
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Joi, în cea de-a doua zi a 

lucrărilor sesiunii Marii A- 
dunări Naționale, a continuat 
dezbaterea celorlalte proiecte 
de legi îhscrise pe ordinea 
de zi.

Cei prezenți în sala Marii 
Adunări Naționale au întîm- 
p-inat cu puternice și înde
lungi aplauze pe conducătorii 
partidului și statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru 
I’opa, Dumitru Fopescu, Leon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu.

După deschiderea lucrărilor, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a dat cuvîntul tova
rășului Mircea Malița, minis
trul învățămîntului, care, din 
însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, a prezentat Expune
rea la Proiectul de lege pri
vind perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste.

Proiectul de lege s-a discu
tat apoi pe articole și au fost 
adoptate unele amendamente 
pe baza propunerilor făcute 
de deputați în cadrul dezba
terii generale.

Cu amendamentele propuse, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret Legea 
privind perfecționarea pregă-

tirii profesionale a lucrători
lor din unitățile socialiste.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, deputatul Va
sile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a prezentat 
Expunerea la Proiectul de 
lege privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea 
Comisiei Naționale de demo
grafie.

După discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot secret, cu 
amendamentele propuse, Le
gea privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Co
misiei Naționale de Demo
grafie.

In ședința de după-amiază, 
tovarășul Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, a prezentat 
Expunerea la Proiectul de 
lege privind extrădarea.

Proiectul a fost 
apoi pe articole și 
tului deputaților.

Marea Adunare 
a adoptat apoi prin vot se
cret Legea privind extrăda
rea.

Expunerea la următorul 
punct de pe ordinea de zi : 
Proiect de lege cu privire la 
actele de identitate ale cetă
țenilor români, precum și la 
procedura schimbării domi
ciliului și a reședinței, a fost 
făcută de deputatul Cornel 
Onescu, ministru] afacerilor 
interne.

După discutarea pe artico-

discutat 
supus vo-

Națională

le. Marea Adunare Naționa
lă a adoptat prin vot secret 
Legea cu privire Ia actele de 
identitate ale 
mâni, precum 
ra schimbării 
a reședinței.

La ultimul 
ordinea de zi, 
Marii Adunări Naționale, to
varășul Ștefan Voitec, a pro
pus eliberarea din funcția de 
membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Ion Cosma, 
care a fost numit ministru al 
turismului, și completarea 
locului devenit astfel vacant.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus apoi ca în 
locul devenit vacant să fie 
ales ca membru al Consiliu
lui de Stat tovarășul Dumi
tru D. Petrescu, deputat în 
Circumscripția electorală nr. 
12 — Rociu, județul Argeș, 
prim-vicepreședinte 
mitetului Executiv 
liului popular al 
Argeș.

Prin . vot secret 
ne, Marea Adunare Naționa
lă a eliberat pe tovarășul 
Ion Cosma din funcția 
membru ai Consiliului 
Stat și a ales în această func
ție pe tovarășul Dumitru D 
Petrescu.

Seara, lucrările s-au înche
iat, viitoarea ședință plenară 
a sesiunii a șasea a celei de-a 
VI-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale irrmînd șă 
fie anunțată din timp.

(Agerpres)

cetățenilor ro
și Ia procedu- 
domiciliului și
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GAZDELE OPTIMILOR „CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
DIVIZIONARELE A (INTRE ELE) LA HUNEDOARA, TIR GOVIȘTE Șl TR. SEVERIN

al Co
al Consi- 
județului

cu buleti-

de 
de

Deoarece mai multe echipe 
calificate în „optimile" Cupei 
României nu 
cord asupra

să se
24 martie, comisia

întîlneascăurmează 
miercuri 
centrală de competiții și dis
ciplină a F. R. Fotbal a sta-

bilit, în ședința ținută asea
ră, locurile de desfășurare 
a meciurilor.

Iată localitățile care

BUCHET DE
înscrisă în cumpăna ano

timpurilor, sărbătorită gene
ros, cu dragoste și căldură 
de întregul popor •— jumăta
tea de secol de existență a 
Partidului reprezintă eveni
mentul major al acestor zile, 
în jurul căruia se împletesc 
ca intr-un splendid buchet 
energia și întreaga capaci
tate creatoare a oamenilor 
muncii din țara noastră

Pc stadioane și în săli, 
sportivii își înzecesc și ei e- 
forturile pentru a fi prezenți 
activ și Ia o cotă valorică 
deosebită in cronica eveni
mentelor din aceste zile. Fe
derațiile, cluburile și organele 
locale ale mișcării sportive 
și-au alcătuit din timp pla- 
puri ample în care sint cu
prinse nenumărate competiții 
de atletism, înot, tir, haltere 
și popice sau acțiuni cultu
ral-sportive organizate în

cinstea Semicentenarului Par
tidului Comunist Român. în 
afara acestor acțiuni, nume
roase alte inițiative mar
chează pregnant și în dome
niul sportului apropierea a- 
cestui mare eveniment. Fede
rația de schi organizează, de 
pildă, o competiție dotată cu 

în
cu- 
de 
loc

„Cupa Semicentenarului", 
programul căreia sint 
prinse probe alpine și 
fond. întrecerea va avea 
în Bucegi, în zilele de 17 și 
18 aprilie, și va reuni la start 
pe cei mai buni schiori din 
țara noastră, 
sportivă de 
avea loc la 
săptămîni la 
— o dată cu 
noului bazin acoperit 
mai valoroși reprezentanți ai 
natației noastre (Marian Sla
vic, Anca Groza, Agneta 
Sterner, Gh. Lupu și alții) 
își vor disputa cinstea de a 
se număra printre învingătorii 
„Cupei Semicentenarului". La 
baschet, volei, polo și călă
rie, numeroase întreceri vor

O altă dispută 
amploare va 

sfîrșitul acestei 
Brăila, unde 

inaugurarea 
cei

Întîlnirea internațională de 
box dintre reprezentativele Ro
mâniei și Danemarcei, ce se 
va disputa sîmbătă seara în 
sala Floreasca, va începe la 
orele 18,30.

Conform înțelegerii dintre 
cele două federații, la această 
partidă nu va oficia un arbi
tru neutru. Arbitrajul atît în 
ring cit și la mese, va fi asi
gurat de doi arbitri români și 
doi danezi, care vor conduce 
alternativ în ring.

Pentru această întîlnire, fe
derația română de box a_ dele
gat pe arbitri Marin Stănescu 
și Petre Epureanu. Din partea 
federației daneze vor oficia B. 
Nielsen și H. Petersen.

Cele zece meciuri (oaspeții 
nu prezintă boxer la categoria 
semimuscă) se vor disputa în 
ordinea categoriilor, de la 
muscă la grea.

Biletele de intrare la aceas
tă întrecere sportivă s-au pus 
in vînzare Ia casa specială din 
str. Vasile Conta nr. 16, iar în 
ziua meciului se vor găsi și la

casa de Ia sala Floreasca. Cos
tul biletelor este de 8 lei (bal
con) și 12 Iei (parter).

solicita atenția tuturor iubi
torilor de sport. Un eveni
ment de seamă, In suita de 
manifestații sportive organi
zate cu acest prilej, îl va 
constitui, fără îndoială, 
„Cupa Semicentenarului" la 
un sport nautic (sărituri în 
apă), competiție ce va avea 
loc în zilele de 17 și J.8 apri
lie la București și cu prilejul 
căreia sc va inaugura mo
dernul bazin acoperit de să
rituri din Complexul „23 Au
gust".

Dincolo însă de acest bo
gat program competițional, 
din care am evocat doar o 
parte, pe agenda întrecerilor 
sportive organizate în cinstea 
Semicentenarului Partidului 
Comunist Român apar zilnic 
alte noi inițiative locale. Un 
exemplu — nu singurul — 
în această direcție îl consti
tuie „Cupa Semicentenarului1 
la cros, 
CJEFS Sibiu 
Sibiu. întrecerile 
loc în trei etape (la 21 și 28 
martie și 4 aprilie) pe aleile 
din Parcul Subarini, cu par
ticiparea a peste 200 de eon- 
ourenți. Asemenea acțiuni se 
vor desfășura în majoritatea 
județelor și orașelor țării, ex- 
primînd — prin succesul lor 
de organizare și participare 
— contribuția directă a în
tregului activ al mișcării 
sportive la această mare săr
bătoare a poporului nostru.

i“ 
organizată de 

și de A.S.A. 
vor avea

Neîndoios, lumea voleibalisti- 
că așteaptă cu justificat interes 
evoluția dezbaterilor privind 
modificările sistemului compe
tițional și ale structurii diviziilor 
naționale, modificări preconizate 
de forul de specialitate. Cele 
mai importante schimbări, afla
te în stare de studiu, se referă 
— după cum am precizat într-o 
precedentă anchetă în rîndul an
trenorilor — la introducerea sis
temului turneu alături sau sub
stituind formula cu etape săptă- 
mînale și la reducerea număru
lui de echipe in divizia A. în le
gătură cu cele două probleme, 
antrenorii consultați de noi se

declaraseră, în majoritatea lor, 
pentru formula turneelor (care 
să nu scurteze însă perioada
nvivvitwiw

în disputa etape 
săptămînale - turneu, va 
învinge... formula 
combinată ? ® Modifi
cări in diviziile B 

și școlare

competițională), fiind însă po
trivnici reducerii numărului de 
echipe în A. Am cerut sccreta-

„Bomba" lui Bin- 
da (,,U“) surprin
de nepregătit blo
cajul timișoreni
lor. Fază din par
tida masculină de 
divizia A, „V“ 
Cluj—Politehnica 

Timișoara, desfă
șurată 
seara 
Citiți 
a 
de 
de

«

miercuri 
la Cluj, 
în pagina 

amănunte 
întîlnirile

ll-a
la 

volei din pro
vincie.

CREȚU-

au căzut de a- 
orașelor unde

5

Lansai in atac, fundașul echi
pei Progresul Viorel Popescu 
amenință poarta Tehnome- 

talului
Foto : D. NEAGU

Progresul Bucureșli-
Tehnomelal 2-1 (1-1)

Ieri, pe stadionul Republi
cii, echipa Progresul Bucu
rești, aliniind formația: 
Manta (Zamfir)—V. Popescu, 
Măndoiu, Grama, Ad. Con- 
stantinescu, Tănăsescu, Bel- 
deanu (D. Iordan), Sandu Ion, 
Dudu Georgescu (Năstase). 
Raksi, Năstase (Matei), a 
dispus de divizionara C Teh- 
nometal cu scorul de 2—1 
(1—lj. prîh punctele înscrise 
de Năstase (2), respectiv 
Bogdan.

Meciul a fost, în generai, 
frumos, fazele alternînd de 
la o poartă la alta, sparmg- 
partenerul divizionarilor A, 
opunînd o dîrză rezistență.

Aurel PĂPĂDIE

rului general al F.R.V., Aurel 
Dobincă, să ne expună punc
tul de vedere al federației și al 
său personal în acest sens, adre- 
sindu-i următoarele întrebări : 
ÎN CE CONTEXT SE VA A- 
DOPTA FORMULA TURNEU ? 
NU CREDEȚI CA REDUCEREA 
LA 8 A NUMĂRULUI DE E- 
CIIII’E ÎN PRIMA DIVIZIE 
AR AFECTA SERIOS UNELE 
CENTRE VOLEIBALISTICE CU 
TRADIȚIE ?

„Trebuie să precizez că mo
dificările preconizate de noi sint 
mai numeroase și afectează toa
te sferele activității de perfor • 
manță. De pildă, pentru anul 
competițional 1971-72 ne-am gîn- 
dit ca, în diviziile școlare, echi
pele (împărțite în 8 serii de cite 
6) să dispute două tururi cu 
etape săptămînale, dintre care 
unul în aer liber, și un tur de 
sală după sistemul turneului, 
Prin aceasta urmărim pe de o 
parte ca pregătirea să-și atingă 
mai bine scopul, iar pe de altă

Progresul 
Bacău ; 

Politehnica 
Bucu-

găzdui „optimile" Cupei Ro
mâniei :

•SIBIU: Crișul Oradea— 
Farul;

• BRAȘOV (stadionul Ti
neretului) : Chimia Făgăraș 
— Dinamo ;

• RM. SABAT : 
Brăila—Sport Club

• CRAIOVA :
Timișoara—Progresul 
rești ;

• HUNEDOARA : U.T.A.— 
J“ Cluj;
• TÎRGOVIȘTE : F. C. Ar

geș—Steaua ;
• TR. SEVERIN : Rapid — 

C.F.R. Timișoara ;
• PLOPENI sau BUZĂU :

Metalul București—Petrolul
Ploiești (aceste din 
două cluburi au căzut 
cord pentru Plopeni, 
n-au anunțat în scris 
Fotbal ; dacă în cursul zilei

acordul 
se va 
în caz

de azi vor aduce 
scris, atunci meciul 
disputa la Plopeni, 
contrar Ia Buzău).

ECHIPA DE JUNIORI A

urmă 
de a- 

însă 
F. R.

TURCIEI

SOSEȘTE ASTĂZI LA BUCUREȘTI

După cum transmite agenția 
iugoslavă de presă TANIUG, fe
derația de fotbal a Uniunii So
vietice și cunoscutul portar Lev 
Iașin l-au solicitat pe fostul in
ternațional' iugoslav Rajko Mitici 
să îndeplinească funcția de an
trenor al selecționatei mondiale 
ce urmează să întilnească la 27 
mai echipa Dinamo Moscova. Raj-

ko Mitici a. declarat că se simte 
onorat de această propunere și 
că ,‘va încerca să alcătuiască o 
selecționată care să cuprindă pe 
cei mai valoroși fotbaliști de pe 
glob; După cum am mai anunțat, 
in rindul elitei fotbalului mondial 
ce va evolua în meciul de la 
Moscova a fost selecționat Jucă- 

• torul român : Florea Dumitrache.

Reprezentativa de juniori a 
Turciei, care va evolua du
minică în compania selecțio
natei similare a României, în 
preliminariile turneului 
U.E.F.A., este așteptată să 
sosească astăzi în Capitală, 
pe calea aerului. Spre Cîm- 
pina, locul de desfășurare a 
întîinirii, fotbaliștii turci vor 
pleca mîine, cu autobuzul.

• Vizite la uzina „23 August“ și liceul nr. 1 din Ploiești • Demonstrații

gala 
vin

Va fi 
• gală, 

tele-

București și Brașov

li vom vedea din nou pe excelența noștri tenismeni, Țiriat 
și Năstase, evoluind duminică in sala Floreasca.

Reeditînd tradiționalele 
apariții in fața publicului bucu- 
reștean, primii noștri tenis
meni, maeștrii emeriți ai 
sportului Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, ne TI au întilnire pentru 
duminică după-amiază sub cu
pola sălii sporturilor Floreasca. 
De data aceasta, ni se pro
mite mai mult decît o simplă 
demonstrație de tenis. r 
un adevărat spectacol de 
sub „tirul" reflectoarelor 
viziunii și al camerelor 
luat vederi, cu proiecții 
film, interviuri luate în 
autografe oferite solicitanțiior 
celor mai norocoși.

Programul începe

Biletele pentru 
de tenis se pun in 
zare, de azi dimineață, 
la casele speciale de la 
sala Floreasca.

16,30 și prima surpriză rezer
vată spectatorilor prezenți în 
tribune va fi aceea că ei vor 
vedea, mai întîi, pe Țiriac și 
Năstase evoluind în... film. Va 
fi proiectată, pe ecrane dis
puse în sală, pelicula memora
bilei finale a „Cupei Davis", 
jucată de echipele S.U.A. și 
României, la Cleveland. Acest 
film durează aproximativ o 
jumătate de oră, după care 
cei doi tenismeni vor trece pe' 
teren, oferiridu-ne o demon
strație practică a virtuozității 
lor. Deci, o partidă Năstase-Ți- 
riac, după care aceiași vor juca 
împotriva altor adversari și a- 
nume. actualul campion al Ro
mâniei, maestrul sportului Pe-

Aurelian BREBEANU

M

(Qontinuara tn pap. o 2-a)

tre Mărmureanu (deci revanșa 
promisă, Năstase-Mărmureanu, 
va avea loc mai curînd decît ne 
așteptam), precum și tînărul e- 
chipier al lotului reprezentativ, 
Viorel Marcu. La urmă, încă o 
partidă demonstrativă. jucată 
între perechi. Tot acest copios
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Conferința C.J.E.F.S. Caras-Severin
5 7

Casa de Cultură a Sindi
catelor din Reșița a găzduit, 
joi după amiază, Conferința 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Ca- 
raș-Severin, Ia ale cărei lu
crări au luat parte membrii 
consiliului, președinți și mem
bri ai comisiilor pe ramură 
de sport, președinți ai unor 
cluburi și asociații sportive, 
antrenori și instructori, spor
tivi fruntași, precum și re
prezentanți ai organelor și 
organizațiilor locale cu atri
buții în domeniul sportului.

La lucrările conferinței a 
participat tovarășul Tudor 
lorga, secretar al Comitetului

județean Caraș-Severin al 
P.C.R.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a 
fost reprezentat de tovarășul 
conf. univ. I. Kunst-Ghermă
nescu, secretar al C.N.E.F.Ș.

După deschiderea lucrări
lor, tov. I. Kunst-Ghermă
nescu a înmînat președintelui 
C.J.E.F.S. diploma conferită 
de C.N.E.F.Ș. pentru locul III 
(grupa a 2-a), pe care s-a si
tuat județul Caraș-Severin în 
întrecerea desfășurată anul 
trecut, între județe, iar arbi
trului Mihai Szucik placheta . 
de argint a Federației Româ
ne de Handbal pentru o în-

delungată și rodnică activi- I 
tate. •

I
A luat apoi cuvîntul tov. 

Tudor lorga, care a apreciat 
activitatea sportivă a jude
țului, precum și munca des
fășurată de Consiliul jude
țean, făcînd recomandări pre
țioase pentru o mai 
afirmare în viitor a 
lui pe tărîm sportiv.

Pe marginea dării 
mă și a proiectului 
de măsuri s-au purtat fruc
tuoase discuții.

în intervenția sa, tov. I. 
Kunst-Ghermănescu a subli
niat rezultatele remarcabile

deplină 
județu-

de sea- 
planului

(Continuare tn pag- » 2-a)
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anifestată permanent și multila
teral, grija partidului și a sta
tului nostru pentru continua dez
voltare a educației fizice și a 
sportului duce la crearea de 
condiții, din ce în ce mai efi

ciente, pentru larga răspîndire a acestor im
portante activități de interes național. Apre
cierile, analizele, măsurile indicate de condu
cerea de partid reprezintă un prețios ajutor 
în îndeplinirea răspunderilor încredințate miș
cării sportive.

Au fost rostite cuvinte care subliniază ro
lul educației fizice și a sportului, nevoia de 
a se acționa cu fermitate în această direc
ție, la Plenara C.C. al P.C.R. din februarie 
1971. Au fost date indicații prețioase, pentru 
mai buna rezolvare a sarcinilor în domeniul 
educației fizice și sportului, în expunerea fă
cută de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
recenta Conferință pe țară a Uniunii Arhi- 
tecților din România. Conferințele județene 
pentru educație fizică și sport s-au bucurat 
de prezența și de sprijinul nemijlocit al pri- 

numeroase cadre 
de stat, din toate

milor secretari și al altor 
de conducere, de partid și 
județele țării.

De asemenea, educației 
în rîndurile tineretului i-au 
cunoașteri i .
juitede lucrările Congresului U.T.C. Numeroase 
referiri, sarcini și direcții de acțiune au fost 
cuprinse și în Tezele Consiliului Central 
U.G.Ș.R., elaborate în vederea apropiatului 
Congres al sindicatelor.

Ieri, presa a publicat rezultatele întrecerii 
dintre organizațiile județene de partid, con-

fizice și sportului 
fost conferite re- 

importante în dezbalerile prile-

siliile populare și institutele de cercetare 
științifică, pentru realizarea și depășirea pla
nului pe 1970, întrecere care a evidențiat 
încă o dată uriașa forță și energie creatoare 
a întregului popor, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, înfăptuiește con
secvent programul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră.

Enumerînd rezultatele obținute în cadrul 
acestei întreceri și anunțînd înalte distincții 
acordate pentru cele mai importante succese, 
comunicatul mai precizează : „Pe lîngă aceste 
distincții, județele și institutele de cercetări 
fruntașe primesc, sub formă de premii, fon
duri bănești ce vor fi utilizate pentru îmbu
nătățirea bazei materiale a activităților so- 
cial-culturale — cămine și creșe de copii, 
cantine, case de cultură, cămine culturale, 
baze sportive, dotarea laboratoarelor, biblio
tecilor și altor unități similare, precum și pen
tru organizarea de excursii cu participarea 
muncitorilor, țăranilor cooperatori, specialiș
tilor, cercetătorilor, activiștilor de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești care au adus 
o contribuție deosebită la depășirea sarcini
lor de plan și ia realizarea angajamentelor".

lată o nouă și semnificativă dovadă a 
grijii partidului nostru pentru crearea unor 
condiții permanent îmbunătățite, prin care să 
se asigure antrenarea mai largă a oamenilor 
muncii, îndeosebi a tineretului, în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului. Așadar, un nou 
și însemnat sprijin material, căruia toate or
ganele și organizațiile sportive sînt. datoare 
sâ-i răspundă prin rezultate cit mai bune în 
activitatea viitoare.

Don GÂRLEȘTEANU
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„menu” figurează și în progra
mul televiziunii, fiindcă de a- 
ceastă dată emisiunea dumini
cală „Studioul N“ este consa
crată exclusiv tenisului 1

întilnirea așilor rachetei cu 
entuziaștii lor suporteri, in sala 
Floreasca, nu va fi singura din 
aceste zile. Ea este precedată de 
o vizită pe care Ion Țiriac și 
Ilie Năstase o vor face miine 
la Uzinele „23 August”, unde 
vor sta de vorbă cu muncitorii 
și tehnicienii secției de motoare. 
Luni. în continuarea acestui 
extrem de interesant raid, cei 
doi maeștri emeriți sint aștep
tați dimineața de elevii liceului 
nr. 1 din Ploiești, iar după a- 
miaza are loc o nouă demon
strație de tenis, de data aceas
ta în sala Tractorul din Bra
șov.

Radu VOIA

ATLEȚI ROMANI
LA
CROSUL BALCANIC

Ieri au plecat la Sliven 
atleții români care vor par
ticipa la Crosul balcanic, Au 
făcut deplasarea 26 de cro- 
slști, printre care și Cornelia 
Holub, Gh. Ghipu, A. Dincs- 
ci’, FL Sandru, N. Onescu, 
Herman Matthes, Petre Lu
pan, Elîsabeta Baciu, Maria 
Linca, Natalia Andrei, Ilie 
Cioca și Nicolae Mustață. în
trecerile au loc duminică.

★

într-un concurs pe teren 
acoperit, Marin Voicu (C.S.S.) 
a stabilit un nou record re
publican de sală (juniori II) 
la prăjină : 4,42 m. Este cel

| de-al șaselea record național 
stabilit de atleții pregătiți de 
prof. Gh. Fodoreanu.
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CORNELIA POPESCU: „Puteam Cîștigâ titlul!
braila: Mai multe preocupări astăzi, pentru

asigurarea succeselor viitoare!
Sportul brăilean se mindreș- 

te, și pe bună dreptate, cu 
tradiția sa de multe decenii, 
cu unele performanțe obținute 
in anii din urmă, rezultat al 
unei mai atente preocupări a 
cadrelor tehnice, a colaborării 
mai eficiente între organele și 
organizațiile care, conform le
gii, au răspunderi precise pe 
linia dezvoltării educației fi
zice și sportului nu numai în 
ceea ce privește municipiul 
Brăila, ci și întreg cuprinsul 
județului. Toate acestea au 
reieșit pregnant din darea de 
seamă și din discuțiile purtate 
cu prilejul recentei conferin
țe a C.J.E.F.S. de la care am 
desprins și alte citeva chesti
uni foarte semnificative. Una 
dintre ele a fost că la Brăila, 
cu toate succesele dobindite în 
ultima vreme, se apreciază 
realist că există încă sumede
nie de posibilități prea puțin . 
folosite, atît în ceea ce pri
vește activitatea sportivă de 
masă, cit și cea de perfor
manță, că oamenii locului nu, 
se declară satisfăcuți de ceea 
ce au înfăptuit pînă acum, 
că, dimpotrivă, doresc să 
lizeze mult mai mult pe 
mul educației fizice și 
tului. pentru cuprinderea 
activitatea stadioanelor a 
număr cit mai mare de tineri 
și tinere, și nu numai a aces
tora !

Vorbitorii au apreciat intr-un 
spirit realist situația sportuluj 
brăilean, subliniind faptul că 
actuala bază sportivă este cu 
totul insuficientă și că. tocmai 
de aceea. în viitorul apropiat 
vor trebui depuse eforturi în
semnate pentru îmbunătățirea 
ci. prin amenajarea de noi te
renuri simple și a unor baze 
mai pretențioase (săli de gim
nastică 
handbal, 
bal. bac 
tificial. 
tism etc).

Cum toate aceste obiective 
aparțin, de fapt, viitorului și 
avind î’n vedere că vineri 
(adică astăzi) va fi recepționat 
un bazin olimpic acoperit in 
Parcul Monument, preocupări
le ceasului de față au fost 
îndreptate către utilizarea ra
țională șl pe deplin eficientă 
a acestei construcții. In acest 
scop a și fost angajat nrof. 
Felix Heitz. fost recordman 
national de înot, și s-a stabilit 
pepiri) rr*ni rn'iito scoli generale 

.. .... a o educa
ție fizică pentru clasele I și a 
IT-a să se desfășoare — expe
rimental — la bazinul de înot ! 
Ideea în sine credem că nu 
necesită a mai fi comentată ! 
E excelentă.

O atentie specială va tre
bui acordată în Viitor, așa

și 
rea- 
tări- 

spor- 
în 

unu*

in școli, terenuri de 
volei, baschet și fot- 
de iarnă, patinoar ar- 
stadion pentru atle-

cum s-a subliniat, formării In 
tineri a deprinderii de mișcare, 
a înțelegerii rostului și efecte
lor practicării diferitelor e- 
xerciții fizice. La aceasta sînt 
chemați să-și aducă aportul in 
primul rînd profesorii de edu
cație fizică. Dar, 
arătat în cuvîntul 
conf. univ. Marin 
cepreședinte al 
problema nu este 
poate fi doar o sarcină exclu
sivă a profesorilor de educație 
fizică. Rezolvarea ei in tota
litate și cit mai de grabă so
licită contribuția și a ailor 
factori, cu sau fără contingen
te directe cu activitatea spor
tivă. a părinților. In această 
privință și propaganda pentru 
sport va trebui să îmbrace; 
haine noi, să răspundă cțrinj 
(eior actual?". O paric însonl- 
nată a cuvintului său, t„., • ------ ---- - ------ ......
Marin Birjega, a rozervat-fl «împle, pentru drearca de spn- 
□roblemoldr de Instruire spor- (ii de joacă peiHeii copii, pen- 
tivă, de selecție și educație, . * 11 .
necesității' perfngnente. de îm
bogățire , a nivelului de cu
noștințe ăl tuturor celor care, 
intr-un fel sau altui, muncesc 
pe tărimUl sportului, insistînd 
pe necesitatea stringentă a 
consolidării organizatorice a 
mișcării sportive, pe o cola
borare și mai strînsă între 
factorii învestiți cu respotirt- 
bilități in acest domeniu

Tov. Radu Ciucă. secretar 
comitetului județean d» par-

așa cum a 
său tov. 

Birjega, vi- 
C.N.E.F.S., 

și nici nu

tid, a vorbit, Intre altele, 
important» îmbunătățirii 
tinue a stilului și metodelor 
de muncă ale biroului C.J.E.F.S., 
de 
me 
rea 
in 
zolvarea unor treburi importan
te. a unuf larg activ de pa
sionați ai spoitului. Vorbito
rul a combătut. acea tendință 
de gigantism care se mai face 
simțită, mat ties în chedu’l 
organizatorice și a recoman
dat ca întreaga colabora.'*.* «lin

ca organ tehnic 
consiliul s'.n- 
comitetul ju- 
si alte foruri 
la nivelul ecl

înlăturarea unor paralelis- 
care mai apar în rezolva- 
sarcinilor. d» angrenarea 

activitatea cotidiană, la re-

tre C.J.E.F.S., 
de specialitate, 
dieal județean, 
dețean al U.T.C. 
să fie asigurată 
mai ridicat. Cu sprijinul aulo- 
rităț'lnr locale va trebui ir.ee- 

. puți • «cți-iae iargă pcnlru a-
tov;. menajar «a de baze sportive

tru întreținerea co-espunzătoa- 
r* și folosirea 'eficientă a te
renurilor existente.

Lucrările conferinței C.IEFS 
Rrăila. la încheierea cărora au 
fost desemnate noul consiliu ju
dețean și biroul său. au de
monstrat că există premise ca. 
in viitorul apropiat, in activi
tatea de educație fizică s.i 
sport să fie înregistrate noi 
și importante succese.

al Romeo VILARA

Conferința C.J.E.F.S. Caras-Severin
_> ->

CAROL CORBU cu piciorul
în ghips ți eu gîndul Io m»-

4P Egalitatea cu campionul olimpic costă... o gleznă ® Ileana

Silai a accep'at trena lentă ♦ între yoga și tricoul Californian

Trei atleți români tir fi me
ritat și ar fi putut să ajungă 
pe vîrful podiumului, la cam
pionatele europene. In primul 
rind Carol Corbu. pe care doar 
dificultatea de a stabili pre
cis urma călciiului în nisip 
l-a privat de titlu. Săritura a 
5-a. care l-a făcut, potrivit ar
bitrilor, egalul campionului o- 
limpic Saneev, s-a soldat cu 
o gravă entorsă. „Era penul
tima încercare — ne mărtu
risește Carol Corbu — și sim
țeam că-I pot învinge pe Sa
neev. Pentru prima oară ar
gintul nu mă mulțumea. Cu 
această dorință extraordinară, 
am împins puternic la pasul 
trei și... din păcate mi-am dat 
glezna peste cap!" In plin e- 
fort, nu a simțit, imediat urmă
rile și a mai fost capabil de 
încă o săritură de 16,42. Abia a 
doua zi s-a trezit cu glezna um
flată șt vînătă. I s-a prescris 
plecarea urgentă la un trata
ment balnear.
POATE. DATA VIITOARE.

(Urmare din pag. 1)

obținute în ultimii ani de 
mișcarea sportivă a județului 
Caraș-Severin și a indicat o- 
biectivele asupra cărora vor 
trebui să-și îndrepte, în vi
itor, atenția activiștii sportivi 
din acest județ.

Participanții la lucrările 
conferinței au răspuns che
mării la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

trecut, apoi, la desem- 
noului consiliu și a bi- 
acestuia, din care fac 
următorii tovarăși : 

Pătruică (președinte), 
Mitre», 
Enășei, 
Zsizsik, 

Maricici.

S-a 
narea 
roului 
parte
Ilie
loan Bucur și Eusebiu 
Ion Dumitra, Petru
Toma Gută, Ildiko 
Emil Marele, Căită
Cornelia Marcu, Petru Săvu- 
lescu, Ioan Schuster, Ion

Șchiopu, Vasil* Șeicu și Pe
tru Ștefan (membri).

Participant) i la lucrările 
Conferinței au adoptat într-o 
atmosferă de puternic entuzi
asm, textul unei telegrame a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovară
șii) ui NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, prin care își expri
mă mulțumirile pentru spriji
nul acordat de partid și de 
stat mișcării sportive și se 
ang&iează să depună eforturi 
susținute în vederea obținerii 
de noi succese.

dia săriturilor

Urmarea cetei de-a 5-a sări
turi : un picior în ghips! 
Ceea ce din evoluția săritu
rilor nu s-ar putea ghici: 
CORBU : 16,3.? ; 76,54 ; 16,43 ; 
16,47; 16,83; 16.42; SA
NEEV ; 16.55 ; 16,83; 16,58;
16,63 ; 16,40; 16,75. Media să
riturilor ar arăta 16,51 pen
tru Corbu și 16,62 pentru 

Saneev

TUDOR, F. FORICO, ELENA BAȘA

Și Cornelia Popescu, plîn- 
gind de ciudă lingă stativ!, 
ar fi putut obține titlul. Din 
păcate nu și-a reglat bine e- 
lanul, a bătut de fiecare dată 
prea de departe și semnele in
sistente ale 
din tribună. 
Cu lacrimile 
Popescu ne 
ciștiga titlul, 
da. pentru că 
mare ocazie, 
dacă aș mai fi 
acomodare, vă asigur că 
mă mai ajungea nimeni 
1.82". Nu-i nimic, Cornelia, 

data viitoare!
Ileana Silai. care ne-a dat 

din serii sentimentul unei de
pline siguranțe, putea și ea să 
obțină titlul. „N-am folosit — 
recunoaște acum 
avantajul de a 
cursa finală din 
jului. pentru a 
frunte. Din cauza aceasta am 
fost ohligată. in pluton, să ac
cept trena prea lentă din pri
ma parte, adică să mă lipsesc 
de avantajul ritmicității ridi
cate care mă caracterizează". 
Un sumar sondaj comparativ— 
opunind cea mai bună per
formantă a sezonului rezulta
tului din finala de la Sofia —

antrenorului ei 
au rămas inutile, 

uscate, Cornelia 
.spunea: „Puteam 
M-a cuprins cin

am pierdut o 
Trei-patru zile 

avut, pentru 
nu 
la

L,

Ileana Silai— 
fi Dlecat în 
înaltul vira- 
mi plasa in

Sportivii olimpici în centrul
.1

investigațiilor medicale

de- 
din 
ve- 
ac- 
nu-

Ieri dimineață, numeroase 
cadre medicale care activea
ză în domeniul educației fi
zice și sportului au discutat 
și analizat activitatea Cen
trului de medicină sportivă 
pe anul 1970, precum și pla
nul de măsuri pentru anii 
1971—1972. Dezbaterile au 
fost ample, uneori captivante 
și s-au referit într-o largă 
măsură la aspecte privind 
asistența sportivilor selecțio
nați în loturile olimpice. De 
altfel, aceasta primează în 
planul de măsuri al Centru
lui, pe anii 1971—1972.

Sînt notabile eforturile 
puse de cadrele medicale 
acest for specializat, în 
derea lărgirii ariei lor de 
tivitate, cuprinderii unui
măr tot mai mare de spor
tivi fruntași în acțiuni siste
matice de investigare. Direc
torul Centrului, dr. Ion Dră
gan, ne relata, de pildă, că 
sînt în curs de finisare ser
vicii medicale permanente, la 
bazele olimpice de la Sna- 
gov, Poiana Brașov, 23 
August - București. în cursul 
anului trecut s-au depus e- 
forturi sistematice în vederea 
muncii de cercetare aplicată 
pe problemele de refacere și 
alimentația sportivilor, acti- 
vîndu-se, în acest scop, bri
găzile de specialiști ai Cen
trului, care au acordat asis
tență ia locurile de pregătire 
a sportivilor olimpici. Centrele 
de pregătire de Ia Snagov și 
Poiana Brașov au fost dotate 
cu aparate de refacere, de 
investigare, pentru fiziotera
pie, stomatologie etc. S-a în-

Ne aflăm destul de aproape 
de data reluării activității com
petiționale la gimnastică. 
După cum se știe, prima în
trecere de anvergură a nou
lui sezon o constituie campio
natele internaționale ale Ro
mâniei. programate la 
tul lunii viitoare, 
înainte de primele concursuri 
propriu-zise finele acestei săp- 
tămîni ne rezervă un eveni
ment remarcabil: este vorba 
de sosirea în țara noastră a 
două 

’ti.ee.
frunte
ale 
10 
vor 
mai 
dună 
a ii 
tilor. 
pastele se vor 
de gimnastică din Orașul Gh.
Gheorghiu-Dej. iar gimnaștii 
în Capitală, la sala de ia com
plexul .,23 August". Pentru 
săptămina viitoare, la sfirșitul

Sfîrși-
Dar. încă

valoroase echipe sovie- 
care includ gimnaști de 

din loturile olimpice 
U.R.S.S. Timp de aproape 
zile sportivii sovietici se 
antrena în comun, cu cei 
buni gimnaști români, 
un program ce urmează 

detaliat la sosirea oaspe- 
Un lucru este cert : gim- 

antrena la sala

*

cepul un studiu foarte inte
resant, complex, morfo-func- 
țional, asupra foștilor sportivi 
de performantă, în vederea 
precizării efectelor Ia distan
ță, a celor care au practicat 
sportul. De asemenea, un 
studiu privind starea de să
nătate a sportivilor olimpici 
între două Olimpiade (Mexic- 
Miinchen)

Au luat cuvîntul, cum era 
de așteptat, numeroși me
dici, care au împărtășit din 
propria experiență, jalonînd 
și citeva dintre preocupările 
lor viitoare. Astfel, dr. Eca- 
terina Orosz s-a reterit la 
testările făcute la o grupă 
de copii care practică nata- 
ția, referindu-se la influența 
efortului foarte intens, ime
diat după pubertate. Con
cluzia sa a fost aceea că e- 
forturile n-au influențat or
ganismul acestor copii. Dr. 
Virgil Ignat a evidențiat îm
bunătățirea reală 
antrenor-medic, 
acum, antrenorii 
multe cunoștințe 
mie și fiziologie, 
vorbitorilor s-au 
necesitatea dotării Centrului 
cu aparatură corespunzătoare.

în cuvîntul său, vicepreșe
dintele C.N.E.F.S., conf. univ. 
dr. Emil Ghibu, a cerut, prin
tre altele, medicilor să acor
de o atenție specială sportivi
lor olimpici, dispensarelor 
județene de educație fizică și 
sport, probelor sportive care 
de ani de zile nu-și găsesc 
cadența (atletism-fond, ci
clism, patinaj, biatlon etc.).

a relațiilor 
faptul că, 
posedă mai 
de anato- 

Majoritatea 
referit la

Romeo CALARAȘANU

i dreptul Ilenei Silai
1 cel mal
! 1,3 sec., în timp. ce

Besson,
1,2 sec. Cifrele 

ar avea valoare
ne-ar

aduce în 
progresul 
ciștig de 
Colette 
scade cu 
tea nu t 
ele nu ne-ar dezvălui 
mul ascendent al Ilenei 
spre sezonul în aer liber, 
ce este îmbucurător.

evident: un
de pildă, 

aces- 
dacă 
dru- 
Silai 
ceea

„BUCUREȘTENII" SE IMPUN

Specificitatea concursurilor 
de sală am mai evocat-o. Nu 
ne vom opri, deci, la excen
tricul discobol suedez Ricky 
Bruch, care și-a plimbat barba 
de viking prin sală, a aruncat 
greutatea de două ori și, cu 
19,50 m, a învins o serie de 
specialiști, clasîndu-se al trei
lea. Mai curînd vom sublinia 
urmările unui antrenament 
perpetuu, unui sezon clar de 
concursuri. Polonezul Andrzej 
Badenski, de pildă, venit după 
o răsunătoare campanie indoor 
americană, și-a învins zdrobi
tor concurenții pe două ture 
de pistă (400 m în 46,8 față de 
47,4 ai sovieticului Savciuk). 
Compatriotul și companionul 
său de voiaj transatlantic, Hen
ryk Szordykowski, s-a compor
tat la fel pe 1500 m. Numai 
Snejana Hrepevnik a crezut 
că e suficient să etaleze un tri
cou galben californian pentru 
a-și intimida adversarele; în 
afară de această frivolitate, să 
recunoaștem însă că săritoarea 
iugoslavă este capabilă de o 
uluitoare detentă, aproape de 
pe loc, cu o fascinantă învă
luire a ștachetei. La aceeași 
probă se anunță drept perfor
mera viitorului — așa cum am 
prezis încă de la concursul din 
București — tînăra studentă 
cehoslovacă Marta Kostlanova, 
azi : 1.78. mîine sigur peste 
1.80. Alt obișnuit al concursu
rilor bucureștene, sovieticul A- 
leksandr Demus. se impune 
în elita probei de 60 m. gar
duri. cea care i-a produs o 
surprinzătoare înfrîngere fa
voritului vest-german Nickel.

LONGEVITATEA ANEI
SĂLAJ AN

au

Șl IULIANA PAȚA CAMPIONII JUNIORILOR
POIANA BRAȘOV, (prin 

telefon). — Aproape 150 de 
juniori, selecționați din 16 
cluburi și școli sportive din 
tară s-au prezentat la star
tul campionatelor naționale. 
A ieșit în evidență pregăti
rea omogenă foarte bună, 
concretizată în lupta acerbă 
de pe trasee și în rezultate 
deosebit de strînse.

Desigur, în confruntarea pe 
zone geografice, Brașovul și

Prahova apăreau 
Dar, la aceste 
raportul de forțe 
braț considerabil, 
prin aportul Moldovei (Va
tra Dornei și Cîmpulung) și 
al Harghitei, prezențe canti
tative și calitative prestigioa
se. în general, titlurile au 
revenit favoriților. O mențiu
ne specială merită totuși Ion 
Tudor (A.S.A. Brașov) 
prin victoria de azi

favorite, 
campionate 
s-a echili- 
în special

care 
cucereș-

VEȘTI DE LA SINAIA
• Stratul de zăpadă care a că

zut în Bucegi asigură pentru o 
perioadă de cel puțin două luni 
sezonul de schi în excelente con
diții, iar noua teie-cabină asigură 
o capacitate mare de transport, 
în timp foarte scurt Dacă șl 
tronsonul al doilea (Cotă-Furnica) 
va fi gata pînă la data de 1 
aprilie 1971, turiștii care 
în Bucegi se vor simți 
plin satisfăcut!. Poate 
gramul de funcționare 
suficient planificat. dRr 
vedere că totul este nou (și in
stalația și ’ conducerea) trebuie 
să fim înțelegători.

la data de 
vor veni 

r>* de
ca pro
nii e-ste 
avînd in

de vlrstă, au 
Cornelia Barnn 

ani). Onea Leonida 
Elena Mackedon 
la BAlETf: <
(11 ani), C. Crețu 

ani). Alex. Pandrea (14—15 
ani). Alex. Precup (seniori).

Radu BANU-coresp.

gorii
FETE: 
13 
ani), 
ani): 
Rucur
13

fost: la 
(pipă la 
t (13—14

(ÎS—1«
Cristinel

(12—

• Pentru Bucegl nu există încă 
o mașină de bătut pirtiile. Și mai 
mult se resimte lipsa unei pîrtii 
de schi de la Cota 1400. oină la 
statia tele-eablnel din Sinaia. Să 
sperăm că noul Minister al turis
mului va lua măsuri pentru com
pletarea In anul acesta a bâzei 
de sporturi de Iarnă cu această 
amenajare absolut necesară.

• Duminică a fost Inaugurat 
în cartierul Furnica de la Sinaia 
(Poiana Popicăriel) tin nou mij
loc mecanic: un bebi-schlllft con
struit din proprie inițiativă (cu 
ajutorul material al Clubului 
Sportiv Sinaia) de fostul cam
pion de schi Mihai Bucur, 
tualmente antrenor la 

de inițiere In schi. ;__________
fost a-altată duminică de copiii 

"" Sinaia adepti ai 
bebi-schilift va 
pentru grupele 
centru și de la 

. care în mod or- 
faee antrenamente.

Pentru ceilalți amatori

ac-
centrul 

Instalația a

și turiștii din 
schiului. Acest 
funcționa atit 
de copii de la 
școala sportivă, 
ganlzat vor ‘ 
cit si 
de schi.

• Tot duminică s-a desfășu
rat in Poiana Popicăriel și un 
concurs popular de schi pen
tru insigna ..pulaiil ar ?dparfrt". 
organizat de comisia orășeneas
că de schi. Concursul a eon- 
stat dintr-« prob» de slalom 
<3(1 porți). Cîștigătorii pe cate-

Gimnaști sovietici in fara noastră
perioadei de pregătire comună, 
gimnaștii români și sovietici 
vor evolua în fața publicului 
bucureștean in cadrul unui 
spectacol demonstrativ, cu 
exerciții liber alese, progra
mat în sala Floreasca. Data 
precisă a acestei mult aștep
tate demonstrații urmează a fi 
fixată ulterior.

ÎNTRECERILE ȘCOLARILOR

Corespondenții din țară con
tinuă să ne trimită relațiii 
despre întrecerile desfășurate 
in cadrul etapei de zonă a 
campionatului național al șco
lilor generale.

PITEȘTI : Și-au dat întîlnire 
aici echipele campioane ale 
județelor Argeș, Brașov. Co
văsiră. Dîmbovița. Olt, Sibiu, 
Teleorman și Vîlcea. In ge
neral, gimnaștii și gimnastele 
au' avut o comportare bună. 
O impresie deosebită 
dus selecționatele 
Brașov și Argeș (atit 
cit și la fete), precum
țele gimnaste sibience (majo
ritatea eleve in clasele a III-a 
și a ÎV-a). care dovedesc reale 
aptitudini și perspective. Iatâ

au pro- 
județelor 
la băieți 
și micit-

citeva rezultate: feminin in
dividual: Tatiana Jipa (Si
biu). Mădălina Onțoiu și Vio
rica Gălftn (Argeș); echipe— 
Argeș (prof. Maria Barbu) 
204.50 p, Brașov 204,50 p. Sibiu 
196,6 p: masculin - individual: 
Dan Năstase, Marian Popescu 
și Valerin Enescu (toți din jud. 
Argeș): echipe — Argeș (prof. 
Constantin Mirică) 158,70 p. 
Brașov 156.90 p. Vîlcea 155,10 
p. (Ilie Feieanti).

BISTRIȚA : Timp de două 
zile în sala sportivă din par
cul orașului s-au întrecut^ se
lecționatele j ‘
Mureș, Maramureș. Satu Mare. 
Bihor. Sălaj. Harghita și Bis- 
trița-Năsăud. Participanții au 
oferit spectatorilor și specialiș
tilor prezenți execuții de bună 
valoare tehnică.
clasate: echipe
206.90 
Mare
154,16 
Satu

județelor Cluj,

Iatâ primele 
- Maramureș, 

p. Bihor 202.85 p, și Satu 
189.90 p (feminin); Bihor 

p, Harghita 152,25 p, 
Mare 141.65 p. (mascu

lii)). La Individual compus pe 
primele locuri s-au clasat : 
fota _ Mariana Grigore, Rodica 
Bălan (ambele Maramureș) ț 
băieți — Ștefan Toth (Bihor). 
Laslo Covaci (Harghita). (I. 
Toma).

surescitarea,., pozitivă Jbar.educe 
la performanță ChîărWnd nu 
este cel mal bun.

Am putea amintl.Jaci și da 
campionii unei anumite longe
vități, listă din cară n-ar tre
bui să lipsească Ana Sălăjan 
și Pierre Colnard; pai mai a- 
lcs Ter-Ovarjesian sau Karin 
Balzer, aceștia dirt; urmă de 
atita vreme exemplare de elită 
ale atletismului mondial, nu 
numai continental. Precum me
moria va păstra mult timp 
vie, lupta dintre Nadejda Ci- 
jova șl Marghita Gummel care 
a dus la noul record al lumii 
de 19,70, la Aruncarea greu
tății.

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATUL

SENIORILOR BUCUREȘTENI
Campionatul de box al senio

rilor bucureștenl, la gala a doua> 
a reunit o serie 
noscuți. Rezultate 
Lucian (Constr.) 
șenco, R. Ivanciu 
lonlță (Olimpia),

de boxeri cu- 
tehnlce : C.

b.p. I. Pavlo- 
(Met.) b.p. M.

. Gh. Stroe
(CSS) b.p. Gh. Radu (Rapid), Gh. 
Manea (Voința) b.p. M. Ene 
(Met.). D. Dosan (Gr. Roșie) b.p. 
V. Marinescu (Semănăt.), Gh. 
Bot (Voința) b.p. I. Mitu (Glo
ria). T. Mtron (Voința) b.p. 
Nebunoiu (Electromag.), ~ 
bre (Gr. Roșie) b.k.o. 1 I. Stan- 
cu (Constr.), N. Stancu (Gr. Ro
șie) b.p. I. Paraschiv 
N. Păun (Semănăt.) 
A. Stoian (Gr. Roșie), 
fir (Steaua) b.p. A. 
(Semănăt.), G. Grecii 
b. ab. 1 A. Anghel 
(D. Diaconescu — coresp.)

T. 
El. De.

(Olimpia), 
b. ab. 2 

V. zam- 
Gheorghiu 

(Constr.) 
(CPMB)

CAMPIONII ȘCOLILOR SPORTIVE

te al 4-lea titlu național pe 
anul 1971 
spective și 
ștafeta de 
tăzi). Este 
solut al categoriei, care 
preună cu antrenorul 
Ion Cimpoia, culeg roadele 
unei munci deosebit de sus
ținute. Rezultatele tehnice : 

5 KM JUNIOARE MARI 
(16 conc.) : 1. Elena Bășa
(Dinfimo) 21,56; 2. Iudith
Gali (Șc. sp. Miercurea CiucA 
22,32; 3. Iuliana Demeter (Șc.

3 KM 
conc.) : 
sp. V. 
Bădes-

(el are mari per- 
pentru al 5-lea în 
mîine
un campion

n.r. as- 
ab- 
îm- 
său,

sp. M. Ciuc) 23,16 ; 
JUNIOARE MICI (39
1. Iuliana Pața (Șc.
Dornei) 13,11 ; 2. Ana 
cu (Dinamo) 14,02 ; 3. Maria
Tocitu (C. S. Sinaia) 14,12. 10 
KM JUNIORI 
conc.) : 1. Ion
Bv.) 38.14 ; 2. 
veanu (A.S.A.) 
liu Pața (Șc. sp. V. Dornei) 
40,12. 5 KM
(4.3 cone.) :1, 
șovia) 18,38 ;
nu (Dinamo)
Olteana (Dinamo) 19,30.

MARI (37
Tudor (A.S.A.

N. Cristolo- 
.38.33 ; 3. Iu-

JUNIORI MICI 
F. Forico (Bra-
2. V, Rucărea- 
19.05 : 3. Gh.

Mihai BERA

SCHIMBĂRI ÎN CALENDARUL COMPETIȚIONAL
Mulțimea competițiilor ami

nate și participarea la unele 
concursuri internaționale au 
determinat F.R.S.B. să reva
dă calendarul competițional 
al săptămînilor viitoare. Iată 
cum arată programul stabi
lit :

20—21 martie : — CUPA 
POSTĂVARUL (Poiana Bra
șov), concurs internațional 
bilateral între orașul Brașov 
și orașul Smolian (Bulgaria).

— CUPA VOINȚA CLUJ 
(Băișoara).

22—23 martie: — CUPA „U“ 
CLUJ (Băișoara).

27—28 martie : — CUPA 
OȚELARUL (Semenic).

— CUPA STlNA 
(Stîna de Vale).

30 martie — 1 
Concursul școlilor 
(Poiana Brașov).

3—5 aprilie : CAMPIONA
TELE NAȚIONALE DE JU
NIORI — probe alpine (Po
iana Brașov).

DE VALE

aprilie : 
sportive

„CUPA SIBIULUI-

întrecerile de la Sofia 
fost dominate de citeva per
sonalități incontestabile, 
saturi de modestie ca 
cui Evgheni Arjanov, 
tor detașat pe 800 m; 
creție și stăpînire de 
comportare, precum Wolfgang 
Nordwig (R.D.G.), marcat de 
nelipsita sa cotieră, prezentă 
ca și voința sa nealterată; cu 
alternanța de zvăpăială și de 
concentrare a 
Heide Rosendahl, 
șosetele alb-roșii 
exerciții de yoga 
inte de a-și lua elanul pentru 
sărituri, pocnește din degete și 
cintă, căutînd ritmul conve
nabil alergării: cu explozia de 
ambiție a lui Hans Baumgart
ner. capabil, să- profita de am
bianță, să-și provoafre mereu

cu tră- 
sovieti- 
cîștigâ- 
cu dis- 
sine în

multilateralei 
care poartă 

și cînd face 
și cînd, îna-

La Sibiu, s-au încheiat recent 
campionatele republicane ale șco
lilor sportive. La sHrșitul a 70 de 
meciuri au fost desemnați cam
pionii. Iată-I In Ordinea categorii 
Hor t JUNIORI MICI > C. Guță 
(Craiova), D. Negru (Sibiu), E. 
Gulp (Sibiu), Fl, Șerbi- (Sibiu), W. 
Stingel (Sibiu), Gh. Roșu (Bra
șov), D. Cimpoieru (Brașov), Ghi 
Grigore (Sibiu), Gh. Bucur (St* 
blu), M. Irimle (Iași), G. Masca» 
(Constanța) *) JUNIORI MARI : T. 
Miuleț (Sibiu), Gh. Cotoran (Cra
iova), C. Pașcanu (Iași), FI. Men- 
teanu (București), M. Mitlach 
(București). A. Frățilă (Sibiu), Gh. 
Tureac (București), V. Lupu 
V. Vințeanu (Brașov), P. 
niche (Constanța), N. 
(Constanța), Gh. Bivolaru
Elevii antrenorilor Mircea Ba
laș, Emil Sîrbu (Energia Bucu
rești) și Ernest Gnandt (Șoi
mii Sibiu), s-au detașat de co
legii lor din celelalte orașe, cu- 

» ■ ■-carihct* cele mai multe victorii.
(îf. Ionescu — coresp.)

(iași), 
Potir- 
Miron
(Iași)."

Din etapa intermediară a 
campionatului masculin, divizia 
A, desfășurată miercuri sea
ra. redăm citeva amănunte de 
la meciurile din țară :

VIITORUL BACĂU — PO
LITEHNICA GALAȚI (3—1). 

întilnirea a corespuns întru to
tul așteptărilor. S-au remar
cat de la gazde Costea, Ciucu- 
reanu. Burciu. iar de la oas
peți Bologa, Popa șl Udiștea- 
nu. Au condus bine I. Covaci 
și A. Dinicu. (I. IANCU-cores- 
pondent principal*)

PETROLUL — UNIREA 
TRICOLOR BRAILA (3—0). 
Ploieștenii au obținut o vic
torie comodă și deosebit de 
prețioasă in cursa pe care o 
întreprind pentru evitarea re
trogradării, 
bine V. 
rești și

(A. VLĂSCEANU-coresp. prin
cipal)

„U“ CLUJ—POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—1 (9, —14. 4, 

Meci disputat,_ de nivel 
au 
cu 
M. 
din

13).
tehnic mulțumitor. Clujenii 
condus în setul pierdut 
14—7 ! Au arbitrat excelent 
Zelinschi și D. Rădulescu 
București.

S, 10

Au arbitrat foarte 
Dumitru din Bueu- 

C. Pitaru din Sibiu.

CLASAMENT

I. Steaua 20 20 0 60: 9 40
2. Dinamo 20 16 4 54:20 36
3. Rapid 20 15 5 50:25 35
4. Politehnica Gl. 20 13 7 46:30 33
5. Viitorul 20 9 11 33:47 29
6. .,U“ Cluj 20 8 12 39:44 28
7. Polit. Tm. ■’0 8 12 35:45 28

8. I E.F.S. 19 8 11 37:39 27
9. Tractorul 20 7 13 29:45 27

10. U. Tricolor 20 7 13 29:48 27
11. Petrolul 20 6 14 23:45 26

12. Explorări 19 2 17 16:54 21

SAU IZ ECHIPE IN DIVIZIA A
Duminică, pe pirtia Oncești 

din Păltiniș s-a desfășurat 
concursul de slalom special, 
dotat cu „Cupa Sibiului", Ia 
care au luat startul 64 de 
concurenți. Iată cîștigătorii : 
copii I (b) : 1. Martin Ferencz 
(Voința Sibiu) 87,0 ; copii II 
(b) Adrian Roman (Mătasea 
roșie Cisnădie) 76,1 ; copii III 
(b) Paul Ferencz (Voința Si
biu) 68,0 ; copii II (f) Karin 
Goblel (Metalurgica Sibiu) 
95,2 ; copii III (f) Elke Kol- 
lasovits (Șc. gen. 3 Sibiu) 89,6. 
Juniori I : Herman Schenk 
(Metalurgica) 75,6 ; juniori II: 
Werner Kremer (Metalurgica) 
76,8 ; junioare I : Artemis 
Crăciuneanu (Metalurgica)
92,9; junioare II : Sigrid Kol- 
lasovits (Voința Sibiu) 105.0 ; 
seniori : Georg Scherer (Vo
ința) 90,2.

I. ION

„CUPA MUNICIPIULUI (Urmare din pag. 1)

coresp.

BUCUREȘTI“
Pe pirtia Clăbucetul Tau

rului s-a disputat la Predeal 
concursul de schi pen
tru „CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI". Au luat par
te 58 de concurenți de la 
Școala sportivă n*r. 2 și aso
ciațiile Proiectantul, Instit. 
politehnic și I.P.G.G. S-a dis
putat un slalom special (2 
manșe a cite 44 de porți) ter
minate cu următoarele rezul
tate : SENIORI : 1. Mihai 
Surlea (I.P.G.G.) 62,3 : 2. N. 
Cristoloveanu (I.P.G.G.) 63,4; 
3. Wilhelm 
(I.P.G.G.) 63.6.

Neustădter 
SENIOARE : 

1. Ileana Polexe (Șc. sp. 2) 
86,5 : 2. Ioana Georgescu (Șc. 
sp. 2) 87,4 ; 3. Gabriela Po
pescu (Inst. Politehnic) 90,4.

SEMICENTENARULUICUPA
Ieri după-amiază 

fășurat, pe circuitul 
Cimpinei, o nouă 
competiției „Cupa 
narului". In proba 
(40 tururi, 44 km) 
tanții clubului Steaua au con
trolat disputa, anihilind o se
rie de tentative de 
întreprinse de P. 
Suditu, C. Camer, 
D. Nemțeanu, M. 
alții, acțiuni care 
buit la dinamismul 
Ștefan Ene (St.) a obținut o 
victorie clară (20 puncte), ur
mat de N. ~ 
C. Ciocan 
niță (D) 8 
(St.) 6 p.

întrecerea 
fost, de

s-a des- 
din str. 
etapă a 

semicente- 
seniorilor 
reprezen-

evadare 
Drăgan. S. 
V. Budea. 

Hrisoveri și 
au centri- 

cursei.

Gavrilă (St.) 14 p., 
(D) 11 p, 
p și Cr.

M. Io- 
Tudoran

juniorilor 
asemenea,

mari a 
animată.

Marin Terfelea (St.), care 
cîștigase detașat, a fost des
calificat, întrucit s-a constatat 
că a utilizat un pas mai mare 
decît

< ment. 
făcut 
acest 
curs?).
vrilă (St.) 10 p, 2. T. Drăgan 
(Voința) 7 p, 3. Marian Alexe 
(Șc. sp. 1) 4 p, 4. Mircea Pop 
(Olimpia)
(Sc. sp.

sp.
P.

cel îngăduit de regula- 
pentru juniori. (Ce au 
arbitrii însărcinați 
lucru înainte

Clasament: 1. I.

cu 
de con- 

Ga-

3 p, 5. N. Voican 
3) 2 p, și C. Cîrjă 
1) 2 p. La juniori 
Cimpoieru (Șc. sp. 

învins detașat, urmat 
Ciobanii (Voința Pln- 

A. Florea (Șc. sp. 3) 
Po- 
An-

(Sc. :
mici,
3) a 
de A. 
iești).
N. State (Petrolul). Șt, 
pescu (Șc. sp. 3) și Dan . 
drei (St.). — i

parte ca sălile să fie descon
gestionate într-o perioadă de 
virf. Pentru același an competiți
onal, divizia B ar urma să func
ționeze atit la masculin cit și la 
feminin, in 4 serii a cite 6 echi
pe, împărțite pe zone geografice, 
în acest caz se vor disputa 4 tu
ruri. dintre care 2 în aer liber 
(unul toamna, celălalt primăva
ra) șl 2 în sală (iarna), toata 
după formula actuală a jocuri
lor duminicale. Avantajele ? Re
ducerea cheltuielilor și a timpu
lui necesar deplasărilor (prin 
zonarea seriilor). îmbunătățirea 
pregătirii în aer liber, redeștep
tarea interesului publicului pen
tru volei etc.

Cu siguranță, cele mai impor
tante modificări se referă la di
vizia A. Pentru 1971-72 la mas
culin este prevăzut, cu același 
număr de echipe (12). un cam
pionat sub formă de turnee 
(3+4+4 etape) atît turul cit și 
returul. Cele 6 turnee ar urma 
să se dispute în diferite locali
tăți. în completarea activității, 
se vor organiza turnee interna
ționale. grupîndu-se (pe zone) 
echipele, cite 3. la care se adau
gă o formație străină.

La fete, în același an. se va 
desfășura un tur normal toamna 
și unul primăvara sub formă 
de turneu sau cu etape săptă- 
mînale (în funcție de califica
rea sau necalificarea echipei 
naționale la J.O.).

Abia din 1972 se prevede re
ducerea de Ia 12 la 8 — și la 
masculin și la feminin — a nu
mărului echipelor din prima di
vizie și trecerea la o combinație 
între cele două formule de dis
putare a campionatului (etape 
săptămînale și turnee). De alt
fel, acestea sînt problempie caro 
frămîntă mai mult pe specia
liști.

în privința sistemului turneu, 
trebui* să subliniez faptul că 
acesta este deosebit'1 deWil’pen-

tru acomodarea permanentă a 
jucătorilor noștri cu atmosfera 
de desfășurare a competițiilor 
internaționale. Vechea formulă 
nu sprijinea pregătirea voleiba
liștilor din lot în acest sens. 
Desigur, trebuie să ținem sea
mă și de faptul că publicul șl 
organele sportive locale doresc 
să-și vadă mai des echipa evo- 
luînd acasă. Prin urmare, cu 
consider necesară o îmbinare a 
celor două forme pentru anii 
următori.

Referitor la reducerea numă
rului de echipe cred că proiectul 
nostru inițial mai trebuie revă
zut. Numai 8 echipe ar fi insu
ficient și totodată riscant, deoa
rece-s-ar putea pierde o serie 
de centre cu tradiție. Aș opta 
pentru 10 echipe, atît la fete 
cit și la băieți, în care ar putea 
fi cuprinse și elementele mai 
valoroase pe care le-a pregătit 
divizia școlară."

Părerea noastră în această di
recție este că sistemul turneu 
este util pentru acomodarea vo
leibaliștilor cu ambianța mari
lor competiții internaționale, 
însă, în condițiile în care ar fi 
adoptat ca unică formă de dis
putare a campionatului, cum 
susțineau unii antrenori, ar 
atrage după sine o serie de ne
ajunsuri (reducerea și mai mult 
a perioadei competiționale. con
siderată și pînă acum prea 
scurtă, slăbirea interesului pen
tru volei, restrîngerea înaltei 
performanțe în 3—4 orașe etc.). 
De aceea, ni se pare mai rezo
nabilă formula combinată, cu 
tur și retur după sistemul obiș
nuit și cu încă un tur. între 
cele două, după sistemul tur- 
nculuh. în încheierea campiona
tului, turnee finale pe grupe 
de echipe.

Nu credem că reducerea la 
opt a numărului de echipe în 
„A” ar fi soluția cea mal nime
rită pentru creșterea valorică a 
voleiului românesc. Din contră, 
ar avea repercusiuni negative 
asupra unor c^ți^p^cu tradițtie.
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URII CU1-A CUCERIT PE ANGELO NICULESCU
> ,,1l"-le GUADALAJAREI VA CONTINUA LUPTA • ..SĂ-L AJUTĂM PE BOC SĂ JOACE I"

Trecind peste introducerea 
de rigoare, voi spune că am 
întîlnit un Angelo Niculescu 
surprinzător prin comparație 
cu el însuși. Măsura... arit
metică a cuvintelor, ritmul 
său (unic) invariabil, atit de 
criticat de unii și atit de lău
dat de alții, rezistența în fața 

/Solicitărilor unor soluții ma
jore, spectaculoase, în fine, 
liniștea-i proverbială în fata 
oamenilor agitați și a agita
ției pe care o provoacă atît 

’de des fotbalul — iată atri
bute binecunoscute, uitate, 
pur și simplu, atunci cînd 
auzi...

— ...Dacă mai face încă 
trei meciuri ca acela de du
minică. Hrițcu intră in lotul 
național.

înaintea redării în conti
nuare a discuției, să facem 
o paranteză. Cine este Hrițcu? 
-Fost jucător la Politehnica 
Iași, cedat pentru „lipsă de 

> valoare" la' C.F.R. Pașcani, 
unde a jucat vreo doi ani ; 
s-a transferat apoi la Dinamo 
Bacău, făcînd multe luni 
tușă, neavînd dezlegarea e- 
chipei din Pașcani. Integrat 
de curind în „ll“-le băcăuan,

După ultima verificare a „olimpicilor"

UN RAPORT INVERSAT
Prea multe dileme pentru an

trenorii Valentin Stănescu și 
Cornel Drăgușin, acum, cînd. 
pină la meciul de la Galati, cu 
echipa Albaniei, a mai rămas 
doar o lună ! Angelo Niculescu 
iși exprima părerea, în ședința 
Colegiului central al antreno
rilor care analiza planul de pre
gătire a lotului olimpic, că pină 
la sfirșttul lunii martie trebuie 
să mai existe in suspensie ma
ximum două posturi din echipă. 
Iată. insă, că la sfirșitul ce
lor 90 de minute de joc în com
pania „cadeților“ Rapidului — 
adversari mai incomozi decit se 
așteptau toți — raportul era, 
după părerea noastră, exact in
vers : cei doi antrenori aveau 
doar două posturi asigurate : 
portar (Constantinescu sau 
Ghiță) și fundaș central dreapta 
(Olteanu)...

„Olimpicii" au evoluat nesa
tisfăcător la ultima lor apariție 
la București. înaintea dublei 
manșe cu Albania din prelimi
nariile J.O. Prestațiile mediocre 
sau submediocre ale jucătorilor 
convocați — cu excepțiile mai 
sus arătate — și-au pus pecetea 
pe capacitatea echipei, atit de 
redusă miercuri in Giulești, 
incit părea că rolul de sparring- 
partner fusese inversat, selec- 
ționabilii, cei chemați spre veri
ficare, nereușind să se impună 
de-a lungul partidei.

Dacă am fi întrevăzut niște in
tenții personale de limpezire a 
jocului, de plusare tehnică din 
partea unor jucători, am fi in
criminat, in primul rină, ab-

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a analizat, 
în ședința ținută aseară, a- 
baterile unor jucători și a 
luat următoarele măsuri :

• Broșovschi (U.T.A.), So- 
tir (Prahova Ploiești), Hogea 
Timur (Cimentul Medgidia) 
au fost suspendați pe cite 3 
etape pentru lovirea intenți
onată a adversarului;

• Ion Ghcorghe (Unirea 
București) — două etape pen
tru lovirea adversarului ;

• Borțea (Petrolul Videle) 
o etapă pentru lovirea adver
sarului ;

inițiative și acțiuni remarcabile la clubul Dinamo

PESTE 1000 DE ELEVI VOR AVEA ACCES
GRATUIT PE STADION

• COLABORARE RECIPROC AVANTAJOASĂ CU ALTE CLU
BURI • ACTIVIZAREA LEGĂTURILOR CU MEMBRU SUSȚINĂ
TORI « LA MECIUL DE DUMINICĂ SE VA JUCA CU 6 MINGI
DE REZERVA 9 PREMII PENTRU SPECTATORI, PRIN TRAGERE 

LA SORȚI • BOXERUL PĂPĂLĂU TRANSFERAT LA METALUL

Spiritul dinamic, întreprin
zător, care caracterizează noua 
conducere a clubului Dinamo 
se exprimă in numeroase ini
tiative Și acțiuni ce tind, în 
principal, să ridice nivelul ge
neral al activității acestei mari 
unități sportive de performan
tă.

După cum am anunțat zilele 
trecute. Biroul Consiliului Clu
bului a discutat și aprobat con
venția de colaborare cu clu
bul Metalul București, care 

cuprinde clauze, firește, avan
tajoase ambelor părți. Pe lin
gă schimbul în curs dc reali
zare, cu asentimentul sporti
vilor (Sandu Gabriel — cu doi 
jucători încă nedesemnați din 
echipa de tineret-rezerve a di- 
namoviștilor), s-a mai căzut de 
acord asupra transferului bo
xerului Nicolae Păpălău , la 
Metalul, precum și a rămînC- 
rii ia același club a atletului 
D.:na.

Relații asemănătoare de co
laborare. îndeosebi pe planul 
fotbalului, s-au mai închegat 
eu Crișul Oradea și sînt in 
perspectivă cu Delta Tulcea.

O serie de măsuri adoptate 
vizează atragerea mai largă a 
elevilor și în general a co
piilor și tinerilor din cartier 
la activitățile clubului.

în această direcție, a fost 
organizată săptămîna trecută 
o consfătuire cu profesorii dc 
educație fizică și conducerile 
celor 10 licee și școli generale 
patronate de clubul Dinamo. 
Cu acest prilej s-a stabilit ca 
la toate meciurile pe care e- 
chipa Dinamo le va susține pe 
propriul teren (inccpind cu 

eel de duminică) 1000 de elevi 

Hrițcu se află în ochii pu
blicului, undeva, probabil, in
tre... treptele 110—115 ale 
unei scări valorice a jucă
torilor noștri de divizia A. 
L-am întrebat pe Angelo Ni
culescu ce anume explică en
tuziasmul său față de acest 
jucător lipsit de ceea ce se 
cheamă un „nume" în fot
balul nostru. Iată răspunsul : 
..Băcăuanul a evoluat dumi
nică — știți că nu-mi place 
să mă joc cu vorbele — în 
maniera iugoslavului Holcer. 
A deposedat foarte eficace, 
și-a servit perfect coechipierii, 
și-a dublat prompt colegii dc 
apărare, piecind, de cite ori 
a avut ocazia, și in atac. Vă 
spun, am văzut un fundaș

Discuție cu antrenorul echipei naționale

central care m-a cucerit. Sâ 
nu uit, Dumitrache nu s-a 
prea văzut in fața lui..."

După recomandarea antre
norului echipei naționale, 
Hrițcu va fi probabil urmă- 

sența unei idei tactice coordo
natoare. Meciul din Giulești g 
fost însă dominat clar de gazde 
pentru că replica selecționatei 
olimpice a fost grevată de un 
randament insuficient al tuturor 
compartimentelor, al majorității 
selecționabililor.

Fundașii de margine, atunci 
cind recuperau balonul, în loc 
să împingă jocul inainte, pasau 
lateral la fundașii centrali, iar 
aceștia din urmă la rindul lor 
se plasau defectuos și nu se sin
cronizau (Vlad era adeseori 
prins prea in față, iar Bădin 
rata starturile la replieri). Mij
locașii — îndeosebi Sălceanu și 
Diincuță — nu dădeau repede 
drumul la. minge, agilindu-se 
inutil și uitind minute in șir că 
există și extreme. Iar Vigu. pe 
al cărui șut de la distanță se 
mizx, a ținut să demonstreze că 
poate „elabora" și nu a reușit 
nimic. Atacul, lipsit dinainte de 
meci de aportul lui Fl. Dumi
trescu și Oprea, accidentați, n-a 
avut vervă și vigoare. Dumitriu 
II n-a fost catalizatorul aștep
tat (a jucat static, fără orizont), 
iar GyOrfi nu și-a asumat răs
punderea unei pătrunderi deci
sive, părind a se declara mul
țumit cu obținerea unor plato
nice camere.

Nu ne mai rămine, în ase
menea condiții, decit să spu
nem că nu se văd roadele trialu
lui prelungit din toamnă.

Ingrată misiune — să recu
noaștem — au cei doi antre
nori ai „olimpicilor" !

Paul SLAVESCU

• Dumitrache și Deleanu 
(Dinamo București) au fost 
sancționați cu avertisment 
pentru atitudine nesportivă 
într-un meci internațional și, 
respectiv, joc dur în partida 
Sport Club Bacău—Dinamo ;

• Dodu (Jiul Petroșani), 
Columban și Iordan (Petro
lul Videle), Toma (T. M. 
București), Popazu (Meta
lurgistul Brăila), Pascu (Pe
trolul Berea) și Mcrișor (A. 
S.M. Tecuci) — sancționați 
cu mustrare pentru atitudi
ne nesportivă față de adver
sari sau proteste la deciziile 
arbitrilor.

— fruntași la învățătură și la 
sport din respectivele unități 
de învățămint — să albă ac
cesul gratuit in tribunele sta
dionului. (Demnă de eviden
țiat este și măsura luată ca, 
la toate porțile stadionului. 
după fiecare serie de 10 spec
tatori plătitori, să fie admisă 
intrarea gratuită a cite unui 
copil sau tinăr). La aceeași 
consfătuire s-a mai stabilit ca 
școlile din apropierea Parcu
lui sportiv Dinamo să-și. poală 
desfășura aici o parte din lec
țiile de educație fizică, ca ele
vii școlilor patronate de club 
să aibă întîietate la acțiunile 
de selecție, urmînd ca pentru 
ci să se organizeze și o tabără 
de vară.

Activizarea politicii clubului 
față de membrii susținători și 
dc simpatizanți și-a găsit, in 
primul rind, expresia în noile 
Instrucțiuni elaborate, care 
asigură celor ce-și plătesc cu 
regularitate cotizația o serie 
de înlesniri și priorități la 
manifestările organizate de Di
namo, la folosirea bazelor 
sportive ale clubului, la ex
cursiile în țară și străinătate 
efectuate cu prilejul deplasă
rilor echipelor dinamoviste. 
Pentru membrii susținători și 
simpatizanți au fost, de ase
menea, confecționate — în cu
lorile clubului — fulare bărbă
tești Și șaluri de damă care 
pot fi achiziționate la prețuri 
convenabile.

Pentru meciul cu C.F.R. Cluj 
au fost tipărite — în colabo
rare cu Loto-Pronosport — 
programe speciale, precum și 
fotografii ale echipei, însoțite 
de autografe ale jucătorilor. 

rit de acum înainte cu mult 
mai multă atenție de zeci de 
mii de ochi.

— Puteți să ne recoman
dați alte nume după această 
primă etapă în care ați ur
mărit două meciuri (Rapid— 
„U“, simbătă, și S.C. Bacău— 
Dinamo, duminică) ? — l-am 
întrebat pe Angelo Niculescu.

— Clujeanul Munteanu, un 
tinăr care „vine" vijelios, și 
băcăuanul Duțan, mijlocaș de 
finețe, cu o mare rază de ac
țiune. Acestor jucători consi
derați — pe hirtie — de plu
tonul doi, l-aș adăuga pe con
sacratul Dembrovschi, care, 
duminică, la Bacău, a jucat, 
după părerea mea, mai bine 
chiar decit Ia Guadalajara.

Nu-I uit, bineînțeles, pe Ră- 
ducanu, care simbătă a fost 
excelent și a. luat două 
puncte lui ,,U“,

— Ați pomenit cuvîntul 
Guadalajara. Vă sugerez să 
întindeți o punte între cam
pionatul mondial și campio
natul european și să-mi spu
neți care este „ll“-le repre
zentativei pe care-1 preconi
zați.

— Am toată încrederea în 
promoția afirmată în Mexic 
și mi se pare firesc, corect și 
necesar» să continui lupta cu 
RADUCANU — sAtmârea- 
NU, LUPESCU, DINU, MO- 
CANU, DUMITRU. R. NUN- 
WEILLER, NEAGU. DEM- 
BROVSCHI, DUMITRACHE, 
LUCESCU. Asta nu înseam
nă că vreunul dintre acești 
jucători nu va trebui să pre
zinte, în afara garanției va
lorii, și pe cea a formei pen
tru a fi inclus in națională.

— Considerați că acest .,11" 
poate juca mai bine decît la 
Guadalajara ?

— Sint convins. De altfel, 
Otto Gloria are mare drep-

ÎNAINTEA MECIULUI DE JUNIORI ROMÂNI A - TURCIA

Atenție la Cuney Memișoglu!
Ieri, pe la 11 dimineața — 

ora jocului de duminică, cu 
Turcia — lotul U.E.F.A. își 
începea unul din ultimele 
sale antrenamente dinaintea 
marii campanii : abordarea 
preliminariilor prin susține
rea — în „3 săptămîni de 
foc" a patru partide în in
tervalul 21 martie — 11 apri
lie.

Sub conducerea antrenori
lor Constantin Ardeleanu și 
Vasile Zavoda, 15 „treninguri 
bleumarin" efectuau exerciții 
de recuperare, de pe urma 
efortului cheltuit cu o zi în 
urmă la Cîmpina, în partida 
de verificare susținută cu di
vizionara B, Poiana. Unele 
dintre exerciții (care au du
rat 40 de minute) cele pentru 
mobilitate, reclamau „lucrul 
în doi", Bucaru făcînd pere
che cu Costaș (portarii... în
tre ei), Cojocarii cu Ciocîrlan, 
Dobrău cu Smarandache, B6- 
loni cu Dumitriu. Donose cu 
Sandu Gabriel, Aelenei cu 
Ion Ion (vechi amici, de la 
centrul de copii și juniori „23 
August"), Blejușcă cu Ma- 
teescu.

în lipsa partenerului său, 
Sandu Mircea (elev în clasa 
a XII-a, prezent în acele cli-

Eie vor fi difuzate contra cost 
spectatorilor, urmind că. prin 
tragere la sorți, urnele să aducă 
premii celor ce le posedă. Tot 
la acest meci se va experi
menta folosirea celor 6 mingi 
de rezervă, in scopul cîștigării 
de timp.

Iată, așadar, numai citeva 
dintre remarcabilele preocu
pări și inițiative ale condu
cerii clubului Dinamo, care 
pot stimula și alte, cluburi sau 
asociații sportive.

C. F.

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de specializare postliceală de an

trenori atrage atenția elevilor anilor I și II ai secției 
fără frecvență că sesiunea de examene — semestrul I — 
are loc la București, intre 22 și 25 aprilie.

Corespunzător planului de învățămint, in săptămina 
premergătoare sesiunii (17—21 aprilie) vor fi organi
zate lecții recapitulative și consultații în fiecare zi, in
tre orele 16 și 21, la următoarele obiecte: anatomie, 
fiziologie, teoria educației fizice, pedagogie, igienă si 
specializare (anul I) și : socialism științific, teoria și 
metodica antrenamentului, cinc-foto, fiziologie și spe
cializare (anul II).

Examenele prevăzute pentru această sesiune (anul I : 
anatomie, fiziologie, pedagogie ; anul II ; socialism știin
țific, fiziologie, teoria și metodica antrenamentului, cine- 
foto) vor fi programate succesiv și pe grupe de elevi, 
în zilele de 22, 23, 24 și 25 aprilie.

Admiterea elevilor Ia fiecare din aceste examene este 
condiționată dc prezentarea lucrării de control la obiec
tul respectiv (anul I la fiziologie și la anatomie, anul II 
Ia teoria și metodica antrenamentului și la fiziologie) 
pină Ia data de 15 aprilie.

tâte apreciind că echipa noas
tră se află încă în rodaj. Trei 
sferturi din titulari pot și 
trebuie să crească in valoare.

— Deși dialogul nostru a 
plecat de la Hrițcu, la sfîr- 
șitul lui poți rămîne cu sen
zația că orice promovare in 
prima echipă a țării va în- 
țîlni obstacole greu, foarte 
greu de depășit.

— Orice contracandidat va 
trebui să dovedească — prin- 
tr-un șir de evoluții superi
oare — că merită să fie in
clus într-un lot omogen și 
închegat pe toate planurile, 
inclusiv cel sufletesc.

Discuția s-a încheiat cu 
două „subiecte libere".

Primul :
Angelo Niculescu : „Chiar 

acum ne-a vizitat la federa
ție Boc. Cred că trebuie să-1 
ajutăm să joace cit mai cu- 
rînd. Eu contez, in continua
re, pe acest autentic talent, 
care sper că va urma un 
drum nou în viață.

AI doilea :
— Credeți că acest debut 

de retur are ceva caracteris
tic ?

— Are, fără îndoială. Un 
plus de viață, de neastîmpăr, 
de emoții...

Marius POPESCU

pe la școală), Valentin Mi- 
cloș suportă pe... propria-i 
spinare kilogramele ,în plus 
ale antrenorului Constantin 
Ardeleanu...

La o bună parte din lec- 
,ție au mai asiștat d-r. Dumi
tru Tomescu, medicul lotului 
A, precum și cunoscutul spe
cialist în materie de pregă
tire fizică, prof. Baruch E- 
lias.

La intervențiile — pe par
curs — ale acestora, cu vre
un sfat, antrenorii Ardelea

Juniorii - tricolori, in timpul antrenamentului

nu și Zavoda nu s-au simțit 
stingheriți. Dimpotrivă...

★
„Cum a fost ieri (n.c. 

miercuri) la Cîmpina ?“ — 
l-am iscodit, în final, pe Con
stantin Ardeleanu. „Nit așa 
cum ar fi trebuit la repeti
ția generală. A mers și n-a 
mers. Se cam abuzează cu 
circulația mingii spre late
ral, din care cauză atacul n-a 
prea ajuns să finalizeze din

Pe agenda actualității
Buletinul transicrarilorEUGEN IORDACHE

Șl-A DAT DEMISIA!

După cum ne anunță cores
pondentul nostru din Cluj, 
Victor Morea, antrenorul 
principal al formației divi
zionare C.F.R. și-a dat de
misia. De menționat că Eu
gen Iordache nu a participat 
la nici un antrenament al e- 
chipei sale in această săptă
mână.

DORU POPESCU

DIN NOU ACCIDENTAT
După cum se știe, în tur

neul din Brazilia, Doru Po
pescu a suferit o fractură ce 
a necesitat irr<bilizărea pi
ciorului drept pentru multe 
săptămîni. Sîmbăta trecută, 
în sfîrșit, i s-a scos ghipsul 
și jucătorul dinamovist și-a 
reluat pregătirile. Dar, ghi
nion. Marți — într-un ușor 
antrenament individual — 
cînd a vrut să șuteze cu pi
ciorul stîng (pentru a proteja 
piciorul ce fusese accidentat), 
Doru Popescu a suferit o en
torsă la genunchi și acum 
poartă o fașă ghipsată. Așa
dar, indisponibilitatea dina- 
movistului s-a prelungit în 
mod neașteptat.

GABORAȘ - INDISPONIBIL

45 DE ZILE!

După scurta sa internare, 
de luni pînă ieri dimineața, 
jucătorul timișorean Gaboraș 
a părăsit Spitalul C.F.R. nr. 2 
din Capitală. In cele cîteva 
zile cît a fost îngrijit de me
dicii secției de ortopedie, lui 
Gaboraș i s-a stabilit diag
nosticul și i s-a repus bra
țul drept in ghips.

Gaborfeș va avea imobilizat 
brațul timp de 45 de zile, 
apoi se va prezenta la un 
control pe care-1 vor efectua 
medicii specialiști.

apropiere. Fiind conduși, bă
ieții au acționat după pauză 
ceva ma.i robust și mai clar, 
obținînd,' ite altfel, și punctul 
egalizator, prin Donose".

„Se, conturează,„11"-le pen
tru duminică . „Mai. sint 
ceva probleme de rezolvat, 
îndeosebi pe la mijloc. Biî- 
lbni nu prea se simte In a- 
pcle lui și s-ar putea ca in 
cele din urmă să apelez la 
serviciile lui Mateescu"

„în rest ?“. „Cred că. in 
linii mari, vom alinia echipa 

folosită în repriza a doua, cu 
Poiana. V-aș ruga, insă, 
să-mi mai acordați răgaz o 
zi, două...".

★
De la ai noștri am trecut 

și la... adversari, pe care in
terlocutorul nostru i-a văzut, 
nu de mult, ia Burgas, evolu- 
înd în compania juniorilor 
bulgari. (Scor : 3—2 pentru 
gazde).

— Cum joacă juniorii turci?

Câștigătorii excursiilor 
a Mărțișorului

la tragerea specială 
dim 5 martie 1971

LOTO

Categoriile H și O (11 ex
cursii COASTA DALMA
ȚIEI) : 1. Salanta Ștefan — 
Gurahonț, jud. Arad ; 2. Li- 
vanescu Nicolae — Craiova; 
3. Gheorghiu Paulina — Ga
lați ; 4. Fiildp Iozsef — Tg. 
Mureș; 5. Șuba Ștefan — 
Arad ; 6. Tăutu Petru — 
Iași ; 7. Bălănescu Virgiliu
— Piatra Neamț ; 8. Badea 
Vasile — sat Țînțăreni, jud. 
Prahova ; 9. Izvoranu Nico
lae ; 10. Taflaru Alexandru 
și 11. Burican Ion și Țurca- 
nu Mina toți din București.

Categoriile I și P (45 ex
cursii : Budapesta — Varșo
via — Vilnius — Leningrad
— Moscova) : 1. Kiss Anton 
Pîrîiașul Mic, jud. Acad ; 2. 
Pop Maria — Chișineu Criș
— Arad ; 3. Stati Nicolai — 
Pitești ; 4. Ciobotaru Nicolae
— Cluj ; 5. Rusu Dan — 
Brăila ; 6. Văsoi Nicolae — 
Cluj; 7. Silaghi Doina —

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F. R. 
Fotbal a discutat și aprobat 
mai multe cereri de transfer. 
Printre acestea se află și cele 
ale fotbaliștilor Șt. Mari-

MECIURI AMICALE

Electroputere Craiova —

F.C. Caracal 1-0 (1-0)
Unicul gol al partidei a 

fost înscris de Stanciu, în 
min. 42. Jocul a fost în ge
neral frumos, plăcut.

Oaspeții, lideri în seria a 
IV-a a diviziei C, au prac
ticat un joc dinamic și spec
taculos.

ȘT. GURGUI — coresp.

STEAUA (TINERET) - 
DUNĂREA GIURGIU 21 (0-1)

Joi, a fost zi plină pe sta
dionul Ghencea. Pregătind 
meciul de la Cluj, Steaua a 
jucat o repriză cu propria-i 
echipă de juniori, de care a 
dispus cu scorul de 5—0 și, 
in continuare, cu formația 
de juniori a clubului Dina
mo, pe care a întrecut-o cu 
4—0. O formă bună au arătat 
Sătmăreanu, Vigu, Tătaru și 
Iordănescu.

Formația de tineret-rezer
ve a steliștilor a întîlnit e- 
chipa de divizia B Dunărea 
Giurgiu, de care a dispus cu 
scorul de 2—1 (0—1). Meciul 
a fost frumos și util. Au în
scris Manea și Georgescu 
pentru Steaua, respectiv Crîs- 
tache.

FI. SANDU

— Mi s-au părut mult 
schimbați în bine. Acum joa
că fotbal curat, cu pase la 
firul ierbii și, oricum, mai 
organizat ca înainte. Pentru 
jocurile susținute in tleplasa- 
re folosesc, în apărare, un 
libero la mijloc acționează cu 
4 jucători, păstrind în față 
doar două virfuri : un îna
intaș centra] și o aripă, care 
schimbă, derutant, rolurile 
intre ei. Cel mai bun este, 
insă, jucătorul cu nr. 9, co
ordonatorul, Cuney Mcmișo-

efectuat ieri
Foto: Th. MACARSCHI 

glu. Va trebui supravegheat 
cu atenție.

— Cunoscîndu-le forțele, 
vă încumetați și la un pro
nostic ?

— Nu prea agreez pro
nosticurile. Pot să vă spun 
doar atit: am încredere în 
băieții mei. Pină duminică 
vom pune la punct toate a- 
mănuntele...

G. N.

Cluj ; 8. Vasiliu Gheorghe
— Tecuci ; 9. Neacșiu Gheor- 
ghe — Craiova ; 10. Ciulei 
Toma — Bănița, jud. Hune
doara ; 11. Ivănuț Valeria — 
Brad. jud. Hunedoara; 12. 
Chirea Ion — Cuza Vodă, 
jud. Ialomița ; 13. Căpitanu 
Ion — Iași ; 14. Mirea Con
stantin — Urziceni ; 15. Bo
ier Maria, Emilia Victoria
— Orșova ; 16. Tamași Ianoș
— Tg. Mureș ; 17. Micu Ni
colae — Ploiești ; 18. Cobea- 
nu Gheorghe — Șodrile, jud. 
Prahova ; 19. Limpede Nico
lae — Avrig, jud. Sibiu ; 20. 
Oprea C. Alexandru — Ol
teni, jud. Teleorman ; 21.
Szentanai loan — Timișoara;
22. Badiu Vasile — Bîrlad ;
23. Gheorghiu Victor — Foc
șani ; 24. Veiner Villy — O- 
dobești ; 25. Pan Elisabeta ; 
26. Ionescu Ștefana ; 27. Ion 
Ilie ; 28. Arghir Emilia și 29. 
Mettler Hermina toți din 

nescu, de la Progresul Bucu
rești la C.F.R. Cluj, și Pe
tre Șchiopu, de la U.T.A. la 
Crișul 'Oradea. Ambilor jucă
tori li s-an aprobat cererile*

CHIMIA RM. VÎLCEA -

C.S.M. SIBIU 2 2 (2-1)
Partida s-a ridicat la un 

bun nivel tehnic, datorită, 
în special, oaspeților. Prin 
acțiuni siniple, sibienii au 
reușit deseori să pună în pe
ricol poarta gazdelor. Vîlcenii 
s-au apărat destul de bine, 
.răspunzînd prin contra
atacuri.

Au înscris t Mocanu (min. 
25 — din 11 m) și Gheorghe 
(min. 35) pentru Chimia, res
pectiv Răaoi (min. 2 și 53).

P. GHEONOIU — coresp.

TEREN SUSPENDAT
Deoarece în timpul meciu

lui Petrolul Videle—Chimia 
Rm. Vilcea, din campionatul 
diviziei C, nu s-au luat mă
suri organizatorice corespun
zătoare și s-a aruncat cu pie-, 
tre într-un arbitru de linie, 
Comisia centrală de competi
ții și disciplină a sancționat 
secția de fotbal Petrolul Vi
dele cu ridicarea dreptului 
de organizare pe teren pro
priu a unui meci oficial. 
(N.R. — Sancțiunea nî se pa
re prea blinda în raport cu 
gravitatea faptei).

ANTRENORUL - 
SOIIOAU 

CU JUCĂTORII SĂI
La întilnirea pe care 

conducerea Federației ro
mâne de fotbal a avut-o 
cu arbitrii de divizia A 
din Capitală și cu acei 
cavaleri, ai fluierului din 
provincie, care urmau să 
evolueze în prima etapă a 
returului, arbitrul C. Pe- 
trea, relevind obligațiile 
ce revin acestor activiști 
ai fotbalului, a amintit, 
insă, și de greutățile pe 
care le intimpină ei, in 
îndeplinirea misiunii lor, 
și așa destul de anevo
ioasă.

C. Petrea a amintit des
pre presiunea la care este 
supus arbitrul de către 
public, care nu acceptă 
decit un singur articol de 
regulament, și anume a- 
cela că echipa LUI trebu
ie să ciștige. Fi s-a refe
rit și la un alt lucru, de 
altfel cunoscut, la simu
lările jucătorilor, la pro
testele lor, la gesticulări
le menite să incite și 
mai mult publicul. Și. din 
păcate, nu o dată meciu
rile de fotbal oferă și un 
alt aspect nedorit: antre
nori care în loc să-și cal. 
meze jucătorii protestează 
alături de ci, ca să nu 
mai vorbim de faptul că 
acceptă jocul dur al e- 
chipelor lor, ba uneori îl 
și încurajează, îl provoa
că chiar, prin „indicați
ile" lor de Pe margine. 
Este adevărat că o seric 
de antrenori au fost sanc
ționați pentru actele lor 
nesportive. Dar. Constan
tin Petrea, referindu-se 
la sarcina de prim ordin 
ce revine antrenorilor, de 
a dezvolta In rîndurîle ju
cătorilor un eficient Pr0- 
ces educativ, a propus ca 
antrenorii să fie trași la 
răspundere pentru actele 
de indisciplină ale elevi
lor lor, intr-un cuvînt să 
fie și ei sancționați, o 
dată cu jucătorii vinovați 
de acte de indisciplină.

Este o propunere justă, 
Pe care, de altfel, preșe
dintele Federației româ
ne de fotbal, tov, Mircea 
Ăngelescu, și-a insușit-o. 
Cu cit ea va deveni mai 
repede o stipulație preci
să g forului nostru de 
specialitate, cu atit se va 
îmbunătăți mai mult at
mosfera in terenul de joc.

Antrenorul va deveni 
ceea ce de fapt, trebuie 
să fie : un apărător al 
fair-play-ului, al regula
mentului. al eticii, hi ul
timă instanță — al fot
balului.

Jack BERARIU

București ; 30. Schwartz Ilea
na — com. M. Viteazu, jud. 
Arad ; 31. Goldring Doloris
— Cluj ; 32. Voican M. Nico
lae — Dănciulești, jud. Gorj; 
33. Iftimie Ștefan — Ulmu, 
jud. Ialomița ; 34. Oros Mi
hai — com. Nistru, jud. Ma
ramureș ; 35. Carcalean Ion
— corn. Bicaz Chei, jud-
Neamț ; 36. Iliescu Vasile — 
Ploiești ; 37. Gheorghe Ema- 
noil — Filipeștii de Pădure, 
jud. Prahova ; 38. Jula Ve- 
roana — Zalău ; 39. Bren- 
dian Imre — Lugoj ; 40.
Popa Nicolae; 41. ■ Dumitra
che Profir ; 42. Tărcea Geor
ge ; 43. Proca Horia și 44. 
Sterian Alexandru toți din 
București ; 45. Păsu Petre — 
Popești Leordeni, jud. Il
fov

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT
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LA LUPTE LIBERE
i Reprezentativa de lupte 
libere a României, care 
întreprinde un turneu în 
R. F. a Germaniei, a sus
ținut prima ei întîlnire la 
Efferen, un cartier al ora
lului Koln. Reuniunea, 
desfășurată în fața a peste 
1500 de spectatori în' mo
derna 'Stadlhalle, a găz- 

. duit două întreceri: R.F.G.
(A) — RohiâniaAși R.F.G.
(B) — Bulgaria. Sportivii 
români s-au comportat 
foarte bine, cîștigînd șase 
meciuri, terminînd două la 
egalitate și pierzînd două. 
Scor finala 7—3. Iată rezul
tatele în ordinea catego
riilor: I. Vangheliei b. tuș 
Eckermann; P. Cernău b.p. 
Sabatini; FI, Moț — egal

M tiller; P. Coman b.p. 
Schmengle; V. Albu — egal 
Rost; Fr. Ambruș b.p. Se
ger; V. Iorga b.p. Neuma- 
yer; I. Marton b.p. Teo- 
bald; Șt. Enache p.p. He
cker; Șt. Stingu p. ab. Die
trich (Șt. Stîngu s-a acci
dentat și a fost oprit de 
medic să mai continue 
lupta în min. 8 cînd 
versarul său conducea 
taș.at la puncte).

Bulgaria a întrecut
lecționata secundă a R.F.G. 
cu 10—0.

Partida următoare a re
prezentativei române va 
avea loc vineri seara, cu 
echipa B a țării gazdă, la 
Freiburg.

ad- 
de-

se-

Corespondență specială pentru SPORTUL

CUI VA REVENI AL 37-lea TITLU
MONDIAL LA HOCHEI?

ADUNĂRII GENERALE A FEDERAȚIILOR SPORTIVE
Thomas Keller propune trei soluții

Iu-La Viena au avut loc 
crările Adunării generale a fede
rațiilor sportive internaționale 
(A.G.F.I.). Președintele acestui 
for sportiv, Thomas Keller, a 
acordat un interviu corespon
dentului agenției France Pres- 
se, in care declară referitor la 
problema amatorismului că : 
„este foarte dificil să se gă
sească o regulă general apli
cabilă celor 26 de sporturi o- 
limpice și c de preferat ca CIO 
să accepte regulile fiecărei fe
derații”. T. Keller întrevede 
următoarele trei soluții:

1. Să se revizuiască proble
ma amatorismului, luindu-se 
in considerație noile condiții 
in care se practică sportul de 
performanță, in sensul ca 
sportivii să fie despăgubiți 
pentru timpul în care se află 
in antrenament și concurs : 2. 
Să sc revină la concepția ini
țială a Jocurilor, la amatorismul 
pur. ceea ce practic nu este 
însă posibil de realizat ; 3.
Să se continue calea actuală, 
cu toate inconsecvențele sale, 
încercîndu-se îmbunătățirea si
tuației și făcind concesii in 
funcție de cazurile respective.

HENRY COOPER ȘI R PIERDUT

PERFECT SĂNĂTOS!

TITLUL PE NEDREPT...
■O Victoria lui Joe Bugner contestată de specialiști

LONDRA, 18 (Agerpres).— 
Tehnicienii 
comentează 
pronunțată 
Bugner — 
care primul a primit deci
zia la puncte, după 15 re
prize, devenind campion

boxului european 
pe larg decizia 

în meciul Joe 
Henry Cooper, în

FRAZIER ESTE

al

Umilire completă a fostului campion mondial Nino Benvenuti... 
lată-l (in dreapta) ingenunchiat in rundul 4 al tntilhirii cu 
modestul pugilist argentinian Roberto Chirino. net învingător 

la puncte, pe ringul din Bologna.
Telefoto : A. P. — AGERPRES

PHILADELPHIA 18 (Ager
pres). — Campionul mondial de 
box la cat. grea Joe Frazier 
continuă să se afle internat în- 
tr-un spital din Philadelphia. 
Medicul șef al spitalului, James 
Giuffre, a declarat ziariștilor 
că... „Frazier se află într-o stare 
fizică bună și nu are nici un 
motiv să abandoneze activitatea 
competițională. El a fost obosit 
după meciul cu Clay și acum 
sănătatea sa este perfectă. Pa
cientul i se alimentează nor
mal și u.e o bună dispoziție”.

Frazier urmează să mai ră- 
mină sub observație încă cileva 
zile pentru a i se face o serie 
de noi analize.

Europei la categoria grea. 
Majoritatea acestora afirmă 
că verdictul a fost eronat și 
că învingător trebuia să fie 
declarat Cooper, care își 
menținea centura. Fostul 
campion european, în vîrstă 
de 37 de ani, a declarat că 
a cîștigat clar din rundul 
10. El și-a confirmat prima 
declarație, anunțînd că se re
trage din box.

Yancey Durham, manage
rul lui Joe Frazier, care a 
urmărit acest meci în calita
te de comentator al televi
ziunii americane, a declarat 
ziariștilor că Henry Cooper 
este adevăratul învingător al 
întîlnirii. Soția fostului cam
pion, Albina Cooper, a făcut 
și ea o declarație, arătînd că 
„în sfîrșit, pot fi liniștită, fi
indcă soțul meu se retrage 
din box...“.

TURNEUL DE BASCHET DE LA BRAȘOV

iora a înscris înultimele două secunde

După doua prelungiri, I.C.H.F. a învins pe „U" Cluj

© Cehoslovacia cu

© Echipa U, R. S. S. — mare favorită © Suedia și-a modificat formația cunoscut!

<**•

U.R.S.S. (in negru) și Finlandeiultimul meciImagine de la

Cine va cuceri cel de al 
37-lea titlu suprem al hocheiș
tilor? Iată întrebarea pe care 
șî-o pun în aceste zile toți 
iubitorii sportului de iarnă din 
Elveția; abia scă- 
pați de emoțiile 
cu care au ur
mărit pasionan
tele întreceri din 
grupa B, ei vor 
putea acum să se 
desfete la un ve
ritabil „regal” o- 
ferit de titanii 
acestui sport.

Timp de 16 zi
le. într-un tur
neu non-stop. ce
le mai puternice 
sase formații din 
lume. U.R.S.S. 
(de 10 ori cam
pioană mondială 
și actuală 
titlului), 
hoslovacia 
cundante 
alaiuri de Finlanda, S.U.A. și 
R. F. a Germaniei se vor în
trece în meciuri tur și retur,

de verificare dintre echipele 
disputat la Tampere

mai întîi pe Eisstadion AII- 
mend (11 000 de locuri) din 
Berna, între 19 și 26 martie, 
și apoi pe Pâtinoire des Ver- 
nets (10 500 locuri) din Gene-

PE PODIUM
la

1961 :
1962 :
1963 :
1964 (J.O.) :
1965 :
1966 :
1967 :
1968 (J.O.) :
1969 :
1970 :

deținătoare a 
Suedia și Ce- 
— veșnicele se- 
ale campionilor,

C.E. DE TIR LA ARME CU AER COMPRIMAT
Țintașii sovietici au dominat întrecerile juniorilor

ultimele 16 edifii
Canada — Cehoslovacia — U.R.S.S. 
Suedia — Canada — S.U.A. 
U.R.S.S.
U.R.S.S. — Suedia
U.R.S.S. — Cehoslovacia
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S. — Suedia — Cehoslovacia

Canada
Suedia — Cehoslovacia 

Cehoslovacia 
Suedia

— Cehoslovacia — Canada
— Suedia — Canada
— Cehoslovacia — Canada
— Suedia — Cehoslovacia

va, între 27 martie și 3 a- 
prilie.

Hocheiștii sovietici pornesc 
din nou mari favoriți. Echipa 
lor este și astăzi cea mai ra
pidă, cea mai omogenă din 
acest cerc al elitei. Antreno
rii Anatoli Tarasov și Ar
kadi Cernîșev se vor baza 
din nou pe cîțiva mari maeș- 

ai jocului, cum sînt por- 
ani), 
(32), 
(30),

Pittner a modificat radical 
formația sa, venind în Elveția 
cu 8 debutanți și păstrînd din 
vechea gardă doar pe Suchy 
(27), Nedomansky (27), Jiri 

Holik (27) și Cer
ny (32), suedezul 
Arne Storemberg 
a dat credit tot 
jucătorilor mai 
vîrstnici în frun
te cu Leif Holm- 
qvist (28) și Ulf 
Sterner (30), ale- 
gînd 
val” 
ders 
(20), 
lent, 
participante, 
landa (în 
progres), 
și R. F. 
maniei

ca întotdeauna cu 
outsideri.
(n.r. astă-seară) sînt

din „noul 
doar pe An- 

Hedberg 
un mare ta-

Celelalte 
, Fin- 

ușor 
S.U.A.

a Ger- 
se vor

mulțumi 
colul de

Vineri
programate la Berna primele 
partide: U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei și Cehoslovacia — 
S.U.A.

BRASOV, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). în sala Ar- 

: matei din localitate a început 
■ ultimul turneu al diviziei A la 
! baschet masculin. Dacă lupta 
S pentru titlu este practic inchi- 
j să. Dinamo fiind virtuală cam- 
ipioană, în schimb disputa pen- 
țtru locul secund se anunță m- 
|teresantă, în ea fiind angrenate 

formațiile bucureștene Poli
tehnica și Steaua, iar cea pen
tru' evitarea retrogradării — de
osebit de dîrză, la ea part 
pînd trei echipe :
Brașov, Politehnica Cluj și Fa
rul.

Farul Constanța—Politehnica 
'Cluj 61—59 (34—23). Inaugura
rea turneului a fost făcută de 
două candidate la „repetenție”. 
Studenții au început bine me
ciul, au ■ avut avantaj de 6—7 
puncte și lăsau impresia că vor 
obține victoria. Au venit, insă, 
[ultimele minute, in care con- 
Jstănțeanul Cincu a luat citeva 
acțiuni pe cont propriu și a mai 
jînscfis două puncte, aducind 
(victoria Farului. Au condus P. 
Marin și Em. Niculescu.

I.C.H.F.—Universitatea Cluj 
95—89 (49—49, 74—74. 82—82). A 
fost un meci dramatic ca evolu
ție a scorului, dar plin de ine
xactități, mai ales din partea 
învingătorilor care au fost aju
tați copios de șansă. Studenții 
„mergeau” șiruri spre victorie, 
dar în ultimele cinci minute 
i-au pierdut (pentru cinci faul
turi) ne Demian, Zdrenghea, 
Vizi, Ronay și Moraru. Cu toa-

i-
Poli tehnica

te acestea, în prelungiri au fost 
la un pas de a cîștiga. Au ar
bitrat I. Petrțițiu și St. Grocu.

Dinamo—I.E.F.S. 108—53 (58— 
31). Arbitrilor Em. Niculescu și 
G. Mahler nu le-a rămas dccît 
să confirme spre masa oficiali
lor coșurile înscrise de echipe, 
în rest...

Universitatea Timișoara—Ra
pid București 72—71 (41—33). O 
întrecere de mare luptă, pină in 
ultimele secunde de joc. Timi
șorenii, mai calmi și bine con
duși de noul antrenor G. Do- 
rogan. au izbutit ca atunci cînd 
mai erau două secunde de joc 
să transforme, prin Ionescu, 
două aruncări libere și să reali
zeze 
însă, 
bine 
s-au 
l-au 
au fost părăsiți de șansă toc
mai cînd aveau mai multă ne
voie de ea. în plus, absenta lui 
Ivan s-a resimțit. Au arbitrat 
P. Marin și I. Szabo.

Politehnica Brașov — Politeh
nica Galați 78—69 (33—36). Gă- 
lățenii au condus în prima re
priză, dar în cea de a doua in
tercepțiile lui Deaky (urmate 
de contraatacuri fulgerătoare) și 
acțiunile 
realizate sub panou de Dikay 
au decis rezultatul în favoarea 
gazdelor, care fac astfel un im
portant pas spre evitarea retro
gradării. De menționat aportul 
consistent al celor doi jucători

amintiți : Dikay 36 p și Deaky 
22 p. Întrecerea a fost viu dis
putată. presărată cu faze spec
taculoase, aplaudate de publicul 
care și-a susținut cu frenezie 
echipa favorită.

Steaua—Politehnica București 
75—63 (41—35).

Programul de vineri : I.E.F.S. 
—Politehnica Cluj. Farul—Poli
tehnica București, Universita
tea Cluj—Politehnica Galați, 
Steaua—I.C.H.F., Politehnica 
Brașov—Rapid, Universitatea 
Timișoara—Dinamo.

MEZIBORI, 18 (prin tele
fon). — Azi au continuat în 
localitate întrecerile primei 
ediții a campionatelor euro
pene de tir în sală, la arme 
cu aer comprimat. La stan
durile de tragere din Sala 
comunală de gimnastică s-au 
aliniat juniorii (fete și bă
ieți) la proba de pușcă 40 f. 
poziția în picioare. Repre
zentanții Uniunii Sovietice au 
dominat și această probă, cîș
tigînd (cu două noi recor
duri mondiale) ambele titluri, 
la individual și pe echipe.

La proba juniorilor, țara 
noastră a fost reprezentată 
de o singură concurentă, Ma
rina Vasiliu, care n-a reușit 
să țină pasul cu ceilalți com
petitori, clasîndu-se pe locul 
23 cu 360 p. din 400 posibi
le. Pe decade (cîte 10 ținte) 
Vasiliu a avut următoarele 
punctaje : 91—92—88—89.

fete și 
de marți 
Miercuri

p (nou record mondial, v.r. 
1116 p), 2. R.F.G. 1116 p, 3. 
Iugoslavia 1103 p.

Pistolarii români, 
băieți, se află și ei 
seara la Mezibori.
după-amiaza au participat la 
un antrenament, pe poligonul 
unde vor avea loc întrecerile, 
iar vineri vor concura la 
proba de pistol, 40 focuri se
niori.

tri
tarul Konovâlenko (33 
Ragulin (30), Davîdov 
Starșinov (31), Firsov 
care au fiecare, cîte 8 parti
cipări încununate cu succes 
la C.M. Cu marea lor expe
riență, adăugată tehnicii înal
te și deosebitei puteri de 
luptă, campionii mondial? — 
apreciază specialiștii — au 
mari șanse de a continua șirul 
succeselor.

Tn lipsa Canadei, principa
lele adversare ale hocheiștilor 
sovietici vor fi tot reprezen
tativele Cehoslovaciei și Sue
diei. Dar, în timp ce Jaroslav

Paul BETSCHARD
Sport Information-Ziirich

u

Paul IOVAN

REZULTATE : 1. S. Raini- 
kov (U.R.S.S.) 
cord mondial
A. Mitrofanov
3. O. Schlipf
Pe echipe : 1.

385 p. (nou re- 
v.r. 376 p.), 2. 
(U.R.S.S.) 376 p, 
(R.F.G.) 376 p.
(U.R.S.S.) 1135

în turneul de șah de la Belgrad

ALEXANDRA NICOLAU A URCAT
LA LOCUL II IN CLASAMENT
BELGRAD, 18 (Agerpres). 

— In turneul internațional 
feminin de șah de la Bel
grad s-au disputat partidele 
întrerupte în rundele ante
rioare. Jucînd excelent f ma
lurile, maestra româncă A- 
lexandra Nicolau a terminat

o victorie la limită care, 
putea să revină la fel de 
feroviarilor. Aceștia, deși 
zbătut pentru succes, nu 
obținut, poate si pentru că

de mare eficacitate

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO

JUNIORII ROMÂNIEI
au Învins cehoslovacia cu 4 2 I

★

ItEVELLI (Franța)

întîlnirea dintre 
de amatori a

Cicliști din 12 țări, printre care 
și România, s-au prezentat la 
startul Turului Algeriei. în 
prima etapă, disputată între Al
ger și Cherchell (140 km), vic
toria a revenit polonezului Krzisz- 
kowiak in 3:57:18. In același plu
ton cu învingătorul au sosit 
cicliștii români, dintre care N. 
David și T. Vasile au ocupat 
locurile 9 și, respectiv, 10. în
vingător în etapa a doua (Cher
chell — El Alinam, 165 km) a 
fost Dieter Peschel (R.D.G.), cro
nometrat în 4:57.42. La 5 sec. a 
sosit un pluton compact, în care 
se aflau și românii. Conduce, 
în clasamentul general, polone
zul Z. Hanusik — 8:55, urmat de 
Starkov (U.R.S.S.) — același timp. 
Primul clasat dintre români este 
T. Vasile, pe locul 7. Pe echipe 
conduce R. D. Germană. Pe lo
cul 5. România — la 6 sec.

Start oarecum tardiv al se
zonului competițional, în care 
jucătorii de polo din țara 
noastră au ca parteneră de 
întrecere prima selecționată a 
Cehoslovaciei. La fluierul 
prof. Cornel Mărculescu s-au 
aliniat — în prima partidă a 
turneului internațional — re
prezentativa de seniori a Ro
mâniei și formația Rapid.

Jocul, în limitele unui de
plin fair-play a plăcut, cei 
prezenți în tribunele de la 
Floreasca avînd deseori po
sibilitatea de a aplauda ac
țiuni rapide de polo modsrn 
inițiate în special de compo- 
nenții naționalei. Aceștia au 
avut inițiativa în permanen
ță, înscriind de ont ori 
poarta adversă apărată 
rînd de internaționalii Pavel 
Mureșan și Petre Chețan. De 
altfel, scorul final de 
(1—0, 2—0, 0—0, 5—0) 
pe deplin concludent

Ce ne-a plăcut aseară 
jocul tricolorilor ? Preocupa
rea lor evidentă (ca urmare

în 
pe

8—0 
este

în

a unei idei de joc realiste) 
pentru o apărare strînsă „om 
la om”. In același timp, în
vingătorii s-au lansat rapid 
în poziții de atac, creîndu-și 
numeroase poziții de șut.

Rapidul a rezistat destul 
de bine timp de trei reprize, 
dar apoi a cedat fără drept 
de apel. Autorii celor 8 punc
te : Zamfirescu 2, Novac, Mi- 
hăilescu, Culineac, M. Popes
cu și Claudiu Rusu.

Cea de a doua partidă, Ro
mânia juniori — Cehoslovacia 
s-a încheiat cu o mare sur
priză. Jucînd cu mare ambi
ție (apărare atentă și con
traatacuri eficace) cadeții ță
rii au obținut o prețioasă 
victorie în fața unei echipe 
slab pregătite : 4—2 (1—0, 
1—0, 1—1, 1—1). Au marcat : 
I. Slăvei 2, Mirea, Răducanu 
de la învingători, respectiv, L. 
Botlik 2. Azi sînt programate 
meciurile România—România 
juniori (ora 18,30) și Cehoslo
vacia—Rapid. (a. v.).

Pregătindu-se pentru me
ciurile din cadrul campiona
tului european, miercuri noap
tea la Valencia, s-au întîlnit 
în joc amical primele repre
zentative ale Spaniei și Fran
ței. 40 000 de spectatori au 
urmărit un joc de o exce
lentă factură tehnică, dispu
tat într-un ritm viu, în care 
n-au lipsit nici emoțiile în 
evoluția scorului. Intîlnirea 
s-a încheiat la egalitate : 2-2, 
după ce la pauză francezii 
conduceau cu 1—0 !

Scorul a fost deschis în 
min. 15 prin Revelli, care a 
primit o pasă în adîncime 
de Ia Floch, intrat pe teren 
cu două minute înainte, în 
locul lui Loubet. După pa
uză, oaspeții au majorat sco
rul (min. 55) tot prin Revel- 
li, care a interceptat o pasă 
de la un fundaș advers. A- 
poi, spaniolii au o puternică 
revenire și reușesc să reducă 
din handicap prin Pirri (min. 
61), ca apoi, tot el să aducă 
egalarea în minutul următor. 
Pînă la final, gazdele sînt în

atac, dar nu reușesc să trea
că de excelenta apărare fran
ceză în care s-au edivențiat 
Carnus, Djorkaeff și Bosquier.

Arbitrul italian Angonetti 
a condus următoarele forma
ții SPAM A : Iribar—Sol, Ga- 
lego, Anton, Tonono, Costas, 
Amancio (Rexach), Pirri, A- 
rieta, (Quini), Claramunt, 
Churucca. FRANȚA : Car
nus—Djorkaeff, Rostagni, No
vi, Bosquier, Mezy, Lech, Mi
chel, Revelli, Loubet (Floch), 
Bereta.

La Melz, 
selecționata 
Franței și o echipă a Italiei, 
alcătuită din jucători semi- 
profesioniști a revenit gaz
delor cu scorul de 2—1 (0—0).

Ultimul meci al lui Pete ?

I>K!l<itiril<: lotului

tn urma unui examen medical, 
jucă- 

de o 
că i 

de 15 
F. C. 
Paris, 

eonabi-

cehoslovac
Lotul de fotbal al Cehoslovaciei 

se antrenează intens pentru me
ciurile din campionatul european. 
Antrenorul Novak a împărțit lo
tul lărgit de jucători în două 
echipe. Prima a jucat ieri la 
Brno, cu formația K.P.S. Brno 
din liga a IlI-a, de care a dis
pus cu 
cate de 
brecht, 
Cealaltă
cat cu o selecționată a Moraviei 
de Sud, pe care a învins-o 
3—0, prin punctele înscrise 
Adamec (2) și Fr. Vesely.

5—1, prin golurile mar- 
B. Vesely, Desiatnik, Al- 
Jurxanin și Hrdlicka. 
echipă a lotului a ,ju-

cu 
de

s-a constatat că celebrul 
tor brazilian Pel£ suferă 
întindere musculară, astfel 
s-a recomandat un repaus 
zile. Participarea sa, cu 
Santos, la meciul de la 
din 31 martie, împotriva 
natei Marseille — St. Etienne,

este incertă. O altă știre — trans
misă din Rio de Janeiro, de co
respondentul Agerpres, Vasile 
Oros — anunță că Pele a co
municat Confederației braziliene 
a sporturilor că după meciul cu 
Austria, din 11 iunie, la Sao 
Paulo, se va retrage din activi
tatea competițională.

FOTBALIȘTII PROFESIONIȘTI
DIN ARGENTINA ÎN GREVĂ

In Argentina, s-a inaugurat noul campionat al tării, 
dai- de data aceasta competiția a luat startul fără pre
zența fotbaliștilor celor mai adulați de spectatori. După 
cum se știe, jucătorii profesioniști ai principalelor clu
buri argentiniene se află în grevă. Ei cer revizuirea con
tractelor. Pentru a nu compromite disputarea primelor 
etape, marile cluburi au fort nevoite să apeleze Ia for
mațiile de juniori.

Redacția și administrația : str. Vasile Conta nr. 16 : telefoane : centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 si 286: telex : sportrom buc. 180,

învingătoare în cele două 
partide susținute cu Jivkovici 
și Rujița Iovanovici. Tot 
două puncte a acumulat și 
campioana mondială Nona 
Gaprindașvili, care a cîști
gat la Joerger și Bilek. Mar
gareta Teodorescu a învins-o 
pe Bilek și a pierdut la Gor- 
dana Iovanovici. Alte rezul
tate : Jivkovici — Joerger 
1—0 ; Bilek — Sokolova 1—0; 
Gordana Iovanovici — Vuja- 
novici 1—0 ; Asenova — So
kolova remiză.

în clasament, după opt 
runde, continuă să conducă 
neînvinsă Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, ur
mată de Nicolau (România) 
— 6 p, G. Iovanovici și K. 
Iovanovici (ambele Iugosla
via), Vreeken (Olanda) — 
4*/2 P> Teodorescu (Româ
nia), Bilek (Ungaria) — 4 p, 
Joerger (R. F. a Germaniei), 
Jivkovici (Iugoslavia) — 3’/2 
p, R. Iovanovici, 
(ambele Iugoslavia), 
va (Bulgaria) — 3 
măriei, Vujanovici 
Iugoslavia) — 2 p.

DRDN ÎNVINGĂTOR
PE COASTA DE AZUR
La Menton (Franța) a început 

seria concursurilor dp tenis de 
pe Coasta de Azur. In cel de-al 
doilea tur al probei • masculine 
de simplu, românul Sever Dron 
l-a învins pe italianul Crotta 
cu 6—4, 4—6, ft— 4. Alte rezultate: 
Gisbert — Viviani 6—1, 6—1 ;
Clifton — Rae 6—0, 6—3 ; Lloyd 
— Gazo 6—0, 6—0 ; Pokorny — 
Svensson 6—3, 8—6 ; Meyer — 
Howard 6—0, 6—0.

Sokolova 
Aseno- 

p, Bela- 
(ambele

Federația engleză de tenis de 
masă a exclus în ultimul moment 
âin echipa țării, pentru campio
natele mondiale de la . Nagoya, 
pe jucătorii Chester Barnes și 
Denis Neale. Aceștia s-au făcut 
vinovați de „condiționarea par
ticipării la campionatele lumii" 
— anunță telegrama agenției Reu
ter. Jucătorii Barnes și Neale 
au arătat că. dacă nu vor fi 
lăsați să evolueze în alte con
cursuri internaționale, preferate 
de ei,. nu sînt dispuși să ia 
startul la marea competiție.

I

VOLEIBALIȘTII 
CEHOSLOVACI 

IN FINALA C.C.E.
La Brno s-a disputat 

meciului dintre echipa 
Zbrojovka Zetor și
T.S.K.A. Septemvrisko Zname So
fia, contînd pentru semifinalele 
Cupei campionilor europeni 
volei masculin. Victoria a 
nit gazdelor cu scorul de 
(15—7, 13—15, 15—4, 15—8).

returul 
locală 

formația

la 
reve- 

3—1 
Tn 

primul joc echipa bulgară a clș- 
tigat cu același scor (3—1). Pen
tru finala competiției s-au cali
ficat voleibaliștii cehoslovaci 
care beneficiază de un puncta- 
veraj superior.

MERCKX ÎN FRUNTE
A luat sfîrșit cursa 

Paris — Nisa. Victoria a 
marelui favorit, belgianul 
Merckx, care a încheiat 
avans de 58 sec. față de 
lea clasat, suedezul Gosta 
sson. Pe locul trei, Ia 1:09 — spa
niolul Luis Ocana. 
secvență 
Turbie, 
dividual 
acoperit 
urmat de francezul Pouiidor — 
20:51,1 șl de Mortensen (Dane
marca) — 21:12,2. Suedezul G. 
Pettersson, principalul urmări
tor al lui Merckx, a ocupat lo
cul 5, cu 21:16,8.

cidlstă 
revenit 

Eddy 
cu un 
al dol- 
Petter-

In ultima 
a cursei, disputată la 
contracronometru in- 
pe 9,500 km, Merckx a 
distanța în 20:43.9, fiind

„CUPA PRIMĂVERII" LA HANDBAL...
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru Pe
tre ARCAN). în cea de a doua 
zi a întrecerilor de handbal fe
minin dotate cu „Cupa Primăve
rii", găzduite de sala Olimpia din 
localitate, am asistat la partide 
viu disputate. Rezultate : Loko-

motiv Plovdiv — Universitatea II 
Timișoara 13—8 (7—3), Construc
torul Timișoara — Proleter Zron- 
janin 28—12 (15—4), C.S.M, Sibiu 
— Jedinstvo Tuzla 9—8 (3—3), U- 
niversitatea I Timișoara — Haj- 
duk Velko Negotin 12—9 (6—5).

„Șl LA PENTATLON MODERN
dotat cu 

desfă- 
La 

cronome- 
pe 
cu 

ur-

In cadrul concursului
„Cupa Primăverii" s-a 
șurat. ieri, proba de înot, 
sfirșitul cursei, acele 
trelor l-au indicat cîștigător
A. Covaci (I.p. Tg. Mureș) 
3:34.2 (1 160 p). Locurile
mătoare au fost ocupate, în or
dine, de F. Kolik (C.F.R. Timi
șoara) cu 3:38,2 (1 128 p) și M. 
Cosmescu (Olimpia I) 3:34,0 (1 000 
p). Pe echipe, locul I a fost o- 

cupat de Olimpia I cu 2 768 p.

După trei probe, la individual 
conduce D. Spîrlea (Olimpia I) 
cu 2 982 p, urmat de M. Cos
mescu (Olimpia I) 2 934 p și A. 
Noghi (Olimpia II) 2 744 p, tar 
pe echipe, Olimpia I cu 8137 
p, urmată de Combinata 6 556 p 
și C.F.R. Timișoara 5 793 p. As
tăzi, cu începere de Ia ora II, 
se desfășoară la Stadionul Tine
retului ultima probă din ca
drul eoncursului, crosul.
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