — Torino 
Lanerossi — Milan

— Bologna 
— Cagliari

8.
9.

10.
11.
12. Sampdoria
13. Fiorentina

LOTO-PRONOEXPRES
NOI CÎȘTIGURI DE AUTOTURISME

La tragerea specială Loto 
a Mărțișorului s-au înregis
trat noi cîștigători de autotu
risme :

Categoria M. (1 autoturism 
Dacia 1300): Șerban Ion — 
București ; categ. N. (7 auto
turisme Moskvici 408/412 sau 
Dacia, 1100 sau Skoda S 100 
la alegere conform prospect): 
1. Stana Constantin — Pi
tești ; 2. Jiva Traian — oraș 
Petru Groza jud. Bihor ; 3. 
Popa Petruș — Brăila ; 4.
Culcea Florea — Alexandria;
5. Nica Maria — Rm. Vîlcea;
6. Chițiga Ion — Focșani ; 7.
Nicolescu Florica — Bucu
rești ; categ. G. (1 autotu
rism Fiat 850) : Ivănescu
Constantin — Baia Mare.

PRE- 
care

8
I : 7 38 16

obținute '
12 mar-

PREMII : 
care 954.180 
1.
a Il-a : 44

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL PRONO- 

EXPIIES NR. 11 DIN 17 
MARTIE 1971

FOND GENERAL DE 
MII: 2.824.371 lei din 
1.141.155 lei report.

EXTRAGEREA
6 11.
FOND DE

1.675.829 lei din 
lei report la cat.

EXTRAGEREA
43 3 26 5.

FOND DE PREMII: 1.148.542 
lei din care 486.975 lei report 
la cat. A.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel :

în Capitală începînd de joi 
25 martie pînă la 1 
inclusiv ;

în țară începînd 
martie pînă la 1

mai 1971

cu 
mai

29
1971

inclusiv cîștigurije 
Ia tragerea Loto din 
tie 1971.

EXTRAGEREA I :
II-a : 
lei : 
a 4-a ‘ ic, , cc
5-a : 163,80 a 729 lei ; a 6-ac 
330.20 a 362 lei.

REPORT CATEGORIA 1 tj 
199.136 lei.

EXTRAGEREA a II-a 7 
Cat- A : 3 variante a 25°/o a 
44.096“ Iei și 1 variantă 10’7. 
a 17.638 lei : B : 8,75 varian
te a 10.943 lei : C : 5,70 a 
16.798 lei : I? : 24,40 a 3.924 
lei , E : 32,60 a 2.937 lei ; F: 
52,25 a 1.833 lei.

AMBELE EXTRAGERI : 
Cat. Z : 1.484,1 variante a 100 
lei.

Cîștigurile de 50.814 leî au 
fost obținute de participanții 
Ciobanu Ton din satul Mo- 
i'leni jud. Dolj și Olteanu Ion 
din București.

Cat. a
2,35 variante a 50.814 

a 3-a : 17.50 a 6.824 Iei;
39,45 a 3.027 lei ; a



Corespondență specială pentru SPORTUL"

RALF JENSEN_VEDETA ECHIPEI
DE BOX A DANEMARCEI încoronarea a doi super-campioni ai schiului alpin

MONSERE

In formație, Sivebaek - învingătorul vicecamp;03ului
Federația daneză de box e 

foarte grijulie cu programul 
internațional al sportivilor ei, 
cu gîndul la buna lor pre
gătire pentru campionatele 
europene de la Madrid, Aceas
tă concepție justifică 
mărul mare de meciuri 
pătate de reprezentativa 
nemarcei în acest sezon: 
eu Scoția în deplasare la 
Glasgow; 8—2 cu Norvegia, 
6—4 cu Suedia și 3—7 cu Bul
garia, acasă. Ia Copenhaga, 
în acest din urmă meci, victo
riile daneze au fost asigurate 
de Sivebaek (asupra vicecam- 
pionului 
Norgaard 
și Jensen 
nov).

în vederea alcătuirii echi
pei pentru meciul cu repre
zentativa României, federația 
daneză a anunțat că va pre
fera pe campionii naționali,

european Stoicev), 
(asupra lui Kirkov) 
(asupra lui Semio- RALF JENSEN

deciși cu prilejul finalelor din 
6 martie, fată deci pe noii 
campioni, care vor face depla
sarea Ia București i categoria 
muscă:, Jens Erik Groth (29

La C. E. de arme cu aer comprimat

TRÂGÂTORII NOȘTRI
S~AU COMPORTAT SLAB
MEZIBORI, 17 (prin telefon).
întrecerile de azi ale se

ni orilor,. la proba de pușcă 
cu aer comprimat 40 focuri, 
nu ne-au mai adus nici o 
bucurie. Toți cei patru re
prezentanți ai noștri, înce
pînd cu P Șandor, deținăto
rul titlului pînă azi. an avut 
o comportare sub așteptări. 
Nrci la individual, nici pe 
cr-hipe nu ne-am clasat pe 
primele șase locuri. Deci, 
din delegația noastră con
tinuă să fie în centrul aten
ției tot ’fetele, care marți au 
cucerit locul I la individual, 
prin 
fizică 
nr 1 
Baia 
echipe.

Proba 
minată 
care au 
locuri Ia individual, cu cifre 
care echivalează cu recordul 
mondial și pe echipe au cîș- 
tigat medalia de aur stabi
lind, totodată, un 
cord 
mondial a) probei, vestger- 

Kustermann, a tre- 
mulțumească cu

profesoara de educație 
de la Școala sportivă 
din București, 

medalia deȘi
Edda 

bronz pe

fost do- 
sovietici,

seniorilor a 
de țintașii 
cucerit primele două

nou re
al lumii. Campionui

mantii 
huit să se 
locul TU.

Rezultate 
comprimat 
distanța 10 
renți din 14 
2. V.

— pușcă cu aer 
40 f. picioare,

m (55 de concu- 
țâri. 13 echipe) : 

RaSkalot) (U.R.S.S.)

SPORTIVI DIN
DE ȚĂRI56

LA C.M. DE
TENIS DE MASĂ

11 (Agcrpres).roKio
Causoionatele mondiale de tenis 
ele masă care vor avea lor in
tre 28 martie și 7 aprilie la Na
goya în Japonia sini așteptale 
eu viu interes Organizatorii ja
ponezi au anunțat că pînă acum 
an fost vindute un număr record 
de bilete : 85 000 La competiție 
si-au confirmat oficial participa
rea sportivi și sportive din 56 
de tăii

387 p, 2. V. Parchimovici 
(U.R.S.S.) 387 p, 4. S. Moru- 
cba (Polonia) 380 p, 5. G. De 
Chirico (Italia) 379 p, 6. G. 
Abonyi (Ungaria) 379 p... J0. 
P. Șandor 377 p...
ban 369 p.
367 p... ■
360 p.

Pe echipe : 1
1524 p, 2. R.F.G.
Ungaria 
1486 p,
România 
național,

30. Șt. Ca-
i... 36. M. Ferecata
45. Gh. Sicorschi

1. U.R.S.S. 
. 1506 p, 3.

1496 p. 4. Polonia 
5. R.D.G. 1485... 8. 
1473 p (nou record 
v.r. 1466 p).

★
Miercuri dimineața au ple

cat în Cehoslovacia echipele 
de pistol, care, începînd de 
vineri, vor participa la C.E. 
de sală de la Mezibori. Au 
făcut deplasarea i L. Giușcă, 
V. Atanasiu, I. Pieptea, D. 
luga, Anișoara Matei, Ana 
Buțu și Monica Șerban.

european Stoicev
ani. 101 meciuri disputate, 
24 selecționări în echipa na
țională, de 6 ori campion na
țional); cat. cocoș: John Chris
tiansen (24 ani, 121 meciuri, 
14 selecționări, de 6 ori cam
pion); cat. pană! Jens Olesen 
(25 ani, 140 meciuri, 23 selec
ționări, ,de două ori campion); 
cat. semiușoarăs Poul Erik 
Nielsen (24 ani, 98 meciuri, 
5 selecționări, de 3 ori cam
pion); cat. ușoară: Erik Sive
baek (27 ani 145 meciuri, 16 
selecționări, învins de campio
nul european Frolov la Bucu
rești); cat. semimijlocie: Poul 
Moesby (22 ani, 40 meciuri, 
debutant în reprezentativă): 
cat. mijlocie mică: Finn Tho- 
niasen (25 ani, 68 meciuri, 
debutant); cat. mijlocie: Wagn 
Norgaard (27 ani, 197 meciuri, 
24 selecționări, de două ori 
campion, învingător recent al 
italianului Cavalieri); cat. 
semigrea: Ralf Jensen (24 ani, 
112 meciuri, 10 selecționări, 
de 4 ori campion, medalie de 
bronz la C.E. de la București); 
cat. grea: Flemming Jensen 
este campionul, dar din prici
na unui accident la o mînă 
el nu va putea face deplasa
rea la București; locul său 
va fi luat de debutantul Jens 
Brix Andersen, (N.R. După 
cum se vede, danezii nu vor 
prezenta boxer la categoria 
semimuscă).

Cinci boxeri din acest lot 
au făcut parte din echipa care 
a întîlnit reprezentativa Ro
mâniei în ianuarie 1969 la 
Copenhaga! Grotb, Christian
sen, Olesen, Sivebaek și Ralf 
Jensen, ultimul fiind cu ade
vărat vedeta selecționatei da
neze.

Deși echipa daneză nu poate 
emite pretenții exagerate în 
fața redutabilei formații ro
mânești, meciul suscită în Da
nemarca un interes foarte 
mare, subliniat și de depla
sarea pe care o vor face Ia 
București mai mulți ziariști 
din ~

Sezon de tranziție între cam
pionatele mondiale de la Val 
Gardena și Jocurile Olimpice 
de la Sapporo, iarna anului a- 
cesta a avut drept competiție 
majoră. Cupa Mondială. La a 
5-a ediție, acest trofeu, în 
samentul căruia contează 
mai importante concursuri 
întregului sezon, a reușit 
rețină atenția iubitorilor 
schi de pretutindeni, pînă 
ultimele ' întreceri, disputate 
zilele trecute la Aare, 
Suedia, Duelul dintre 
chele Jacot, ciștigătoarea 
anul trecut a trofeului 
Anne-Marie Proell, marea 
velație a acestei ierni, ca 
lupta dintre Gustavo Thoeni și 
,.trio“-ul francez Duviliard 
Rusșel — Augert, au fost 
cerbe și au pasionat pină 
ultimul moment, deși irică 
la concursurile din S.U.A. 
Canada ,cei doi Învingători 
nali luaseră un avantaj decisiv, 
învingătorii sint fără îndoială 
cei mai buni. schiori ai sezonu
lui. cei mai compleți, și cei 
mai bine pregătiți. De altfel 
numai faptul că tinărul super- 
eampion italian Gustavo Tho
eni urmează in palmaresul 
Cupei Mondiale lui J. C. Killy 
(1967—1968) și Karl Schi an:; 
(1969—197G). spune destul.

da
cele 
ale 
să 
de 
la
în 

Wi
de 
și 

re- 
, si

a-
in 
de
Și 

i'i-

rate coaliții franceze și dacă 
adăugăm că ei sint cei mai ti
neri dintre favoriții acestui se
zon și dintre ciștigătorii de 
pînă acum ai Cupei Mondiale. 
Intr-adevăr, Gustavo Thoeni a 
împlinit la 28 februarie 20 de 
ani. Practic necunoscut in 
1969, el a avut o ascensiune 
meteorică invingînd către sfîr- 
șitul sezonului în prima sa 
cursă internațională : slalomul 
uriaș în Cupa țărilor alpine.

Anul acesta, Thoeni (fiul unui 
competitor de prima clasă în 
epoca sa) atinge maturitatea 
marilor campioni. După un 
început de sezon în care pune 
tează modest, fiind adesea pus 
în dificultate de tactica adop
tată de schiorii francezi, el de
vine tot mai sigur și, spre sur
prinderea generală, se dovedeș
te și un bun coboritor. De alt
fel, punctele cîștigate în aceas
tă probă i-au adus succesul fi
nal, ajutindu-1 să totalizeze cele 
155 puncte suficiente acum 
pentru victorie în Cupa Mon
dială.

Anne-Marie Proell, ciștigă
toarea Cupei Mondiale feminine 
va împlini, la 27 martie, 
ani și este cea mai 
schioară care intră in 
aceslui invidiat trofeu 
trece două

18 
tinără 

posesia 
(o in-

Copenhaga.

Mogens JACOBSEN
„Berlingske Tidende"-

Copenhaga

NAȚIONALA DE POLO 
IA STARTUL ÎN NOUL SEZON
Astăzi primele meciuri ale turneului international din Capitala
Jucătorii de polo din echi

pa națională iau startul în- 
tr-un sezon competițional ex
trem de încărcat, cu caracter 
decisiv pentru obținerea cali
ficării la 
începînd 
Floreasca 
rile unui 
la care și-au anunțat partici
parea primele reprezentative 
ale României și Cehoslovaciei, 
selecționata de juniori a țării 
noastre și formația Rapid 
București.

Firește, cel mai interesant 
joc a] competiției va fi cel ce 
opune echipele României și 
Cehoslovaciei, programat sîm
bătă 
s-au 
zent 
nind 
rilor

36). Astăzi, de la ora 18,30, 
vor avea loc partidele Româ
nia — Rapid \și Cehoslovacia — 
România juniori.

u

GUSTAVO THOENI 
(Italia)

15 ani și a obținut prima mare 
victorie internațională anul 
trecut, în slalomul uriaș de la 
Maribor. O consacră o medalie 
de bronz la coborîre, la cam
pionatele mondiale, iar un an
trenament excepțional de pre
gătire fizică făcut în toamna 
trecută îi aduce acel plus de

colegele ei din echipa Austriei, după ultima cursă
Prima schioară a sezonului 70—71, surprinzătoarea Anne-Marie Propll, purtată în triumf de 

colegele ei din echipa Austriei, după ultima cursă cîștigată la Aare.

Campionul mondial al 
clclițtUor, Jean Pierre 
Monseri, a decedat in 
împrejurări tragice. Așa 
cum anunță textul laco
nic al telegramelor, la 
Anvers, în timpul unei 
curse de fond, el a fost 
lovit puternic — împreu
nă cu alfi 11 alergători — 
de un camion care venea 
cu viteză mare din sens 
opus. Avea 22 de ani și 
se afla la începutul unei 
cariere ce se anunța pro
digioasă. Provenit din 
Înalta școală a ciclismului 
belgian, Monserd tșt du
blase calitățile de ruler, 
grimper și sprinter cu 
acelea ale unei tenacități 
ieșite din comun. Acum, 
toate acestea trec in a- 
mintire...

Cazul lui Monseri nu 
este singurul, tn ultimii 
ani s-au înmulțit — în
grijorător — accidentele, 
pe șosea și numeroși ci
cliști le cad victime. Or
ganizatorii curselor și or
ganele de circulație din 
diferite țări nu mat pot 
face față noii situații. 
Este greu de dirijat cir
culația tot mai intensă de 
pe șoselele mari, pentru 
a face loc caravanelor ci
cliste. Anul trecut, „Tour 
de TAvenir" a fost anulat 
și din acest motiv. Alte 
curse — printre care și 
unele clasice — nu se mai 
dispută sau sint în peri
col de a fi desființate 
tot. pentru astfel de con
siderente. S-a ajuns la un 
momefnt dnd devine ine
vitabilă întrebarea: mai 
poate sau nu să trăiască 
ciclismul rutier, în condi
țiile In care automobi
lele sufocă pur șl sim
plu șoselele 7

Citeva încercări de re
zolvare au fast efectuate. 
Cursele nu se dispută pe 
autostrăzi, sint scoase de 
pe arterele care leagă ma
rile orașe, maioritaiea 
sînt organizate la sfir- 
șitul săptămînii, adică a- 
tunci cînd exodul spre 
locurile de week-end s-a 
încheiat. Șt. totuși, aceas
ta nu se dovedește >vfi- 
cient. Poate că ar trebui 
nominalizate șoselele pe 
care ciclismul are priori
tate, poate că în normele 
dP circulație, între obli
gațiile conducătorilor au
to. trebuie incluse șt re
guli privind protejarea 
caravanelor de rutieri Și 
— în mod sigur — aler
gătorii trebuie să fie în- 
struiți să folosească nu
mai jumătatea de șosea 
ce le este afectată.

Ciclismul este în Peri
col ? Da. El, însă, poate 
fi salvat cu eforturi Pro~ 
prii Și, mai ales, cu con
cursul celor ce-l iubesc.

N. HR1STACHE

I

Turneul
celor doi Învingători, 
Proell, este însă și 
dacă luăm în consi-

Meritul
Thoeni și 
mai mare 
derație faptul că ei au luptat 
singuri împotriva unei adevă-

chele Jacot care împlinise 18 
ani la victoria ei din sezonul 
trecut). Născută intr-un sat de 
lingă Salzburg, ea a fost se
lecționată în echipa Austriei la

J O de la Miinchen. 
de astăzi, piscina 
găzduiește întrece- 

turneu internațional

in „Cupa Ungariei1' la judo

ION HERMAN-PE LOCUL IV

seara. Cele doua formații 
mai întîlnit pînă în pre- 
de 11 ori, victoria reve
de fiecare dată tricoio 
(golaveraj genera! 61—

S-au înapoiat cei 5 sportivi 
români care au participat la 
competiția internațională de 
judo „Cupa Ungariei". în ca
drul disputelor de la Miskolc 
au evoluat. cei mai 
doka din Austria, 
Cehoslovacia, R. D.
Polonia. 
Sovietică 
cerile — 
clarat la

buni ju- 
Bulgaria. 
Germană.

UniuneaRomânia,
și Ungaria. Intre- 

după cum ne-a de- 
sosire antrenorulr

CU... BOXrARTY-URI

I
I
I
I A venit pnmavara...

I PRIN HOCHEIRECLAMA

CEA- 
i lo- 

un 
t tn

GKEPES-SPORT'
Budapesta)

de 
de 

său hote!
(statul 

cină

un 
la 
a 

Lake

mecanic 
din 
bine

de 
sportive, tn 15 ani. 

reușii să adune peste 
de insigne din

Unite ia ani' 
petrecerilor ur- 
spectacol. Nu- 

locul unor dan- 
muzicieni, au tn- 

preferați boxe- 
Hugh Hafner, 

a trimis 
invitații 

Inaugurare 
din 

Wisconsin).
— scrie pe in- 
distînșiî oaspeți

de
Dușanbe. 
cunoscut 

Sovietică, posedă o 
colecție 

In ‘

INSIGNELE 
ALPINISTULUI

Maestru! spoitului V 
RANENKO. 
comotjvâ < 
alpinist 
Uniunea 
impresionantă 
insigne 
eJ a 
9 090 de insigne din 90 de 
țari- la care se adaugă dife
ri te medalii și plachete. Din 
jolecția lui Ceabanenko nu 
lipsesc insignele care se rea
lizează cu ocazia fiecărui 
campionat de fotbal al 
U.R.S.S., insigne de la Jocu
rile Olimpice, de la diverse 
camuionate mondiale și eu
ropene.

Ca ’ 
adunat 
evocă 
Pamir. 
Himalaia

In Statele 
ploare moda 
mate de un 
mai că în 
satori sau 
ceout să fie 
rjf. Milionarul 
de exemplu, 
număr 
ceremonia 
noului 
Geneva 
„După 
vi tații . _ ,
vor avea ocazia să urmărea
scă un meci de box între 
George Forer*.an si Ernie 
Terrel 1".

Gheorghe Donciu — au fost 
foarte dificile pentru concu
renței noștri, dat fiind că ei 
nu luptaseră niciodată pe o 
saltea din tatami, mult mai 
dură și, îndeosebi, mult mai 
alunecoasă decît cele din la
tex, existente în țara noas
tră. De aceea, toți sportivii 
români au pierdut partidele 
din primul tur și numai Ion 
Herman a avut șanse să in
tre în recalificări și apoi să 
se claseze pe locul 4. Rezul
tatul lui Herman este cu atît 
mai merituos eu cit el a con
tinuat să lupte deși se acci
dentase serios în 
recalificări cu I. 
(Ungaria), reușind 
obțină victoria în 
tuia înainte de limită. El 
a mai putut să intre în sfer
turi de finală, fiindcă în me
ciul următor, cu L. Ipacs 
(Ungaria), s-a accidentat mai 
grav și a pierdut.

meciul din
Karaksony 
totuși să 
fața aces- 

nu

lată, de altfel, rezultatele 
tehnice : cat. 63 kg — L. Sa
bin pierde yuseigachi (supe
rioritate tehnică) la E. Bilov- 
jak (Polonia), O. Greff p. ipp. 
E. Poitner (R.D.G.) ;
80 kg — I. Lazăr p.y. Fr. Sko- 
pek (R. D. Germană), I. Her
man p. ipp. V. Malcenko 
(U.R.S.S.), b. ipp. I .Karaksony 
și p. ipp. L. Ipacs (Ungaria) ; 
cat. 93 kg — Gh. Boșcu p.ipp. 
K. Hoszu (Ungaria).

Cîștigătorii 
cat. 63 kg : 
(Ungaria), 
mar 
cat 
(R.D.
Im re
-1- 93 1 kg : Erlich Butka (Aus
tria) și învingător absolut la 
toate categoriile : Wolfgang 
Zuckschwerdt (R.D. Ger
mană).

forță de care avea nevoie pen
tru lunga întrecere din acest 
sezon. Ea termină întrecerea cu 
un total de 210 puncte (punc
tajul maxim posibil — 225), cel 
mai mare realizat pînă acum 
de o schioară în această pres
tigioasă competiție, în al cărei 
palmares au 
Green (1967 
Gabl (1969) 
(1970).

Victoriile 
campioni ai 
schi sînt deci victorii ale tine
reții. Rămîne de văzut dacă ei 
vor putea să-și asigure domina
ția și în anii viitori în luptă cu 
acest ..nou val“ de talente de 
care dispune la ora actuală 
schiul mondial.

de la Belgrad

cat.

competiției : 
Ferenc Szabo 

cat. 70 kg : Dit- 
Hotger (R.D. Germană), 
80 kg : Fritz Ckopek 
Germană), cat. 93 kg : 
Varga (Ungaria), cat.

C. Ch.

FRAZIER-INTERNAT IN SPITAL
Simplu control medical sau alte motive ?

figurat Nancy 
și 1968), Gertrud 
și Michele Jacot
celor doi mari 
acestui sezon de

Gh. E.

„CUPA PRIMĂVERII0 
LA HANDBAL FEMININ

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru Pe
tre ARCAN). Miercuri a 
început, în sala Olimpia, a Itl-a 
ediție a competiției internaționa
le de handbal feminin ;,Cupa 
primăverii", la startul căreia s-au 
aliniat 8 formații de club din 
Iugoslavia, Bulgaria și Româ
nia. în prima zl s-au înregis
trat următoarele rezultate : Hai- 
duk Negotin — Jedinstvo Tuz
la S—8 (6—3). Constructorul Ti
mișoara — Universitatea Timișoa
ra II 18—6 (8—3), Lokomotiv
Plovdiv — Proleter Zrenjanin 
14—10 (8—5), Universitatea Ti
mișoara I — C.S.M. Sibiu 16—7 
(10-3).

întrecerile continuă joi și vi
neri, cu meciurile din serii, ur- 
mînd ca sîmbătă să aibă loc fi
lialele.

NICOLAU

ÎNVINGE

PE JOERGER

BELGRAD, 17 (Agerpres).
— Singura victorie din run
da a 8-a a turneului inter
național feminin de șah de 
la Belgrad a fost obținută 
de maestra româncă Alexan
dra Nicolau care, cu piese
le negre, a învins-o pe șa- 
hista vest-germană Joerger. 
Margareta Teodorescu 
piesele negre) a remizat 
Vujanovici (Iugoslavia), 
zultat consemnat și în parti
dele Sokolova-Katia Iovanc- 
vici, Belamarici-Asenova, 
Vreeken-Jivkovici și 
Iovanovici-Gordana 
viei. Campioana 
Nona Gaprindașvili 
rupt cu Bilek.

în clasament 
să conducă Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte și 
două partide întrerupte, ur
mată de Vreeken (Olanda)
— 4’âp, Nicolau 4 (2) p, Teo
dorescu — 3 (2) p.

(cu 
cu 
re-

Ruj ița
Iovano- 

mondială 
a între-

continuă

TELEX • TELEX • TELEX

vechi 
t multe 

masivi 
, Cauca?.

alpinist.
Insigne 
muntoșl 

Altai
I

Cele mat reușite fotografii de 
sport realizate de fotoreporte
rii din Ungaria participi la 
concursul, devenit tradițional, 
..SULIȚA DE AUR". Printre 
fotografiile care au cele mai 
mart, șanse »<1 cucerească a- 
ceastă distincție se află fi 
acest instantaneu eu doi seri- 
meri care par să fl inițiat un 
ciudat vals pe planșă. Auto
rul fotografiei : F. ISTVAN

Echipa profesionista americană de hochei pe gheață. „Eillard 
Terriers**, este înființată de o firmă specializată în fabricarea 
de dinți artificiali, Hocheîștii poartă pe tricouri numele și 
emblema firmei, înfățîșînd nn maxilar inferior și unul superior, 
in cercurile sportive din S.U.A. această echipă este denumită 
„The Teeth Crackers* (Spărgătorii de dinți) și se pare că 
— luind în considerare statisticile pieței — reclama își atinge 
scopul. „Hocheiul profesionist și dinții artificiali — îatâ o 
legătură ce poate fi înțeleasă de oricine”, a declarat, nu fără 
umor, președintele firmei, Hemmings.

TOT MAI BINE-I
ACASĂ!

MARTOR AL EPOCII 
SALE

I
I

Australians Tony Roche 
este unul dintre jucătorii de 
tenis care locuiește mai tot 
timpul anului în hoteluri, 
călătorind cu o singură va
liză prin S.U.A.. Europa, 
Asia, unde cîștigă sau pierde 
turnee. După un sezon &e 
care el l-a încheiat înainte 
de timp din cauza unor 'du
reri la umăr. Roche s-a în
tors în orășelul naîal Tar- 
cutta. De curînd el a de
clarat : „Am început să mă 
satur de acest fel de viată. 
Mă 
tru 
tul 
dial, 
următorul :
8 și jumătate, îl ajut pc (a- 

meu ’a măcelărie, după* 
mîncare 

mă

antrenez, din nou, peti
ca să nu pierd contae- 
cu elita tenisului mon- 

Programul zilnic este 
mă scol la ora

Apreciat comentator 
rugby, confratele 
Banan care 
tel, funcția 
al reviste! 
RUGBY", a 
primită 
cercurile 
.,Rugby și oameni".

„Rugbystul — spune R. 
Barran tn introducerea volu
mului 
un martor al epocii 
îi revine sarcina să 
mărturie''.

Cunoscător profund 
alitățllor din rugbyul

I

tâ! __
amiază dau de 
porci și apoi 
antrenament".

Tony Roche 
popular în orășelul 
unde toți locuitorii urmăresc 
succesele sale sportive.

la 
duc la

este foarte 
său.

I
I
I

COALIȚIE

O sigura candidatură olimpică tiu 
in ta(a uoor adevărate „coaliții", cum 
stațiuni de sporturi de iarnă vecine, 
Kerctitesgarden. Inzell, Ruhpolding și ___ .._ ...... .... .....
unesc eforturile, caudidind împreună la organizarea Olimpiadei 
albe din 1980. Dl. M. Miiller. consilier al landului Bavaria, a 
declarat că aceste localități, situate una de alia la maximum 
60 km, posedă toate instalațiile necesare pentru ca întrecerile 
sâ se desfășoare în cele mal bune condiții.

ajunge... lată-ue acum 
este aceea a celor patru 
din K.F. a Germaniei : 
Kelt im Wintcl. Ele «st

I
I
I
I

de
Robert 

deține, de alt- 
de redactor șef 

„MIROIR DU 
publicat o carte 
viu interes în 

de specialitate :

este, ca orice om. 
“ Iul. Și 

lase c

al re- 
___ ,___ __ . francez, 
R. Barran le consemnează în 
paginile cărții în care iubi
torii sportului

.oval 
ale acestei discipline : 
șl Spanghero, frații 
șl J. 
Icpreux

Cartea 
portrete 
Oloron 
Albi 
în 
pique 
timpul 
cuprinde 
guri dintre 

tehnicieni al 
Franța șl din alte țări.

cu balonul 
tntilnesc atitea figuri 

Soro 
Boniface
șl Vil-

totodată, 
tipice :

Prat, Crauste
etc. 
înfățișează, 
de echipe

(clubul dlntr-un sat).
(o formație de rugby 

xni). Toulouse Olym- 
(vlața unul club In 
ocupației naziste) și 

Interesante dialo- 
autor și 

rogbyului

I
I
I
I
I
I
I
I
I

PHILADELPHIA, 17 (A-
gcrpres). — Campionul 
mondial de box la categoria 
grea, Joe Frazier, recentul în
vingător al lui Cassius Clay, 
a fost internat la spitalul 
„St. Lucke“ din Philadelphia, 
pentru a fi supus unui exa
men clinic. Doctorul James 
Giuffre, directorul spitalului, 
a refuzat să dea amănunte 
referitoare la starea lui Fra 
zier, limitîndu-se să spună 
că este vorba de o serie de 
examene medicale obișnuite 
și de o perioadă necesară de 
odihnă.

După cum transmit unele 
agenții de presă, la un mo
ment dat a existat temerea 
ca Frazier să nu fi suferit o 
desprindere a retinei ochiu
lui sting în urma loviturilor 
primite în meciul cu Clay. 
Medicii au dezmințit însă a- 
ceastă presupunere, afirmînd 
că este vorba doar de o iri
tare a ochiului. De asemenea,

LUCRĂRILE FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE LUPTE

LAUSANNE, 17. In cadrul lu
crărilor Federației internațio
nale de lupte (FILA) s-a hotărit 
crearea unui turneu mondial în 
memoria fostului președinte Ro
ger Coulon (Franța), recent de
cedat Biroul FILA a aprobat, de 
asemenea... programul principa
lelor competiții din acest an : 
c m. de juniori (Japonia. 1—5 
mail, c. m. de lupte libere Și 
greco-romane (Sofia. 27 august— 
5 septembrie), campionatele A- 
siei (India — noiembrie).

că pacientul a- 
tensiunii

s-a constatat 
cuză și o creștere a 
arteriale.

“* Tînărul boxer 
Joe Bugner (21 ani) 
campion european 
nist la categoria grea, 
meciul 
,;Wembley“ din Londra, Bug
ner l-a învins la puncte în 
15 reprize pe deținătorul ti
tlului, Henry Cooper. Publi
cul s-a arătat nemulțumit de 
decizia arbitrilor, iar Cooper 
a anunțat că nu va mai boxa.

• Boxerul argentinian de 
categorie grea Oscar Bona- 
vena nu-1 va putea întîlni la 
26 aprilie la New York pe 
fostul campion mondial, Floyd 
Patersson deoarece a sufe
rit o fractură dublă la mină 
stingă într-un accident de 
circulație la Los Angeles.

britanic 
este nou) 
profesio- 

în 
disputat la arena

Cursa clclistă internațională Ma
rea Tireniană — Adriatica a luat 
sfirșit o dată cu desfășurarea eta
pei a 5-a, care a măsurat 210 km, 
și a adus caravana sportivă în 
orașul San Benedetto del Tronto. 
Primul a trecut linia de sosire 
Italianul Giancarlo Polidor, cro
nometrat In 5h 52:30. în clasa
mentul final, victoria a revenit 
rutierului italian Italo Zilioli.■
Turneul Internațional „open" de 
tenis de la Cairo a continuat cu 
optimile" de finală. Francois 

Jauffret l-a învins în cinci seturi: 
2—6, 4—6, 6—2, 6—4, 6—2 pe neo
zeelandezul Brian Fairlie. Alek
sandr Metreveli I-a eliminat cu 
6—4, 6—3, 8—6 pe francezul Chan- 
freau, polonezul Gasiorek a dis
pus cu 6—3, 6—3, 1—6, 6—4 de 
francezul Goven, iar Cox (An
glia) l-a întrecut cu G—3, 6—2.
6—2 pe Rouyer (Franța).■
în turneul internațional feminin 
de tenis de la Rochester (Michi
gan), cunoscuta campioană ame-

ricană Bi Hie Jean King a întrecut-o 
cu 4—6, 6—4, 6—3 pe jucătoarca 
australiană Karen Krantzcke.

Intr-un meci rejucare, conlînd 
pentru „sferturile" de finală ale 
„Cupei Angliei" la fotbal, echipa 
Liverpool a învins cu ' ‘ 
l—0 (1—0) formația 
prin golul marcat de 
în minutul 25. Partida 
mărită de peste 55 000 _
tori. In semifinale, Liverpool 
lntîlnl pe Everton.

scorul de 
Tottenham
Heighway 
a fost ui- 
de spec ta-

1 va

Bugetul Jocurilor Olimpice de 
Miinchen se apropie de cifra

la 
_ — ------ de

două miliarde de mărci vest-ger- 
mane (de trei ori mai mult decît 
se apreciase inițial), a declarat 
Herbert Kunze, secretarul general 
al Comitetului de organizare a 
Olimpiadei din 1972. După ulti
mele calcule, numai construcția 
și amenajarea bazelor sportive 
vor costa 1,5 miliarde mărci. H. 
Kunze a mai declarat că jumă
tate din cheltuieli ar putea fi re
cuperate prin punerea în vînzare 
a unei medalii comemorative.

ultimele știri* u
MATZDORF URCA 

ȘTACHETA
După ce sărise 2,18 ra în cadrul 

unui concurs atletic de sală des
fășurat ia Madison (Wisconsin) 
atletul american Pat Matzdorf, a 
trecut 2,21 m la înălțime, ega- 
lind recordul S.U.A. pe teren a- 
coperit care aparține lui John 
Thomas și John Rambo.

RENE ROQUE 
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL

Meciul de box pentru campio
natul european la categoria su- 
per-ușoară. intre francezul Rene 
Roque și turcul Cemal Kamaci, 
desfășurat la Viena, s-a terminat 
cu un verdict de egalitate, astfel 
că pugilistuj francez îșț păstrează 
centura de campion.

MERCKX 
DE G.

„AMENINȚAT" 
PETTERSSON

6-a etapă a Cursei 
— Nisa (Saint Remy 

— Dragulgnan) a

Cea de a 
cicliste Paris 
de Provence 
fost cîștigată de rutierul'" belgian

ARBITRII FINALEI

De Witte, cronometrat pe 188,300 
km cu timpul de 4h 40:11. Eddy 
Merckx șl Gosta Pettersson au 
sosit după 2:53. în clasamentul 
general conduce Eddy Merckx, 
urmat de GOsta Pettersson — Ia 
25 sec.

C.C.E. LA HANDBAL

• Meciul de la 2 aprilie, pro
gramat la Dortmund (R.F. a Ger
maniei), dintre Steaua șl VIL 
Gummersbach din cadrul finalei 
C.C.E. la handbal masculin va fi 
arbitrat de Hans Karlsson șl Lelf 
Olsson (Suedia).
• Federația internațională de 

handbal a delegat arbitrii dublei 
întîlniri România — U.R.S.S. din 
preliminariile campionatului mon
dial de handbal feminin. Partida

din tur (în U.R.S.S.) va îi con
dusă de finlandezii Heikki Tuo- 
minen șl Undo Repo, Iar cea din 
retur (în România) de iugoslavii 
VIiulo Simanovici și Milan Val- 
eici.
• Meciul Bulgaria — Danemar

ca (tot din preliminariile C.M. la 
handbal feminin) va fi arbitrat 
de cuplul român Varac Pelen- 
ghian — Vladimir Cojocaru.
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