
ANIȘDARA MATEI

In ultima zl a C. E. de tir din cenoslovacia

ANBOARA MATEI—medalie 
de argint la proba de pistol

MEZIBORI, 20 (prin telefon 
de la Paul GORETI, arbitru 
internațional).

Azi s-a încheiat în locali
tate prima ediție a campio
natelor europene de tir în sa
lă la arme cu aer compri
mat. La ultima probă piătol 
femei 40 focuri, reprezentan

ta noastră Anișoara Matei (de 
la clubul Dinamo București) 
a avut o comportare foarte 
bună, cîștigînd medalia de ar
gint cu 377 p, în urma unui 
duel pasionant cu cehoslovaca 
Tasarova, care a realizat cu

P RULETA RI DIN T&ATE TARILE, UNIȚI-VA !
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ÎN MECIUL DE BOX ROMÂNIA — DANEMARCA
AZI, SUB CUPOLA SĂLII FLOREASCÂ'

VICTORIE FACILA: 10-1 LUCRĂRILE CONFERINȚEI
CONSILIULUI MUNICIPAL

spre o victorie 
In meciul cu

PENTRU EDUCAjlE 
FIZICĂ $1 SPURT

BUCUREȘTI 
Preocupări pentru stabi
lirea unor noi direcții 
de dezvoltare a mișcării 
sportive din Capitală 
Opinii ale participanților

puteau

Aurel Mihai 
(dreapta) își pre
gătește directa de 
stingă, in meciul 
cu Nissen.

REÎNTÎLNIRE CU AȘII TENISULUI
IERI, ILIE NĂSTASE Șl ION ȚIRIAC AU VIZITAT,

® Boxerii români
cîștiga la 0 • Moneâ — 
Jensen, cel mai frumos 
meci al galei • Calistrat 

Cujov in revenire
Reuniunea Inaugurală a actua

lului sezon 
național al

Nedelcea a cîș-

din drumul 
se contura 
Cristiansen.

pană, Pavel 
prin abandon, In ultima re-

competițional inter- 
____  pugihștllor noștri 

fruntași — partida ROMANIA — 
DANEMARCA (scor final 10—1) 
— disputată sîmbătă seara, în 
sala Floreasca a debutat cu me
ciul semimuștelor Aurel Mlhai — 
Renning Nissen (oaspeții au a- 
nunțat, în ultimul moment, că 
vor prezenta formația completă). 
Nissen a fost un adversar facil 
pentru campionul român. Con- 
vingîndu-se repede de superiori
tatea sa evidentă, Mlhai și-a me
najat adversarul, pînă în ultima 
repriză, cînd cu cîteva stingi bine 
pltisate l-a trimis la podea, ob- 
ținind o victorie categorică la 
puncte. Constantin Gruiescu a 
confirmat forma bună din ul(l- 
mele sale meciuri (turneul de la 
Leipzig) și a cîștigat destul de 
clar întîlnirea cu Jens Groth, 
adversar dificil prin Înălțimea sa 
și lungimea brațelor. Croșeul de 
stingă, care a funcționat Cu o 
precizie matematică, a fost arma 
de bază a iul Gruiescu cu care 
și-a deschis drumul spre victorie.

Debutantul Francisc Molnar a 
pășit „,cu stîrigul" în echipa na
țională. Un accident (și-a spart 
arcada) în repriza secundă l-a

oprit 
care 
John

La 
tigat _ 
priză, meciul cu Jens Olesen, nu 
fără a depune serioase eforturi 
în primele runduri, Aurel Iliescu 
a cîștigat la puncte în fața lui 
Poul Nielsen. Deși victoria repre
zentantul nostru n-a stat nici un 
moment sub semnul incertitudi
nii. Iliescu a evoluat mult sub 
posibilități. In disputa cu Erik 
Sivebaek, pe care l-a învins la 
puncte, Calistrat Cuțov a boxat 
bine, în special în primele două 
runduri, cînd s-a deplasat frumos 
și a lovit precis, dîndu-ne noi 
speranțe pentru europenele de la 
Madrid. Victor Zilberman a în- 
tîlnit un începător (Poul Moesby) 
pe care, firește, l-a scos din 
luptă înainte de limită (abandon 
în repriza secundă). Ion Gydrffy 
a vrut să demonstreze că reche
marea sa în lot este justificată. 
Dar, în meciul cu Finn Thomsen, 
pe care l-a întrecut categoric la 
puncte, intenția nu i-a reușit de- 
cît în parte, lipsa de meciuri fă- 
cîndu-se simțită. Horst Stump 
este unul dintre cei mai în for
mă componenți ai lotului. El l-a 
depășit de o manieră spectacu
loasă la puncte pe danezul Wagn 
Norgaard, un adversar foarte in
comod și obstructionist. în ciuda 
anilor care se adună, Ion Monea 
a dovedit că rămîne același mare 
boxer. El l-a învins detașat la 
puncte pe Ralf Jensen primind 
aplauze „la scenă deschisă". Ion 
Alexe a obținut o victorie ușoară 
în fața lui Brix Andersen.

Mihai TRANCĂ

ALMED-16.34,2 LA 1500 m!
REȘIȚA, 20 (prin telefon). 

Prodigioasa serie de recorduri 
în bazin de 25 m realizate de 
Eugen Aimer (Olimpia) s-a în
cheiat cu o performanță deose
bită : 16:34,2 la 1500 m. cifră 
care reprezintă cel mai valoros 
rezultat înregistrat la noi în 
țară. Cu acest timp, elevul prof, 
I. Schuster a devenit primul 
înotător român care a înotat sub 
granița celor 17 minute, fapt 
previzibil, de altfel, după ul
timele evoluții ale lui Aimer. 
De subliniat regularitatea cu 
care a parcurs distanța (media

„sutelor" 66—67 secunde), pre
cum și timpii intermediari, din
tre care cel la 800 m repre
zintă un nou record : 8:42,2
(v.r. : 8:53,5). Menționăm că re
cordul la 1500 în aer liber (ba
zin de 50 m) este de 17:55,6. 
Iată ceilalți „intermediari” ai 
lui Aimer: 1:02,8—2:08,5—4:21,(1.

In același concurs. Mircea 
Hohoiu (Olimpia) a izbutit să-și 
îmbunătățească propriul 
la 100 m spate : 1:02,2 
1:02,5), Rapid — Sc. sp. 
3—0 (15—4, 15—6. 15—8).

23 AUGUSTUZINELE

Tenismenii noștri fruntași, vizitînd sala de montaj motoa re a uzinelor ,23 August"
Foto i DRAGOȘ NEAGU

„Cupa

RĂSTURNĂRI

Partida inaugurală a compe
tiției feminine de volei „Cupa 
Semicentenarului", desfășurată 
între echipele Dinamo și I.E.F.S., 
a prilejuit un splendid specta
col volelbaliztic, completat cu o

TURNEUL DE BASCHET DE LA BRAȘOV:

Apele s-au limpezit: POLIWCA Brașov
și FARUL retrogradează

BRAȘOV, 20 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — 
Grea luptă s-a dat la Bra
șov.. Toate cele trei echipe 
amenințate cu 'retrogradarea 
au încercat acum, în ceasul 
al 12-lea, ceea ce nu au reu
șit la timpul potrivit. Dintre

ele, doar una își va vedea, 
însă, visul împlinit și aceas
ta va fi, prin jocul rezulța- 
telor. Politehnica Cluj. Poli
tehnica Brașov și Farul își 
vor lua, după toate probabi
litățile, la revedere de la di
vizia A. Să trecem acum la

I
[DUBLU START1I

record
(v.r. :

1nr.

A. RUDEANU, coresp.

La cîteva ore înaintea reve
derii cu Ilie Năstase și Ion Ti
riac, programul galei de tenis 
de azi după-amiază, la Floreas- 
ca, a fost definitivat pină în 
cele mai mici amănunte. Să în
cepem prin a vă enumera punc
tele sale de atracție, in ordinea 
desfășurării lor, așa cum silit 
stabilite de regia „Studioului N", 
printr-un acord perfect între

Semicentenarului" la volei

SPECTACULOASE DE SCOR
pasionantă evoluție a scorului. 
Dacă primul set, cîștigat lejer 
de dinamoviste cu 15—10, nu a- 
nunța nimic deosebit, cel de al 
doilea a fost foarte echilibrat 
șl a revenit dcelorași jucătoare 
cu 16—14.

Deci. 2—0 la seturi și se pă
rea că al treilea, deși foarte 
disputat și el, va fi ultimul. 
Dar sportivele de la I.E.F.S. 
s-au concentrat în final și au 
învins cu 16—14, iar în cel de 
al patrulea au avut un start

puternic izbutind să conducă cu 
9—1. Dinamovistele au egalat 
senzațional, dar au pierdut 
la mare luptă : 17—19. Ultimul 
set a revenit surprinzător de 
ușor formației din șoseaua Ște
fan cel Mare cu 15—6. Deci, Di
namo — I.E.F.S. 3—2 (15—10,

16—14, 14—16, 17—19, 15—6).
Șc. sportivă nr. 2 — C.P.B. 3—2 
(12—15, 16—14, 15—10, 14—16,
15—10).

P
rin jocul întîmplării, printr-o simplă coincidență, 
duminica de astăzi își aliază data cu două im
portante momente de plecare ale fotbalului nos
tru junior: la Cîmpina, reprezentativa țării sus
ține primul examen oficial din dificila sesiune 
a preliminariilor U.E.F.A., iar la aceeași oră, cele 

192 de echipe ale campionatului intern— competiție cu 
o numeroasă angrenare de; forțe sportive, la nivel na
țional — se află în fața primei etape a returului.

Dacă nu vom insista asupra semnificației meciului de 
la Cîmpina — start pe care-l sperăm de bun augur într-o 
întrecere aspră — zăbovim, în puține cuvinte, asupra 
reluării campionatului, competiție care adună pe drept
unghiurile de iarbă peste 2 000 de tinere talente ale fot
balului românesc, arătînd de la bun început că în noul 
sezon opinia publică sportivă se orientează cu o exi
gență sporită spre această veritabilă „școală" a balonu
lui rotund, considerată pe drept cuvînt SINGURA capa
bilă să nască și să lanseze jucători de cea mai bună 
valoare.

Ajuns r- în actuala formă organizatorică — la cel de 
al. Cincilea ciclu, campionatul juniorilor trebuie să depă- 

. șească, cu fermitate, stadiul de experiment, încercînd să 
ignore unele dificultăți, inerente, pășind cu decizie pe I calea REGULARITĂȚII și a LEGALITĂȚII competitive, exi-

. lîrid practicile ignobile ale neprezentării sau falsului.
Dincolo de cîteva meciuri de mare spectacol, prima 

parte a întrecerii n-a avut darul să aducă prea multe 
motive de satisfacție — neprezentări, arbitraje incompe
tente, jucători abdicînd adesea de la legile fair-play-ului, 
carnete și nume falsificate, jocuri întrerupte —-, tocmai 
pentru că partidele respective au fost privite îndeobște 
ca un scop în sine, conducători și antrenori obtuzi, ur
mărind nu promovarea talentelor autentice și călirea aces
tora, ci acumularea celor cîteva puncte care să justifice 
o funcție, un salariu...

Credem că a sosit timpul ca disputa celor 192 de echipe 
de juniori să fie repusă în drepturile ei primordiale, ea 
nereprezentînd altceva decît un MIJLOC, o MODALITATE 
de întărire a fotbalului românesc Intr-unui din perime
trele sale fundamentale, o confruntare de forțe sportive 
a cărei justificare nu este în funcție de poziția ocupată 
in clasament, ci de numărul de jucători valoroși dăruiți 
fotbalului la vîrsta majoratului.

în această idee, nutrim speranța că federația de spe
cialitate, care dovedește multă comprehensiune față de 
treburile, nu simple, ale campionatului de juniori, și ce
lelalte foruri în măsură (consilii sportive municipale, ju
dețene etc.) își vor corela toate strădaniile intru buna 
desfășurare a unei competiții ds mare popularitate, al 
cărei start îl salutăm aici, dar care rămîne în continuare 
datoare fidelilor iubitori ai fotbalului.

Din toate gîndurile noastre bune, să dedicăm acum 
cîteva fotbaliștilor juniori, jucătorilor celor, mai tineri, _a- 
flați la vîrsta entuziasmului și a candorii, urîndu-le iz- 
bîndă în meciul lor de azi, în meciul lor.de. duminica 
viitoare, în meciul lor de peste două duminici...

Ovidiu IOANIȚOAIA
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desfășurarea meciurilor aces
tui ultim turneu al campio
natului național de baschet 
masculin :

Dinamo — Universitatea 
Timișoara 80—79 (disputat 
vineri seara). Campionii ul
timilor ani au evoluat rela
xat, iar timișorenii cu multă 
dîrzenie, deoarece mai speră 
să ocupe locul patru. Din a- 
ceastă conjunctură a ieșit e 
partidă interesantă, cu multe 
momente de baschet fru
mos, cu comentarii aprinse în 
tribune și pe... teren. Pînă în 
min. 15 a condus Universi
tatea, dar pauza i-a găsit pe 
dinamoviști cu un avans de

Paul IOVAN

D. TRAIAN

Blocajul dinamovistelor este la post

protagoniști, federația română 
de specalitate și televiziune.

Deci, primul gong la ora 16,30 
in Sala sporturilor Floreasca și 
pe micile ecrane. Mai întîi, cei 
doi ași ai rachetei susțin un 
inedit dialog cu spectatorii din 
sală. Interviu colectiv, la care își 
vor da concursul reporterul 
sportiv al televiziunii, Cristian 
Țopescu, ca și confratele nos
tru loan Chirilă, convertit 

ad-hoc de la fotbal la tenis. 
Apoi, la ora 17 aproximativ, 
pe mai multe ecrane dispuse în 
sală vom vedea proiecția fil
mului „Challenge”, prezentînd 
memorabilele secvențe ..1. 
nalei Cupei Davis ’69. In fine 
— in jurul orei 17,30 
Năstase și Ion Tiriac 
pe terenul de parchet verde 
pentru un meci de două seturi, 
la care va face comentarii 

semnatarul acestor rînduri. Jo
cul va dura probabil pină la 
epuizarea programului televi
zat, dar demonstrația continuă 
cu alte partide la care își dau 
concursul Petre Mărmureanu, 
Viorel Marcu, precum și tine
rii Dumitru Hărădău și Tra
ian Marcu, schimbul de miine 
al actualilor supercampioni.

Va fi. totodată, un rămas 
bun înaintea noului start in 
activitatea de turneu, in aer 
liber. Iată, de altfel, ce ne-a 
declarat maestrul emerit al 

sportului Ion Țiriac intr-o vi
zită făcută recent in redacția

noastră : „Sînt nerăbdător, ca 
și Ilie Năstase, să revin în mij
locul iubitorilor noștri de te
nis pentru acest inedit spec
tacol sportiv, pe care-1 dorim 
cu adevărat sărbătoresc. Este 
un ultim popas înaintea ple-

Biletele pentru gala de 
tenis se găsesc de vin- 
zare la casele speciale ale 
sălii Floreasca, la pretu
rile de 12 și 8 lei. Ele
vii și studenții (cu carue- 5() lj(te), beneficiază 
sută reducere.

ale fi-

— Ilie 
coboară

alte compe-cării noastre spre alte compe
tiții. începem participarea la 
turneele Marelui Premiu-FILT, 
primul start fiind la Nisa, pe 
Coasta de Azur, la 29 martie. 
Urmează, probabil, alte turnee 
în Franța, Italia și Spania".

Ieri. în avanpremiera aces
tor întilniri cu iubitorii de sport 
— la București, Ploiești și Bra
șov — cei doi tenismeni au 
făcut o vizită la Uzinele „23 
August’’. In secția de motoare 
a marilor uzine, ei s-au întil- 
nit cu muncitori și tehnicieni, 
purtînd interesante și utile 
discuții.

Azi, ii va 
gă, evoluînd

vedea țara intrea- 
în gala televizată.

Radu VOIA

D. CRISTEA si N. SFETEA5

Avictorioși in
J

„Cupa Postăvarul
20 (prin

asediază

ii

(Oontinuart tn pag. a 4-a)

azi. In divizia a la fotbal
Tn cadrul etapei a XVII-a a campionatului 

diviziei naționale A la fotbal se vor disputa 
astăzi următoarele partide :

e BUCUREȘTI : Progresul — U.T.A. (stadio
nul Republicii, de la ora 13,15);

• BUCUREȘTI : Dinamo — C.F.R. Cluj (sta
dionul Dinamo, de la ora 16);

1. Dinamo
2. Rapid
3. Steagul roșu
4. U.T.A.
5. Politehnica
6. Petrolul
7. Farul
8. Univ. Craiova
9. Steaua

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

Sport Club Bacău 
,,U' Cluj
C.F.R. Cluj
Jiul

F. C. Argeș 
Progresul
C.F.R. Timișoara

LA CÎMPINA ÎN

CLASAMENT
3
2
4
6
5
5
5
5
5
8
8
8
9
7
9

12

PLOIEȘTI : Petrolul — Sport Club Bacău; 
PITEȘTI : F. C. Argeș — Univ. Craiova; 
CONSTANȚA : Farul — Steagul roșu; 
PETROȘANI : Jiul — Rapid;
CLUJ : „U" — Steaua;
TIMIȘOARA : C.F.R. — Politehnica lași.

POIANA BRAȘOV 
telefon). Primăvara 
fostul domeniu al schiului din 
Poiana Brașov. Apele dezmor
țite duc cu ele la vale pirtiile 
de zăpadă, ștergind ultimele ur
me. In aceste condiții, princi
palul adversar al concursului 
internațional de schi „Cupa Pos
tăvarul” a fost căldura. Fondiș- 
tii, de pildă, și-au programat 
întrecerea dimineața cit mai 
devreme, trasîndu-și pirtiile pe 
la marginea pădurii, la umbră.

Simțind parcă sfîrșitul apro
piat al iernii și concursul in 
■ansamblu a fost modest ca par
ticipare și relaxat ca mod de 
desfășurare, oferind schiorilor 
un prilej de rămas bun.

Victorios in cursa de 10 km 
fond a fost N. Sfetea (A.S.A.— 
Brașov) care încheie tot cu un 
succes un sezon bogat in rezul
tate. De altfel și următoarele 
două locuri au revenit tot unor 
schiori români, primul concu
rent bulgar, P. Palagogev, fiind 
clasat pe locul 4.

Și slalomul uriaș, la fel cu

fondul, a însemnat mai mult o 
luptă internă între consacrații 
genului. Cele două manșe (destul 
de scurte), disputate pe o zăpa
dă la care contribuția cerii a 
cîntărit mult în obținerea rezul
tatului findl, au dat cîștig de 
cauza lui D. Cristea, constant și 
extrem de combativ de-a lun
gul întregului sezon. 11 urmea
ză V. Brenci și Gh. Vulpe. La 
fete, Ioana Belii a mai acumu
lat o victorie, dar în fața unui 
lot restrîns de participante (4 
fete din care o concurentă stră
ină), Desigur, concursurile in
ternaționale sint oricum bineve
nite pentru creșterea valorică 
a concurenților noștri. Cu o 
condiție : adversarii aleși să ai
bă cel puțin o valoare compa
rativă, dacă nu superioară. Alt
fel, concursul devine un sim
plu agrement.

REZULTATE TEHNICE : 10 km 
BĂIEȚI: 1. N. Sfetea (A.S.A.)

Mihai BIRA

(Continuare in pag. a 4-a)
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8
6
8
9
8
8
7
7
5
7
6
6
6
4
3
3
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. 8

4
1
3
3
4
4
6
1
2
2
1
5
4
1

27-14
18—11
13—10
25—16
29—22
20-18
25-25
13-13
21—21
23—21
17—18
21—26
16—20
19—24
10-19
9—28

PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A

ROMANIA
Astăzi, la Cîmpina, repre

zentativa de juniori a Româ
niei ia startul în prelimina
riile turneului U.E.F.A., în- 
tîlnind selecționata similară 
a Turciei.

Tinerii fotbaliști români au 
efectuat ieri un ultim antre
nament, la sfîrșitul căruia 
antrenorul principal Constan
tin Ardeleanu s-a decis asu
pra următorului „11“ : BU- 
CARU — DOBRAU, SMA- 
RANDACHE, SANDU GA
BRIEL. CIOCÎRLAN, DONO- 
SE, BOLONI, BLEJUȘCA,

TURCIA
AELENEI, SANDU MIRCEA, 
COJOCARU.

Formația oaspete a sosit la 
Cîmpina ieri dimineață. După 
cazarea în elegantul . hotel 
„Muntenia", fotbaliștii turci 
au efectuat un antrenament 
de acomodare pe terenul care 
va găzdui întîlnirea.

Iată și formația lor : OS
MAN — AHMET, ERHAN, 
MEHMET, ABDULAH, SA-
CIT, SUNUI, EVRENS, BUR- 
HAN, MEMIȘOGLU. MELIH.

Jocul va începe la ora 11 
și va fi condus de arbitrul 
sovietic Kestuiîu Andziuliy.

în ambianța bucureșteană

’ ‘ ’ i coborit din came
rele lor pentru o scurtă plimbare prin însori tul București.

Prezent pe „fază", fotoreporterul nostru Vasile BAGEAC a prins acest instantaneu, in fața 
Hotelului Ambasador.

Ieri la 13,15, ora exactă a meciului lor cu Progresul, jucătorii U.Ț.A.-ei au

lor.de
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•itmnrinnnniitinniniiininniinnnnniiniHnnniinnniiinnnniiinnninnnniiinnnnwiinninnnininniiimiiininniininininnntifnintIntermezzo sportiv cu Helena Vondrackova
Clasată pe locul II și 

să cu , —l'”' —1

Vondrackova ! 
pe care ea le

EȘTI UN GHINIONIST, 
DORU POPESCU?

. i distin- 
„Cerbul de argint", în 

competiția vocilor desfășurată 
la Brașov, 
va 
al 
tr-o agreabilă comedie 
cală.
zut-o în postura de cîntăreață, 
apoi în cea de actriță de film, 
permiteți-ne să v-o prezentăm

Helena Vondracko- 
a revenit pe micul ecran 
televizoarelor noastre, în- 

muzi- 
Acum, după ce am vă-

și pe sportiva
Răspunsurile 

dă — în cadrul unui interviu 
publicat recent de revista pra- 
gheză „Stadion" — ne demon
strează afinitățile sale cu via
ța sportivă. Iată această sec
vență insolită din activitatea 
Helenei Vondrackova :

— Vă interesează 
de frunte ?

— In fiecare dintre noi mai 
dăinuie o urmă de copilărie. 
In cazul meu, copilăria este 
legată de gimnastica pe care 
am practicat-o cu toată pasiu
nea. E de la sine înțeles, deci, 
că sportiva care m-a interesat 
cel mai mult se numește : Ve
ra Ceaslavska

— Ce sport vă atrage acum?
— In afară 

care timp de mulți ani 
practicat-o 
participînd și la 
dar pe care acum o neglijez, 
mă pasionează 
mo“. Am făcut 
ele în Japonia. Ele îmi plac 
prin stilul lor. prin corectitu
dinea maximă pe care o pre
tind, ca și prin impresionanta 
lor tradiție.

— Pentru simpla recreare, mai 
practicați vreun sport ?

sportivii

— Practic mini-schiul. 
fapt, nu am cunoștințe 
temeinice în acest sport, 
mă descurc -foarte bine 
mini-schiurile, chiar și 
bastoane. Pentru mine, 
sport constituie un 
mijloo de relaxare, fapt pen
tru care îl recomand tuturor!

Recomandare pe care, desi
gur, admiratorii actriței ceho
slovace o vor pune în aplicare 
în iarna viitoare...

REFLECȚII

în

de natație, pe 
am 

mod organizat, 
'a concursuri,

luptele „su- 
cunoștință cu

De 
prea 
însă 

cu 
fără 

acest 
excelent

FOTBALISTICE
• Fructificarea unei cen

trări „ca la carte”, exem
plifică legătura dintre... 
teorie și practică ’.

f De cele mai multe 
ori, centrările impecabi
le sînt urmate prompt 
de... ratări ireproșabile !

0 Acțiunile luate pe cont 
propriu și nefinalizate fac 
ca jucătorului respectiv, 
să-i scadă... acțiunile !

D. MAZILU

DESPRE UN CLUB DE ȘAH FOARTE VECHI, O
BIBLIOTECA EXTRAORDINARĂ SI... KARL MAY!

Orașul Bamberg din Bavaria 
este mîndru de clubul său de 
șah, înființat în 1868. In lunga sa 
activitate, acest club a înscris 
în palmaresul său numeroase 
succese. Pe nimeni n-a mirat., 
deci, faptul că tocmai șahiștii 
clin Bamberg s-au oferit să or
ganizeze prima întâlnire interna
țională dintre echipele reprezen
tative ale R.F. a Germaniei’ și 
României.

Meciul a fost deosebit de in
teresant. nu numai sub aspect 
pur tehnic. Vizita echipei noastre 
la Bamberg s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de amicală. 
In timpul primirii oficiale ce ni 
s-a făcut ia vechea orimărie a

PICATURI
• Sînt unii jucători care 

fac din ofsaid o... metodă 
de joc, cînd nu e decît o 
abatere ca oricare alta.
• Fotbalul infirmă un 

principiu economic : se 
susține și prosperă prin... 
goluri în producție !

• Unele transferări sînt 
ca peticirea poalelor cu 
bucăți luate din piepți.

• Vara se numără 
bocii... la fotbal.

O Mingea se joacă 
cu capul. Eu credeam 
numai cu capul.

Barbu ALEXANDRU

bo-

Și 
că

orașului, fetele care ne-au ofe
rit flori, erau îmbrăcate în foarte 
frumoase costume naționale ro
mânești. A fost o surpriză plă
cută pentru noi, ca și caldele 
cuvinte despre România, rostite 
de către primarul orașului, Dr 
Mathieu.

Celor dintre noi care au pasiu
nea cărților de șah. Bambergul 
lc-a rezervat o mare surpriză: 
aci se află una dintre cele mai 
mari biblioteci șahiste din lume. 
Ea aparține marelui maestru 
Lothar Schmid și cuprinde ac
tualmente peste 10.000 exemplare. 
Printre ele se află manuscrise 
din evul mediu, ediții rare și chiar 
exemplare unice. Figurează cu 
cinste și primele cărți de șah 
românești. Alături de cărți, o co
lecție minunată de șahuri. din 
toate țările lumii, de la vechile 
șatrandjuri arabe, pînă ia operele 
de artă ale meșterilor din Thai
landa si China.

Vizitând casa Iul Lothar 
Schmid, curiozitatea se împarte, 
vrind-ncvrlnd. între această co
moară șahistă și muzeul Karl 
May. realizat si întreținut tot de 
familia Schmid, care deține drep
turile de editare ale operelor ma
relui creator al lui „Old Schat- 
torhand" și ..Wlnnetou“ Chiar la 
intrare, te întâmpină un indian 
Cheerokee, în costum de paradă, 
iar în interior găsești tot arsena
lul vestului’ sălbatic, „omoritorul 
de urși", tomahawk-url. lassouri, 
cuțite, alături de pipe ale păcii, 
mocasini sau dinți de grizzly.

Iată deci cum, fără să știe, Karl 
May s-a dovedit a fi un postum 
sprijinitor al șahului...

S. SAMARIAN

Acest băiat, a reușit să în
vingă handicapul „lipsei de 
experiență”, numărîndu-se
printre cei mai buni jucători 
dinamoviști ai turneului din A- 
merica de Sud. A venit însă 
meciul de la Campinas, momen
tul nefericitului accident. Din 
spate, un fundaș brazilian a 
încercat să-l deposedeze în 
mcrnentul cînd Doru Popescu 
se pregătea să reia balonul 
din voie. In locul mingii, bra
zilianul a lovit, în plin, glez
na adversarului și... fractură 
de astragal. A urmat imobili
zarea în ghips, pentru 40 de 
zile.

...Piciorul s-a 
repede 
Ghipsul 
tămînă 
Popescu 
le. La 
xerciții 
toate acestea, joi, am mers pe 
„Dinamo" să-1 vedem, 
bina jucătorilor, gata 
trenament, am aflat 
veste de loc plăcută : 
s-a accidentat din nou“. Cum? 
Nimeni nu știa. L-am aștep
tat, atunci, să vină. Peste cî
teva minute, i-am zărit silue
ta înaltă, coborînd încet trep
tele tribunei dinspre Șos. Ște
fan cel Mare. Șchiopăta, bar 
nu de piciorul drept, cel ac
cidentat în Brazilia. Nu, 
celălalt !

— Ce s-a Intîmplat, Dorule?
— Nici nu știu ce să spun. 

La așa ceva nu mă așteptam. 
Eram bucuros că mi-am re
luat pregătirile. N-am rezistat 
tentației, am luat o minge și 
m-am apucat să-i 
poartă unui puști, 
terenul de zgură. 
face un semn cu 
tind spre peluza a 
vrut să-mi protejez glezna 

scoasă din ghips 
cu piciorul cel 
știu, am vrut să 
gea cu sete, așa 
focul pentru tot 
plase. Dar, în momentul 
rii mingii am simțit că 
fript ceva la genunchi, 
cum, iată-mă cu o nouă 
ghipsată. O mai fi pățit 
va așa ceva ?

L-am rugat pe dr. Ciortea 
să' ne spună despre ce este 
vorba. „Entorsă la genunchi. 
Nu-i atît de grav, cum și-a 
închipuit. După 6—7 zile vom 
scoate ghipsul".

— Ești un ghinionist, Doru
le ? Rîde, așa cum îl știm 
mereu. Apoi, își încrețește 
fruntea și pune mina pe pi
cior. îl pipăie...

---- _— vindecat 
decît se așteptau 
a fost scos cu o 
mai înainte, și

mai 
linii, 
săp- 

, . Doru
și-a reluat pregătiri- 

început, cu ușoare 
de gimnastică. Aflînd

de la 13 ani 
îi îm- 

n-am 
A,

să-mi

e-

In ca
de an- 
însă o 
„Doru

de

la 
pe

- si 
ară-

șutez 
acolo

(n.n.
mina, 
doua). Am

și am tras 
zdravăn. Nu 
lovesc min- 
să-mi vărs 

ce se întîm- 
lovi- 
m-a 

Și-a- 
fașâ 

cine-

Nu cred
— acum are 22, 

plinește luna aceasta) și 
fost accidentat niciodată, 
da ! Am mai fost. Dar nu mă 
sperii. Chiar la Dinamo 
mai stat pe tușă. Ce 
fotbalul nu e turism, 
se lovește omul, în 
de piciorul patului... 
fotbal?

...Facem o pauză. 
Ciortea îi recomandă 
serie de 50 de extensii 
flexii ale labei piciorului. Cînd 
medicul îl lasă, ochii lui se 
îndreaptă spre miuța colegilor. 
II sîcîi cu o nouă întrebare : 
cine ia campionatul ?

— Sigur, Dinamo.
— Dar titlul de golgeier ?
— M-a ajuns Moldoveanu. 

Băieții profită că stau pe tu
șă. Dacă nu s-ar distanța prea 
mult... Golurile poate am sâ 
le recuperez. Știți bine ce 
mingi pune Dumitrache !

— Și cînd te vei reintilni ca 
ele ?

— Doctorul spune că peste 
două, trei săptămîni.

Apoi, strînge din dinți și 
începe să numere din nou : 1, 
2, 3... “ ......................
extensii 
sprijin e 
furisita.

am 
naiba, 

Și acasă 
cameră, 
Dar la

Dr. M. 
o nouă 

și

40, 41, 42... Alte serii 
și flexii. Piciorul 
cel cu entorsă. Ah,

Constantin ALEXE

DE LA JOACĂ LA JOCUL DE FOTBAL*)
Fotbalul la copii începe prin a 

fi o joacă. Dar această joacă tre
buie să 
de joc, 
îum îl 
fericită, 
de față. Foști jucători 
apoi antrenori și cronicari de te
leviziune și de presă — deci păs
trând mereu contactul cu joaca 
la copii și cu jocul celor mari —

treacă, treptat, 
la „maidanul 
denumesc, cu 
cei doi autori

la stadiul 
organizat", 
o formulă 
ai lucrării 

l de fotbal,

SILUETE ZVELTE, TINEREȘTI...
Iată cîteva dirjre 

modelele 1971, de a- 
utomobile sport, 
„MGU, lansate de 
uzinele „British
Leyland".

Acest tip de ma
șini se bucură de 
sufragiile tineretu
lui din toată lu
mea, ceea ce a dus 
'.a intensificarea 
procesului de pro
ducție, nu mai puțin 
de 1 500 de mașini 
sport ieșind săptă
mânal pe porțild 
uzinelor șl alătu
ri ndțu-se celorlalte 
care circulă pe șo
selele celor cinci 
continente.

Unele modele pot 
atinge viteza 
173 km pe oră.

Dragoș Cojocaru și Mihai lones- 
cu îndeplinesc o foarte utilă ac
țiune pedagogică prin fixarea o- 
biectivelor ce trebuie urmărite de 
profesorii ide educație fizică ai 
școlilor și de antrenorii centrelor 
de copii, pentru depistarea „ta
lentelor", spre a urmări formarea 
lor ca viitori jucători de perfor
manță. Pornind de la izvoarele 
originfare ale fotbalului, alternînd 
dialogul vioi dintre copil șl pă
rinți cu indicațiile tehnice ale 
antrenorului, stabilind jaloanele 
procesului de instruire și de edu
cație, stimu.lînd pe micii fotbaliști 
cu exemplele marilor jucători 

care au strălucit și strălucesc pe 
stadioanele lumii, cei doi autori 
reușesc să facă o simbioză per
fectă între plăcut și util, datorită 
căreia cartea lor devine un pre
țios îndrumar pentru parcurgerea 
tuturor etapelor de creștere a.fot
balistului de mîine. Sînt bine con
turate și rolurile, în deplină co
laborare, ale familiei și școlii, ho
tărâtoare pentru formarea fotba- 
listului-cetățean. Copilului de 
ieri nu i se deschid, deci, numai 
„porțile fotbalului", dar și ace
lea ale afirmării în viața socială, 
în munca de construire a unei 
țări noi. Și pentru aceasta cartea

lul Dragoș Cojocaru și Mihai Io- 
nescu, ilustrată cu numeroase și 
instructive fotografii din jocul co
piilor, constituie un excelent in
strument de lucru.

a. vis.
*) „La porțile fotbalului0 de

Dragoș Cojocaru și Mihai IonescUf
Editura Stadion,- 1971

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

ADEVĂRURI
• Nici nu vă puteți închipui cît de mull este 

acțiunea minții de mișcările fizice. stimulată

Pliniu
9 Sportul 

să pierzi în 
de toote —

te învăță sâ 
mod demn, 
te învotâ ce

• Puneți pe bătrînii i ’ 
noaste starea sporturilor în acea țară.

cîștigi cinstit. Sportul te învață 
Prin urmare, sportul te învață 
este viața.

Ernst Hemingway

unei țări să defileze și veți cu-

Jean Giraudoux

• Ca sâ înțelegi sportul trebuie să-l fi făcui ; ca să-l 
fi făcut, trebuie să-l fi înțeles.

Virgil Ludu
• Unde este coborîșul mai ușor, acolo și urcușul este 

mai greu.
Leonardo da Vinci

MUNȚII NEMIRA-MUNȚII CRIVATULUI oonlj
Din „jurnalul de călătorie" 
al unui participant la Marele 
simultan de iarnă al Carpaților 

împreună cu discipolii-săi întru 
alpinism de la A.S. Armata Bra
șov (maestrul sportului D. Chl- 
vu și N. Naghi), maestrul emerit 
al sportului Emilian Cristea a 
ținut să participe efectiv la Ma
rele simultan de iarnă al Carpa
ților, acțiune organizată ca oma
giu adus partidului cu prilejul 
aniversării a 59 de ani de glo
rioasă existență.

Iată cîteva dintre însemnări
le lui Emilian Cristea :

19 februarie Pregătiri, pregătiri, 
pregătiri ! In sftrșit, primim hăr
țile munților ce avem sd-i par
curgem șl — la drum! Traseul 
atribuit asociației sportive Arma
ta Brașov începe din pasul 'Olt uz. 
Munții a căror creastă, avem s-o 
parcurgem, sînt situați intre pa
sul amintit șl Valea Trotușulul.

vîrfurl ce nu de
ci

ce
pun probleme 

privește orien-

zt vîntoasă cu 
îmbracă pădu-

Împăduriți, cu 
pășesc 1650 m. 
numai tn ceea 
tarea.

20 februarie.
burniță rece care 
rea cu o chiciură sclipitoare. Stra
tul de zăpadă neflind prea gros, 
ne permite să înaintăm cu spor.

21 februarie. Totul este ..li 
Peste noapte, munții tmbrăcaseră 
(taina imaculată a zăpezii și, a-

alb.

timide ale soarelui. Frumusețea 
peisajului imaculat răsplătea efor- 
turile noastre din ajun și ne în
demna la drum. In Valea Uzului 
— la Gura Bîrzăuții — ajungem 
după numai șase ore și, pentru 
că avem timp destul, atacăm al 
doilea sector al drumului, situat 
între valea amintită și Valea 
Ciobănașului, depășind înainte de 
venirea serii cea mal înaltă cul
me : Virful Moghioroș,

MARTIE
1871 Primăvara timpurie a

1 permis „Societății Româ
ne de Arme Gimnastică, și Dare 

să organizeze la 29 și 
1871 primul „concurs 
de dare la semn" în

la Semn1
30 
cu 

aer

martie 
premie 
liber.

„în lupta oontria lui Charlie 
Miller (pseudonimul sub care boxa 
Costamagna), Jim Flyn a fost de
clarat 
ulțjma

învingător" 
repriză, a

prin ko. ui 
cincisprezecea.

CU MINIBASCHETUL, ÎN JURUL PÂMÎNTULUI
Minibaschetul este o noutate?

Da. dacă ținem seama că bas
chetul are o vechime de 80 de 
ani („data nașterii" 1891. 
lcghil Springfield din statul 

. ssaehusettes, „inventator" —
fesorul de educație James 
Naismith). în vreme ce i 
baschetul s-a „născut" de abia în 
anui 1950, tot în S.U.A., fiind 
Introdus sub numele de ,,Biddy

Co- 
. Ms- 

pro- 
I A. 
mini-

Basket-ball" de către Jay Ar
cher. Și totuși, în numai două 
decenii, minibaschetul a cunos
cut o dezvoltare excepțională, 
dovadă fiind aria lui de rfispîn- 
dire care cuprinde aproape toate 
țările Europei, precum și Porto 
Rico, Canada. Japonia, Malaezia 
Ecuador. Singapore. Brazilia, 
Mexic, Birmanla, Burma, Austra
lia, Uganda, ‘ ”B.A.U., etc.

România 
organizată 

de abia după 
competiție 
Federației" ________
„Criteriul național"),

Îndrăgit din pătrunstn ce mai mult, minibaschetul a 
impetuos pe Continentul Negru, cucerind copiii și determi- 
nînd crearea a numeroase echipe de viitori performeri.

ARBITRUL 
Șl COPIII

LUI

— Lui, că a fost
cuminte — un
cartonaș cu pră
jituri ! Ție im- 
pielițatule, un
artonaș... galben!

Desen de
. CLENCIU

1 RQA La 3 martie 1896 a apărut 
10 70 primul număr din „Revista 

Sportivă", condusă de A. Davillu. 
In cuvlntul „Către cititori", pu
blicația se angaja să devină „un 
letopiseț modern și atent care să 
consemneze evoluțiunea sportului 
și în special a hipismului, vînă- 
toarei și ciclismului. Totodată, se 
dădeau asigurări că „scrima, ti
rul, navigațlunea, gimnastica și, in 
generat, toate sporturile atletice 
vor găsi în aceste coloane un 
ecou fidel".

In 
tivitate 
vorbi 
prima 
„Cupa 
terior ,,
desfășurat în 1967. la București. 
Să dăm, însă, cîteva informații 
care relevă răspîndirea baschetu
lui pentru cel mici.

LA GUAYAQUIL a avut 1OC 
primul stagiu al antrenorilor de 
minibaschet din Ecuador.

echipa școlti savto .ju
nior (antrenor Claude Brother) 
a cucerit primul campionat na
țional al Ugandei, învingînd. la 
Kampala, formația Școlii primare 
din Kimmanya (în fotografie, 
campioana Ugandei).

ÎN SALOANELE INSTITUTU
LUI NATIONAL DE CULTURA 
ȘI SPORT DIN PANAMA, a avut 
loc primul stagiu pentru mini
baschet al profesorilor de edu
cație fizică și antrenorilor de 
baschet.

în sfirșit, nu putem să hu a- 
mintlm de „CUPA PRIMĂVERII" 
competiție devenită tradițională, 
care se ya disputa ia începutul 
lunii aprilie la Suceava, cu par
ticiparea celor mal bune echipe 
din Cluj. Constanta. Saiu Mare, 
București, Oradea. Bacău. Iași. 
Tr Măgurele șl din alte orașe.

D. STANCULESCU

despre o ac- 
se poate 

1965, iar 
republicană, 

(devenită ul-
s-a

FOTBALUL Șl • ••

Un caz cu totul ieșit din 
comun s-a petrecut de cu- 
rînd în Belgia, cu ocazia ju
decării contestației introdu
se și cîștigate de F.C. An
vers împotriva rezultatului 
negativ obținut în fața bine
cunoscutei (și de noi!...) for
mații Standard-Liege. Fede
rația belgiană a recunoscut 
justețea motivului invocat 
și a dat cîștig de cauză re
clamantei. care sesizase fap
tul că echipa Standard uti
lizase în meciul cu 
patru jucători străini 
de t,rei, cît permite 
montul.

Standard s-a opus

pricina 
în loc 

regula-

hotărî-

cum, drumul nostru pe Valea Co- 
raslău este o desfătare. Copacii 
s-au învăluit într-o horbotă fină. 
Crengile, mai ales cele ale moli
zilor, par draperii fantastice pe 
sub care trecem cu grijă ca să 
nu le stricăm gingașa frumusețe. 
Pe Dealul Coraslău ajungem în 
jurul orei 12. Un Vînt rece bate 
tn rafale puternice dinspre nord- 
est, aducind zăpadă. Curind sîn- 
tem Imbrăcați la fel ca pădurea. 
Munții Nemira își confirmă nu
mele — Nemira fiind porecla lo
cală dată Crivățului. Trăim in 
plină iarnă. Ceața, vtntul șl fri
gul spulberă optimismul nostru, 
care ne făcuse să. întrezărim o 
ascensiune ușoară.

lncrucișîndu-ne din cînd în cînd 
cu urmele cerbilor, sperilndu-ne 
de zborul zgomotos al cocoși’or 
de munte, depășim pe rînd vîr- 
furile Foca, Ghenarul. Ceangăul, 
Capul Vitei. Zorim să ajungem 
la Șandrul Mic, unde harta arată 
câ drumul trece ne versantul 
vestic. Speram ea, aici, să scăpăm 
de sulițele reci ale Caancă’d.,

Noaptea n petrecem, undeva, 
sub Virful Sandrul Mare (16.19 m). 
Cortul nostru, așezat p? un strat 
gros de cetină, ne-a oferit un 
adăpost bun și relativ călduros. 
Supa și celelalte preparate culi
nare. atît de apetisante în bivuac, 
ceaiurile făcute cu ana din ză
padă, flacăra pîlniindă a lumină
rii, rafalele de vînt oprite de pln- 
za înghețată a cortului, ne-au 
prilejuit, din nou, momente d" 
desfătare alpină.

22 fenruarie. Dimineața, admi
răm crestele mtngîlate de razele

23 februarie. Folosim ultima zi 
'pentru a coborî în Valea Ciobă
nașului și a traversa peste al trei
lea sector al crestei, ajungînd în 
Valea Trotușulul, punctul termi
nus al traseului nostru,

Emilian CRISTEA

1921 numărul din 27 mar-
1tie, revista „Romănia 
sportivă" publică unul dintre cele 
mai importante documente din 
istoria pugilismului nostru : un 
aspect din timpul meciului sus
ținut la 2 septembrie 1912 de 
„compatriotul nostru Costamagna" 
cu Jim „Fireman" Flyn, „cel 
mai rezistent și periculos dintre 
adevărații campioni al boxului. 
Actualul campion al lumei, Dem
psey, a fost făcut k.o. de acesta 
într-o singură repriză" (n.n. : 
dar Dempsey era atunci la în
ceputul strălucitei sale cariere).

LEGIUIRE 
_ . ________ DEMOCRATI

CĂ ȘI MODERNĂ". In numărul 
din 13 martie 1946 al ziarului 
nostru, era comentată „Legea 
O.S.P.“t adoptată de Consiliul de 
Miniștri de sub președinția dr. 
Petru Groza și intrată în vigoare 
prin publicarea în „Monitorul O- 
flcial“ ” “ ..................
„După 18 
activitate 
sportului 
consfințit 
existența
Popular, instituind-o ca singurul 
lor sportiv de conducere în Ro
mânia" (...).

1946 „PRIMA 
SPORTIVĂ

din 9 martie 1946. 
: luni de existență și de 

laborioasă în domeniul 
de mase, legiuitorul a 

printr-un decret-lege 
Organizației Sportului

Apariția acestei legi va mar
ca începutul perioadei 

care, așa cum arăta 
Ghibu și Ion Todan in 
românesc de-a lungul 
„mișcarea sportivă românească se 
încadrează în marea revoluție 
culturală inițiată de P.C.R., con
tribuind la dezvoltarea multilate
rală a personalității oamenilor".-

in 
Emil 

.Sportul 
anilor",

documentar de l
Dorin ȘTEFLEA

PIAȚA COMUNĂ
rii, argumentînd că al patru
lea jucător — Koster — este 
din R.F.G., țară care, asemeni 
Belgie!, race parte din Piața 
Comună. La rîndul său. Co
mitetul executiv al acestei 
organizații a trimis o adre
să cerînd în termeni ener
gici federației belgiene 
se încadreze clauzei 
permite liberă circulație 
mîinii de lucru în țările 
membre ale C.E.E. Ilotărî- 
rea a rămas nemodificată, 
pe motivul că aici era vorba 
de picioare, iar în ceea ce 
privește munca, problema 
este încă nfrlâră...

de 18 ani, de la

știm

l-a

Ea are

în vîr- 
echipa

CARAN- 
notai 
care 
Clay 
nu-

me, pare a fi sportiva sovie
tică Uliana Semonova, 
stă

făcut cunoștință decît 
de ori cu pumnul lui 

Am citit și

GEORGE VLADOIU, PLO
IEȘTI. Apropo de golurile în
scrise de Alecu și Moldoveanu, 
în meciul Politehnica Iași—Pe
trolul :

Eu întreb, fără ocoluri ;
Ce se laudă ieșenii
C-au învins, cînd două goluri 
Le-au înscris — 

...ploieștenii !
PETRE VÂCARU, 

SEBEȘ. Interesant : 
ndmărul loviturilor 
le-a aplicat Frazier 
și vicie-versia.

ați 
Pe 
Iul 

Potrivit 
mărătoarei dv. — ați fost bun 
la matematică? — Frazier 
„găsit" pe Clay de 324 de ori, 
în timp ce campionul mondial

n-ar fi 
de 221

Clay. Am citit și P. S.-ul : 
„însă tăria pumnilor, nu o 
știu la nici unul din ei". E mai 
bine !

RADU NEAGU. COMUNA 
BARCANEȘTI. Ion lonescu, 
antrenorul secund al echipei 
C.F R. Timișoara, nu este fos
tul jucător al Rapidului.

GEORGE ILIESCU. PLO
IEȘTI. 1) Clay pronosiicase că 
îl va învinge pe Frazier în re
priza a 6-a. 2) Cea mai înaltă 
jucătoare de baschet, din lu-

Daugava din Riga.
2,07 m. Cunoașteți dv una mai 
înaltă ?

ION ANTOHI, BUCUREȘTI. 
1) Am mai răspuns’ la această 
întrebare : toate medaliile sînt 
confecționate din bronz și a- 
coperite apoi cu un strat sub
țire de argint sau de aur. 
Dar nu prin asta devin ele 
mai valoroase ! 2) Ați auzit că, 
in campionatul viitor, Dobrin 
va activa la Politehnica Iași ? 
Nu știm nimic. Dacă aflați ce
va în această privință, spune- 
ți-ne și nouă.

CONSTANTIN BUCȘE,
BUCUREȘTI. Poanta nu este 
chiar... nou-nouță, dar s-o as
cultăm și în varianta dv, pe 
marginea victoriei lui Joe Fra
zier asupra lui Cassius Clay :

Ar fi fost un paradox
Dacă, dintre cei doi grei, 
Ar fi cîștigat la box 
Cela care este... clei !
SIMION VALCAN, BRAȘOV. 

„Sînt un tînăr în etate de 15 
ani, și doresc să devin luptător

de greco-romane și, mai tirziu, 
poate, chiar campion, de ce 
nu ? V-aș ruga; in acest scop, 
să-mi dațl adresa campionului 
mondial, Simlon Popescu, că
ruia vreau să-i scriu". Lui Si
mlon Popescu îl puteți scrie 
pe adresa clubului Steaua : 
București, strada Plevnei nr. 
114. Sectorul 7. Dacă veți de
veni cîndva campion, să nu 
uitați să spuneți că primul 
sprijin în carieră l-ați primit 
din partea mea !

I. MIHALACHE, BUCUREȘTI, 
încercarea dv de a atenua, 
întrucîtva, proporțiile înfrân
gerii Petrolului, de-acum cîți- 
va ani, în Cupa României, un
de a fost eliminată de... C.I.L. 
Blaj, n-a avut succes. C.I.L. 
Blaj activa atunci în campio
natul raional. Presupunînd câ 
C.I.L. Blaj ar fi jucat în s,re
giune", datele problemei s-ar 
fi schimbat mult ?

AUREL PAP, ORADEA.’ E- 
chlpa dv. favorită. Dinamo 
București, a cîștigat de 5 ori 
titlul de campioană a țării, la 
fotbal. Prima oară, în anul 
1955, avlnd următoarea forma
ție de bază : Blrtașu — Toma,

Băcuț II, Szgko CălinolUi 
Băcuț I — Mațgheț, Nlcușor, E- 
ne, Neagu, Suru. Dinamoviș- 
til au cîștigat apoi de 4 ori 
consecutiv campionatul, Sn e- 
dițllle 1961—62, 1962—63, 1963—64 
și 1964—65. Pe urmă, s-au... 
prii-, Am Impresia că- șl 
socotesc pauza prea mare 
vor să-i pună capăt I

o- 
ei
Și

ilustrații: N. CLAUDIU



□mia comm mu^cîpal pe^ir» educaiie fizică și sport bucurești
Desfășurarea lucrărilor Conferinței Consiliului municipal pentru educație fizică 

și sport București a. prilejuit, așa cum era firesc, o atentă și lucidă analiză a 
progresului realizat, în ultimii trei ani, de mișcarea sportivă din Capitală.

Consemnarea succeselor obținute în această perioadă a prilejuit o justificată 
bucurie, dar participant!! la Conferință au socotit util să dezbată mai ales ideile, 
direcțiile și conținutul activității viitoare, prin care să se asigure sportului bucu* 
reștean o dezvoltare mai substanțială. în dorința de a reflecta această caracte
ristică dominantă a lucrărilor Conferinței, publicăm astăzi problemele principale 
rezultate din luările de cuvînt al participanților.

CONDIJII ÎMBUNĂTĂȚITE PENTRU
PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE 

Șl SPORTULUI
Tovarășul Dumitru Popa, 

membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid București, pri- 

,mărul general al Capitalei, a 
făcut o amplă și documentată 
analiză a tuturor domeniilor 
sportului, a activității desfă- 
'șurate în ultimii trei ani de 
organele și organizațiile spor
tive bucureștene. încadrînd 
eforturile sportivilor în cele 
ale tuturor cetățenilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid și de stat, vorbito
rul s-a oprit, pe rînd, asupra 
modului cum au fost realizate 
acțiunile de masă — atît de 
către sindicate, cît și de către 
U.T.C., organizațiile de pio
nieri și ceilalți factori locali 
cu atribuții în sport, ca și cele 
de performanță, în direcția 
educării sportivilor și a dez
voltării bazei materiale a 
sportului.

Analizînd condițiile tn care 
cetățenii Capitalei pot să prac
tice exercițiile fizice, tovară
șul Dumitru Popa a spus: „De 
multe ori s-a aprobat deza
fectarea unor baze sportive, 
fără să se realizeze altele în 
Ioc. în viitor va trebui să nu 
se mai aprobe desființarea 
terenurilor de sport decît în 
cazul cînd se asigură construi
rea altora".

„Părerea noastră — a spus 
în continuare vorbitorul — 
este că se impune punerea la 
dispoziția locuitorilor Capitalei 
a tuturor bazelor, terenurilor 
și stadioanelor din București, 
fără a se afecta pregătirea 
fruntașilor sportului. Este im
perios necesar să se găsească 
soluții pentru ca acest lucru 
să fie grabnic realizat".

Prim-secretarul Comitetului 
municipal de partid Bucu
rești a insistat apoi asupra 
necesității intensificării mun
cii de educație în rîndurile 
sportivilor, arătînd că, în pri
mul rînd, antrenorii sînt cei 
care trebuie să constituie un 
exemplu.

De asemenea, au fost date 
îndrumări pentru sporirea efi
cienței investițiilor, pentru o 
pregătire mai minuțioasă a 
acțiunilor sportive, pentru o 
propagandă eficace. Arătînd 

tn pauza lucrărilor se vizitează expoziția trofeelor cucerite de 
sportivii bucureșteni

că municipiul București deține 
o importantă pondere în acti
vitatea sportivă națională, to
varășul Dumitru Popa a sub
liniat. datoria pe care o au 
activiștii sportivi, antrenorii, 
tehnicienii și sportivii de a 
munci și lupta cu și mai 
multă ardoare pentru crește
rea prestigiului României so
cialiste în arena internațio
nală, printr-o pregătire bazată 
pe un volum mai mare de 
muncă, printr-o totală dăruire. 
„Este adevărat că s-au ob
ținut succese importante, că 
ele ne produc o reală bucurie
— a spus d-sa — dar toate 
acestea pot fi amplifi
cate prin mai multă muncă, 
printr-o maximă concentrare 
în timpul întrecerilor, prin 
voință, dîrzenie — calități pe 
care sportivii noștri le au".

ESTE NECESARĂ PUNEREA ÎN VALOARE 
A TUTUROR. RESURSELOR

Subliniind succesele obținu
te în activitatea sportivă de 
masă și de performanță de 
organele și organizațiile spor
tive din Capitală, îmbunătăți
rea continuă a bazei materiale 
și arătînd că primul oraș al 
țării deține o pondere însem
nată în mișcarea noastră de 
educație fizică și sport, tova
rășul Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport a trecut, apoi, la anali
za diferitelor aspecte eviden
țiate de activitatea din ultimii 
trei ani.

„în prezent, a arătat vor
bitorul, nu ne putem declara 
Pe deplin mulțumiți de mo
dul în care organele noastre, 
precum și ceilalți factori, ac
ționează pentru punerea în 
aplicare a uneia dintre prin
cipalele sarcini izvorîte din 
documentele de partid și de 
stat, și anume convingerea 
și mobilizarea cetățenilor de 
diferite vîrste Ia practicarea 
sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului. Principalele 
cauze sînt: folosirea unor mij
loace și forme care nu au dus

In încheierea cuvîntului 
său, tovarășul Dumitru Popa 
a spus: „în actualul Cinci
nal se vor construi în Capi
tală în loc de 107 000 de a- 
partamente peste 120 000, deci 
cu 40 000 mai multe decît în 
Cincinalul trecut. în această 
perioadă, se vor amplifica 
preocupările și pentru cele
lalte probleme social-cultura- 
le, inclusiv cele ale sportului. 
Vor trebui dezvoltate bazele 
de agrement pentru a se oferi 
populației noi zone de recrea
re și sport. Este necesar ca 
sindicatele, comitetele de ce
tățeni, deputății să identifice 
în continuare spațiile dispo
nibile din incinta sau din 
apropierea întreprinderilor și 
instituțiilor, pe care, cu chel
tuieli minime, să poată fi 
amenajate baze sportive. De 
asemenea, consiliile populare 
ale sectoarelor vor trebui să 
inițieze și să sporească volu
mul lucrărilor de amenajare 
a unor platforme bitumîni- 
zate și a unor terenuri de 
joacă pentru copii în apropi
erea noilor cartiere".

la atragerea cetățenilor de 
toate vîrstele, în mod diver
sificat, la practicarea exerci
țiilor fizice în scopul menți
nerii și creșterii capacității de 
muncă, al recreării și recupe
rării forțelor necesare activi
tății productive, aceste mij
loace și forme împrumutînd 
prea multe din caracteristi
cile activității de performan
ță și — ca urmare — limitînd 
posibilitățile de practicare a 
exercițiilor fizice după dorin
ța și în funcție de timpul 
liber de care dispune fiecare 
etc.".

Analizînd pe larg multiple
le aspecte ale activității de 
masă, în special ale celei care 
se adresează tineretului șco
lar, tovarășul Angliei Alexe 
a scos în evidență carențele 
care mai frînează încă obți
nerea unor rezultate pe mă
sura necesităților. Ocupîndu- 
se de activitatea de perfor
manță, vorbitorul a arătat s 
„...din controalele efectuate de 
organele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport reiese, în primul rînd, 
rămînerea în urmă, în multe 
secții, la capitolul instruire. 
Greu își fac loc în practică 
noile metode de antrenament 
care, în alte țări, sînt aplicate 
de mult cu rezultate pozitive. 
Volumul și intensitatea, nu
mărul de antrenamente pe 
zi și pe săptămînă, efectuate 
de sportivii și echipele din 
majoritatea secțiilor, sînt încă 
nesatisfăcătoare".

Președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, a făcut o profundă 
analiză a tuturor lipsurilor 
care se manifestă în activita
tea de pregătire a sportivilor 
fruntași, lipsuri care impie
tează asupra performanțelor 
realizate în marile confrun
tări internaționale. „Sarcina 
noastră fundamentală — a 
spus în încheiere, tovarășul 
Anghel Alexe — rămîne aceea 
a dezvoltării, prin cele mai 
adecvate forme și mijloace, a 
activității de educație fizică 
și sport a maselor". Insis- 
tînd asupra modernizării me
todelor de pregătire, asupra 
folosirii judicioase a tuturor 
bazelor sportive, președintele 
C.N.E.F.S. a arătat că, prin 
exploatarea tuturor resurselor, 
Bucureștiul poate și trebuie 
să-și aducă o contribuție și 
mai substanțială la dezvolta
rea mișcării sportive din țara 
noastră, la obținerea unor 
performanțe și mai înalte în 
arena internațională.

DIN CUVÎNTUL
PE PRIMUL PLAN-EDU
CAȚIA FIZICĂ A MASELOR

Acest aspect al activității, 
care se confundă cu însăși 
rațiunea de a exista a miș
cării de educație fizică și 
sport, a găsit un ecou larg, 
fiind deseori subliniat în in
tervențiile vorbitorilor.

GHEORGHE BORȘ, preșe
dintele Consiliului municipal 
al sindicatelor : „în ceea ce 
privește dezvoltarea de masă

GHEORGHE BORȘ

a educației fizice, Bucureș
tiul deține realizări însemna
te. Peste 300 de asociații spor
tive au campionate proprii; 
la crosuri, diferite cupe pe ra
muri de producție, și compe
tiții în cinstea zilelor festive 
participă aproape 100 000 de 
concurenți ; cele 4000 de acți
uni turistice au angrenat în 
activități de drumeție peste 
330 000 de oameni. Este, fără 
îndoială, un bilanț pozitiv, pro
mițător.

Dar, așa cum a arătat to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la Plenara Comitetului Central 
al partidului, sarcina noastră 
este de a angrena în activi
tățile de mișcare întreaga 
populație a țării. Sindicatelor 
le revin în acest sens sarcini 
deosebite. Acestea au fost dez
bătute în adunările generale 
ale asociațiilor sportive și con
cluziile pe care le-am tras, 
prin prospectarea realității, ne 
îngăduie să ne propunem o- 
biective de viitor concrete și 
realizabile. Ne gîndim că for
mele de practicare a exerci
țiilor fizice se pot extinde și 
îmbogăți. Vom căuta ca în 
desfășurarea diferitelor com
petiții cu caracter popular să 
acordăm o mai mare atenție, 
PRIMELOR ETAPE, care angre
nează de fapt MAJORITATEA 
salariaților. Ne vom strădui să 
dezvoltăm baza materială ne
cesară practicării diferitelor 
sporturi și, în acest sens, 
există de pe acum semne 
bune, prilejuite de întrecerile 
ce se organizează in cinstea 
gloriosului Semicentenar al 
Partidului".

Ing. VICTOR BERCEA, pre
ședintele asociației sportive 
„Grivița Roșie" : „Sprijinind
activitatea de performanță pe 
care o desfășoară secțiile noas
tre de rugby (7' titluri de cam
pioni. naționali, 21 de sportivi 
in loturile reprezentative), ae- 
romodelism, box, șah, ne vom 
preocupa să asigurăm condi-

PROIECTE Șl MĂSURI IN TOATE
DOMENIiLE ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Consemnăm, din amplul plan de măsuri 
adoptat de Conferința C.M.E.F.S. București, 
cîteva proiecte concludente pentru orien
tarea activității viitoare în scopul dezvol
tării și progresului multilateral al sportului 
din Capitală.

• Se va pune un accent deosebit pe 
practicarea gimnasticii de înviorare, a ciclo
turismului, culturismului, halterelor, tenisu
lui de masă, tirului și tirului cu arcul, pre
cum și a unor jocuri sportive.

® Cu sprijinul Consiliilor populare ale 
sectoarelor, vor fi amenajate un număr 
sporit de terenuri simple și platforme bitu- 
minizate, în vederea creării unor condiții 
îmbunătățite de practicare a exercițiilor 
fizice și sportului în cartiere.

• Va fi dezvoltata rețeaua centrelor de 
prestări-servicii pentru populație, pentru de
servirea cetățenilor dornici să se inițieze 
și să practice sporturi cum sînt: haltere, box, 
tenis, înot, scrimă, gimnastică modernă, 
precum și pentru gimnastică igienică.

o Tn asociațiile sportive vor fi organizate 
un număr cît mai mare de întreceri de 
masă, concursuri de cros și friatlon atletic, 
excursii în cadrul cărora să se facă dru
meții, orientare turistică și să se practice 
jocuri dinamice și sportive, duminici cul
tural-sportive ele.

• Comisiile de educație fizică a maselor, 
din asociațiile sportive sindicale și cele d;n 
cooperație, vor fi activizate și îndrumate 
pentru organizarea campionatelor pe aso
ciație la cel puțin trei ramuri de sport.

• Tn cadrul acțiunii „Delfin" vor fi create 
condiții pentru ca în fiecare an să se poată 
asigura învățarea înotului de către cel 
puțin 15 000 de copii.

• în baza unui program precis, stabilit 
de comun acord cu conducerile școlilor, 
cluburile și asociațiile vor pune la dispo
ziția elevilor bazele sportive de care dispun, 
precum și tehnicienii necesari.

• Se va acționa cu fermitate pentru eli
minarea decalajului existent, fotă de nive
lul performanțelor internaționale, la anu
mite probe atletice, la notație, haltere, 
ciclism, baschet etc.

o Biroul C.M E.F.S. București va as:gura 
perfecționarea cadrelor de tehnicieni și ac
tiviști și va lua măsuri pentru organizarea 
unor cursuri de calificare și reciclare.

• Se va acorda tot sprijinul necesar 
construirii în bune conditiuni a obiectivelor 
sportive prevăzute în planul de investiții 
al C.N.E.F.S. Totodată, se va asigura res
pectarea normelor legale privind interzice
rea dezafectării unor baze sportive.

PARTICIPANȚILOR
ții cît mai bune de agrement 
pentru salariații întreprinderii 
și familiile lor. Prospectăm 
posibilitatea amenajării unor 
ștranduri și locuri de recreare 
care pot aduce în plus veni
turi la bugetul asociației".

N. RADULESCU—BOTICA, 
secretar al Consiliului popular 
al sectorului VIII : „Atenția 
noastră, a gospodarilor orașu
lui, trebuie să se îndrepte deo
potrivă spre cetățenii de toa
te vîrstele. Ne propunem să 
amenajăm platforme bitumini- 
zate în cartierele sectorului, 
avem în studiu crearea de mi- 
niterenuri sportive în curțile 
tuturor școlilor. Paralel cu pre
gătirea performerilor de sport 
(și fără a o stînjcni bineînțe
les), cred că trebuie găsite mo
dalități de folosire a bazelor 
sportive de către cetățeni.

Pentru a mări interesul co
piilor față de activitatea spor
tivă aș sugera Ministerului în- 
vățămîntului să introducă 
drept test obligator la exame
nele de admitere O PROBA 
DE EDUCAȚIE FIZICA" (A- 
plauze puternice în sală !)

DE PE PLATFORMA ÎNFĂP
TUIRILOR ACTUALE, SPOR
TUL ȘCOLAR Șl UNIVERSI
TAR POATE Șl TREBUIE 
SĂ CUTEZE MAI MULT!

Despre activitatea sportivă 
a elevilor și studenților, a 
acestei masa care înglobea
ză aproape o cincime din 
populația Capitalei, au vor
bit mult și pasionant o bună 
parte dintre cei care s-au 
perindat prin fața microfo
nului.

EMIL STANCU, directorul 
liceului „Matei Basarab", 
doctor în filozofie, fost spor
tiv și mare iubitor al spor
tului, a făcut, in minutele 
ce i-au fost rezervate, o a- 
devărată pledoarie, compe
tentă și emoționantă, în fa
voarea exercițiului fizic, a

EMIL STANCU

caracterului lui absolut indis
pensabil, subliniind roltd 
deosebit de important care 
revine, în acest sens, direc
torului de școală.

„Urmăresc cu regularitate, 
modul cum se desfășoară lec

țiile de educație fizică în li
ceul pe care-1 conduc. Spre 
deosebire de alte materii, o 
oră de sport îți îngăduie să 
vezi dintr-o privire nivelul ge
neral al clasei, după ținuta fi
zică a copiilor, după reflexe
le și deprinderile motrice pe 
care le au. Constat cu regret 
că mai avem, în municipiul 
nostru, un procent mare de 
scutiți. Există tentația de a se 
arunca vina pe medici (care 
dau, într-adevăr, cu ușurință 
certificatele), ori pe părinți 
(prea grijulii cu pregătirea in
telectuală a copiilor, dar grav 
nepăsători la dezvoltarea lor 
fizică). Cred că trebuie să pri
vim cu toată atenția și spre 
noi, spre dascăli, să vedem 
cum organizăm activitățile de 
sport ale elevilor ? Directorii 
de școală au în această di
recție atribuții majore și mă 
adresez omologilor mei cu ape
lul de a le îndeplini. în ca
drul liceului „Matei Basarab”, 
studiem problema — ml se 
pare de mare însemnătate — 
cînd anume este cea mai efi
cientă ora de educație fizică : 
la începutul programului, la 
mijloc sau la sfîrșitul lui ?**

EUGENIA ȚICALIUC, in
spector al Inspectoratului șco
lar al municipiului București : 
„Hotărîrea Colegiului Ministe
rului Învățămîntului, de la în
ceputul acestui an, va fi pen
tru noi o călăuză și un imbold

EUGENIA ȚICALIUC

pentru a perfecționa formele 
activităților sportive de masă 
și de performanță ale elevilor. 
Este nevoie de o grijă sporită 
față de îmbunătățirea bazei 
materiale necesare acestui scop. 
Ar fi imperios necesare acope
rirea bazinului de înot de la 
Obor și redarea în folosința 
elevilor a bazei sportive „Si
rena". De asemenea, așa cum 
arăta tovarășul Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, 
proiectanții noilor ansambluri 
de locuințe să nu omită de pe 
planșetele lor locurile de joa
că, terenurile de sport, bazinele 
de înot".

VICTOREL NICOLAE, se
cretarul organizației U.T.C. a 
Grupului școlar Vulcan, elev 
In anul II : „Vin în • fața 
Conferinței cu rugămintea de 
a se studia posibilitatea ame
najării unui complex sportiv 
pe care cei 45 000 de elevi ai 
școlilor profesionale și învăță- 
mintului postliceal din Bucu
rești să poată face antrenamen
te și organiza competiții. In 
anii tre.cuți, la baza sportivă 
din str. Barbu Văcărescu, toți 
elevii din învățămîntul profe
sional și tehnic au prestat ne

numărate ore de muncă patrio
tică, iar astăzi — cînd această 
bază a trecut. în administrarea 
unei întreprinderi — pe lingă 
faptul că nu mai avem acces 
la ea, terenul s-a degradat, de
venind un simplu maidan îm
prejmuit !...“

ZAMFIR ZORIN, prorector 
al Universității București 5 
„Vreau să transmit mulțumiri 
conducerii de partid și de stat 
pentru condițiile excelente de 
învățătură și sport puse la dis
poziția studenților Universită
ții bucureștene. Față de aces
te condiții, tineretul studios 
este hotărît să dea mai mult 
decît pînă acum atît in amfi
teatre și laboratoare, cît și pe 
stadion. Studențimea poate și 
trebuie să fie o forță sportivă 
a țării !“

Vasta problematică a școlii 
și universității, a educației 
multilaterale a tinerei gene
rații a fost abordată, de ase
menea, de către EUGENIA 
MÂNDIȚA, președintele Con
siliului municipal al organi
zației pionierilor și CON
STANTIN STANCU, șeful 
comisiei sport, turism, pre
gătire militară în Comitetul 
municipal al U.T.C.

70 LA SUTĂ DIN PERFOR
MERII ȚÂRII LOCUIESC ÎN 
BUCUREȘTI; CIFRA 

OBLIGĂ!
In planul dezvoltării vi

itoare a sportului nostru și, 
mai ales, a reprezentării cu 
succes la Jocurile Olimpice 
din . 1972, organizațiilor din 
Capitală le revin sarcini de 
mare importanță. Aspectul 
acesta a ocupat un loc de 
seamă în dezbaterile Confe
rinței C.M.E.F.S.

Col. MAXIMILIAN PÂNDE
LE, președintele Clubului spor
tiv Steaua. „Sarcinile reieșite 
din Planul de măsuri și obser
vațiile făcute de tovarășul Du
mitru Popa vor constitui obiec
tive primordiale în activitatea 
noastră. Aș vrea să mulțu
mesc cluburilor sportive sin
dicale și studențești pentru 
munca exigentă depusă în ve
derea pregătirii unor cadre de 
nădejde ale performanței ro
mânești. Aș vrea să se înțe
leagă că acesta este un proces 
în flux continuu și indiferent 
în ce club ar activa sportivul 
de valoare el reprezintă în 
ultimă instanță culorile Ro
mâniei socialiste.

în viitorul apropiat, tehni
cienii clubului Steaua își pro
pun să îmbunătățească în mod 
considerabil procesul instruc-

MAXIMILIAN PÂNDELE 

tiv-educativ. Principalul nos
tru obiectiv : să ridicăm per
formanțele numai la NIVEL 
INTERNATIONAL."

MARCEL ROȘCA, maestru 
emerit al sportului : „Angaja
mentul nostru este să obținem 
la Munchen un succes mai 
mare decît acela de la Mexic. 
Ne vom strădui ca prețioasele 
recomandări făcute de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la intîlnirea cu „olimpicii" ro
mâni după Olimpiada din 
1963. să devină fapte. Adică : 
succese, victorii, medalii 1

★
Au mai luat cuvîntul, fă- 

cind observații și propuneri 
interesante tovarășii: MIR
CEA ClMPEANU, președin
tele asociației sportive Lo
comotiva, VALENTIN l)AS- 
CĂLESCU, directorul școlii 
sportive nr. 1, VASI1.E 
CORN.AC, președintele aso
ciației sportive Autobuzul, 
GHEORGHE STĂNESCU, 
președintele Comisiei muni
cipale de box.

Dezbateri consemnate de Dan 
GÂRLEȘTEANU, Valerio CWIO-

SE și Hristache NAUM 
Fotografii de Dragoș NEAGU

Este evident că actuala pe
rioadă de pregătire este abor
dată în atletismul nostru cu 
mai multă seriozitate ca orl- 
cînd.

Plecînd de la această con
siderație generală, consemnăm 
cu plăcere și în județul Arad 
o serie de stări de lucruri 
îmbucurătoare, de inițiative

UNDE MERGEM?
ATLETISM : Sala „23 Au

gust", de la ora 9.30 : concurs 
studențesc ; Parcul „23 Au
gust", ora 9.45 : cros — eta
pa a Ii-a a „Cupei Semicen
tenarului” ; Circuitul din str. 
Maior Coravu, ora 10 ; Între
cere de marș.

CICLISM : Șos. Olteniței,
km 7, ora 9.30 : concurs de 
fond (toate categoriile).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 13.15 : Progresul — 
U.T.A. (divizia A) ; Stadionul 
Progresul, ora 10 : Progresul 
— U.T.A. (tineret-rezerve) ; 
Stadionul Dinamo, ora 14 : 
Dinamo — C.F.R. Cluj (tine
ret-rezerve) ; ora 16 : Dina
mo — C.F.R. Cluj (divizia A) ; 
Stadionul Politehnica, ora 
11 : Sportul studențesc — Fla
căra Moreni (divizia B) ; Te
ren Ghencea, ora 11 : Dunărea 
Giurgiu — Portul Constanța 
(divizia B).

POLO : Bazinul Floreasca, 
ora 18.30 : Rapid — România 
juniori, România — Cehoslo
vacia. 

lăudabile în ridicarea schim
bului de mîine al atletismu
lui de performanță. In cele 
5 secții existente în localită
țile Arad și Ineu, sub îndru
marea unor antrenori pasio
nați (T. Prundan, I. Marconi, 
S. Grecu, N. Lăzărescu, Gh. 
Mărgineanu, C. Nemeș, F. 
Bauer), peste 200 de tineri

POPICE : Arena Giulești, de 
la ora 8, Rapid București — 
Rafinăria Teleajen Ploiești 
(m), jocul ultimelor trei 
schimburi.

RUGBY : Terenul Construc
torul de Ia ora 10,30: Dinamo
— Universitatea Timișoara, 
Constructorul — Farul; Teren 
Giulești, ora 10 : Rapid — 
Agronomia.

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 8 : Aurora — Relonul Să- 
vinești (m. B), Steaua — Vii
torul Bacău (m. A), Rapid —
I.E.F.S.  (m. A) ; Universitatea
— Electra (m. B): Sala Progre
sul, de la ora 8.30 ; I.T.B. In
formația — Voința Zalău (f. 
B), Voința București — A.S.A. 
Sibiu (m. B), Progresul — 
C.F.R. Cluj (m B); Sala Di
namo, de la ora 9 : Șc. sp. 
1 — C.P.B., șc. sp. 2 — Di
namo, Medicina — Rapid (me
ciuri feminine în cadrul „Cu
pei semicentenarului").

MOTO : Complexul sportiv 
Metalu. (Pantelimon), de la 
ora 11.30 : Concurs republican 
de motocros. 

își însușesc elementele prin
cipale ale tehnicii probelor 
atletice,

„Motorul" activității atle
tice — ne spunea vicepreșe
dintele C.J-E.F.S., Șt. Balița 
— este comisia județeană de 
atletism. Problema juniorilor 
se află în centrul atenției or
ganelor sportive locale. Astfel, 
C.J.E.F.S., conducerile asocia
țiilor sportive ca și antre
norii își aduc deopotrivă' 
contribuția la asigurarea con
dițiilor necesare unei pregă
tiri metodice, științifice. De 
asemenea, există aicî o preo
cupare permanentă pentru 
depistarea și selecția unor 
elemente valoroase.

Dar, pentru ca rezultatele 
să fie și mai bune, estle ne
voie de mai multă miuncă, 
de perseverență. Antrenorii 
nu trebuie să se mai mulțu
mească doar cu titlurile, pe 
care le-au cîștigat elevii țlor, 
ci trebuie să depună eforturi 
pentru ca performanțele a- 
cestora să se situeze la nivel 
republican și chiar interna-' 
țional. Totodată, trebuie îm-1 
bunătățite condițiile de pre
gătire ale atleților. Ar fi ca- ■ 
zul să se amenajeze pistele și ' 
sectoarele de la stadioanele 
Gloria și U.T.A., pînă în luna 
mai, așa cum este stabilit; să 
se amenajeze sala de forță 
și vestiarele necesare. Ar fi 
de dorit să se completeze 
echipamentul și materialele 
necesare procesului instructiv.

I. CHIRAN 
instructor al F.RțA.

Din toamna trecută, după 
meciul cu Franța, laitmotivul 
discuțiilor ce se poartă intre 
antrenori și sportivi, între toți 
cei care sînt interesați de desti
nele rugbyului românesc, îl con
stituie măsurile ce trebuie în
treprinse pentru readucerea pe 
linia de plutire a acestei disci
pline sportive, care ne-a oferit 
pînă nu de mult infinite satis
facții. Turneele victorioase ale 
selecționatei Bucureștiului în 
Anglia, succesele doblndite în 
partidele din „Cupa Națiunilor” 
și în special cele asupra repre
zentativelor Franței și Italiei (o 
dată acest prestigios trofeu a 
revenit sportivilor români) cuce
rirea în două rînduri, prin inter
mediul echipelor Grivița Roșie 
și Dinamo, a „Cupei campioni
lor europeni", iată doar citqya 
din argumentele care au făcut 
să se vorbească în termeni din
tre cei mai elogioși despre rug- 
byul românesc.

Ulterior, acestor momente de 
apoteoză li s-au intercalat unele 
scăderi de valoare, generate în- 
tr-o bună măsură de primenirea 
masivă a lotului național. U n 
proces firesc, caracteristic și al
tor discipline. Noii titulari n-au 
reușit să se ridice însă întot
deauna la nivelul înaintașilor 
lor, sarcină cu atît mai dificilă, 
cu cît cerințele rugbyului n-au 
mai fost aceleași. Necesitatea 
,unor mutații valorice pe verti
cală se impune cu toată serio
zitatea și stăruința. Altfel pri
mejdia unei rămîneri in urmă, 
pe planul concepției de joc mai 
ales, nu va putea fi înlăturată.

Important este că o aseme
nea necesitate se bucură de 
înțelegerea tuturor factorilor in

teresați să readucă rugbyul ro
mânesc pe primul plan valoric. 
Lucrul acesta se poate des
prinde și din maniera în caic 
echipele noastre fruntașe în
țeleg să se pregătească, dar 
și din evoluția lor în diferite 
competiții semioficiale și ofi
ciale.

La capitolul pregătirii este 
de semnalat faptul că, mai mult 
decit in trecut, echipele divizio
nare au acordat antrenamentelor 
un plus de atenție și preocu
pare. începute încă din primele 
zile ale anului, aceste pregătiri 
au vizat, paralel cu o pregătire 
fizică mai complexă, o recon
siderare a bagajului de cunoș
tințe tehnice, o altfel de orien
tare tactică, în pas cu cerințele 
din acest sport. Una din echipele 
noastre fruntașe — este vorba 
de Dinamo București — a avut 
chiar prilejul să se verifice in 
cadrul unui turneu întreprins 
in Franța, unde. în toate cazu
rile. rugbyștii noștri au lăsat o 
foarte bună impresie. Celelalte 
echipe din prima divizie a cam
pionatului au demonstrat și ele 
dorința de a realiza o cotitură 
valorică cu prilejul etapei inau
gurale a returului. S-a acționat 
mai convingător, după princi
piile jocului ofensiv, s-a urmărit 
latura spectaculară a jocului. 
Steaua a reușit mai mult decît 
Grivița Roșie acest lucru. Di
ferența nu se datorește echipei 
din Parcul copilului, ci adversa
rului întîlnit (Politehnica Iași), 
încă nedesprins de tendința de 
a evolua într-o manieră anti- 
joc. Peste excepții, însă, intere
sează faptul că echipele sînt 
ferm decise să practice un rugby 
modern și eficace, să contribuie

PERSPECTIVE CERTE
in acest fel Ia sporirea conținu
tului acestui joc..

Deci, perspectivele par să fie 
îmbucurătoare, echipele noas
tre fruntașe promit să înțeleagă 
rostul pregătirii acolo, la club. 
Ele vor ușura astfel misiunea 
celor care trebuie să selecționeze 
jucători pentru meciurile inter
naționale. pentru cel cu Italia 
care bate la ușă (11 aprilie) sau 
cu Maroc, în deplasare, din luna 
mai, ambele în cadrul „Cupei 
Națiunilor".. Și în continuare, 
rugbyul nostru va avea de sus

1. N. Barbu (M.I.C.M. Săcele) 
56,7, 2. V. Stanciu (M.I.C.M. Să
cele) 58,7, 3. Gh. Bucur (M. T. 
Brașov) 59.3; fete: Carmen E- 
nache (M.I.L Bușteni) 70,o.

La -Poiana Brașov s-a dispu
tat recent campionatul republi
can al școlilor profesionale. Un 
mare număr de concurent! ve- 
niți din toată țara, o organi
zare bună, un timp care a ți
nut eu schiorii, toate au con
tribuit la reușita acestei între
ceri. Iată rezultatele întreceri
lor.

FOND, 10 km băieți: 1. N 
Cristoloveanu (M.I.C.M.) 34,26;
2. Fr. Forika (C.P.Sc. constr. 
Bv) 34.52; 3. N. Gîmiță
(M.I.C.M.) 35,25: 5 km fete: E- 
lena Bășa (M.I.U.) 18,54 ; Ana
Băde.scu (M.I.U.) 20,13; Elena
Tlșcă 21,0: ștafeta 3x5 km bă
ieți: M.I.C.M. Săcele 53,41:
M.I.C.M. Rîșnov 54,22; C. P. 
Cîmpulung Mold. II 54,25; 3x5
km fele: M.I.U. Brașov 36,15, 
M I.C.M. Zărnești 50,24. 

ținut o serie de examene, de loc 
ușoare, care vor culmina cu 
partida Franța — România.

Este de salutat drumul pe 
care s-a pornit, de încurajat cei 
care — sportivi, antrenori, arbi
tri — înțeleg să contribuie la 
redresarea unei discipline care 
este capabilă să aducă, așa cum 
a făcut-o și în trecutul apropiat, 
multa succese de prestigiu pen
tru culorile României socialiste.

Mihai NICULESCU

SLALOM URIAȘ. băieți : 1.
N. Barbu (M.I.C.M. Săcele) 1:33,7,
3. V. Stanciu (M.I.C.M. Săcele) 
56,7, 2. v. stanciu (M.I.C.M. să- 
Săcele) 1:35,1; fete: Carmen E- 
nache (M.I.L. Bușteni) 1:59,0.

Nivelul general al concursului 
a fost mulțumitor. Merită să fie 
remarcate rezultatele foarte bune 
ale primilor clasați la fond 
(coneurenții sînt de altfel prin
tre juniorii fruntași) șl compor
tarea bună a primilor 10 sla- 
lomiștl. Surprinzător de puține 
au fost însă concurentele la 
probele alpine, dovedind lipsa 
de preocupare a școlilor pwiU'M



SURPRIZĂ ÎN C.M. DE HOCHEI
Echipa S.U.A.— nou venită in grupa A —a dispus de formația Cehoslovaciei cu 5 — 11

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE POLO DIN CAPITALĂ
ÎN ULTIMUL MECI, 7-2 CU CEHOSLOVACIA

în ultima zi a turneului in
ternațional de polo pe apă, 
desfășurat la bazinul Flo- 
reasca, reprezentativa Româ
niei a realizat prima victorie 
inter-țări în noua sa alcătui
re și noua conducere tehni
că, învingînd echipa Cehoslo
vaciei cu scorul de 7—2 (1—1, 
1—1, 2—0, 3—0). După două 
reprize în care emoțiile de
butului au influențat evdlu- 
ția poloiștilor noștri, aceștia 
au desfășurat un joc mai

bun, reușind în următoarele 
reprize să se impună.

Arbitrul I. Miladinov (Bul
garia) a condus următoarele 
formații: ROMANIA : Huber 
— Szabo, Nastasiu, Zamfires- 
cu (4), Mihăilescu, Novac (1), 
Culineac (1), Cornel Rusu (1), 
Lazăr, M. Popescu, Claudiu 
Rusu ; ' CEHOSLOVACIA : 
Kledek — Kolarik, Karasek, 
Kalinka, Badura (1), Rei- 
novwski (1), Karasek, Mate-

ANIȘOARA MATEI-MEDALIE DE ARGINT
LA PROBA DE PISTOL

yovici, Szeley, Bottlik, Ber- 
lanski, Samuelis.

în deschidere : Rapid (fără 
jucătorii din lot) a învins e- 
chipa de juniori a țării noas
tre cu 5—3 (1—1, 2—0, 0—1, 
2—1). Au înscris : Medianu 2, 
Miu, Țăranu, Bartolomeu 
pentru Rapid, respectiv Pop 
2 și Mirea.

Clasament final : 1. ROMA
NIA 6 p, 2. Rapid 4 p, 3. 
România — juniori 2 p, 4. 
Cehoslovacia 0 p.

Astă-seară, de la ora 19,30, 
se dispută revanșa întîlnirii 
România — Cehoslovacia. în 
deschidere, de la ora 18,30 : 
Rapid — România (juniori).

Cornel MARCULESCU 
arbitru internațional

(Urmare din pag. 1)
un punct mai mult, cîștigind 
astfel titlul european. Anișoa- 
ra Matei a avut un început 
slab, pe primele 10 ținte a 
punctat 92, apoi pe următoa
rele două decade cite 93 de 
puncte, ca în ultima să se con
centreze la maximum și să 
obțină un punctaj record, 99. 
Echipa română s-a clasat pe 
locul IV, dar numai la 2 p 
diferență față de echipa R.F. 
a Germaniei care a ocupat 
locul secund. Dacă a doua 
reprezentantă a noastră, Ana 
Buțu, nu pierdea puncte pre
țioase la ultimele 10 ținte, 
formația română putea să se 
claseze pe locul doi sau trei. 
Ana Buțu a avut următorul 
punctaj pe decade : 92—88— 
94—83 (!)

REZULTATE — pistol cu 
aer comprimat 40 f. femei : 
1. Klotilda Tasarova (Ceho
slovacia) 378 p, 2. Anișoara

Matei (România) 377 p, 3. 
Matilda Ibrachimova (U.R.S.S.) 
378 p, 4. Irina Ivanova 
(U.R.S.S.) 372 p, 5. Gunn Nas- 
mann (Suedia) 370 p. 6. An
gelina Bar (R.D.G.) 368 p. 
Ana Buțu a realizat 357 p, 
iar Monica Șerban 347 p 
(locurile lor nu se cunosc la 
ora convorbirii telefonice).

Pe echipe : 1. U.R.S.S. 1116 
p (nou record mondi.'t v. r. 
1110 p), 2. R.F.G. 1083 p, 3. 
Cehoslovacia 1082 p, 4. Ro
mânia 1081 p, 5. Ungtiria 
1075 p.

Titlul de campion european 
la juniori a revenit polone
zului Z. Tedyrczac cu 380 p.

în clasamentul neoficial pe 
medalii : 1. U.R.S.S. 12 meda
lii (7 aur, 4 argint, 1 bronz), 
2. Polonia 2 (aur), 3 .Româ
nia 4 medalii (1 aur, 1 ar
gint și 2 bronz).

Pistolarii români se întorc 
duminică seara în Capitală.

DEBUT VICTORIOS

pentru handbalistele

Reprezentativa de lupte 
libere din nou învingătoare 
ROMÂNIA-R.F.G. 9-1

LUDWIGSHAFEN, 20 
(prin telefon). In cea de 
a doua întâlnire pe care o 
susține reprezentativa ro
mână de lupte libere în 
R.F. a Germaniei sporti
vii noștri au evoluat în 
compania selecționatei 
secunde a țării gazdă pe 
care au întrecut-o net 
(cu 9—1). în aceeași reu
niune. formația Bulgariei 
a învins prima garnitură 
a R.F.G. tot cu 9—1.

Iată rezultatele, în or
dinea categoriilor : I. 
Vangheliei b. tuș Brock- 
hof, E. Butu b.p. Neter- 
heim, FI. Moț egal Gilay, 
P. Coman b. tuș Schmen- 
gle, V. Albu b.p. Lohr, 
Fr. Ambruș b.p. Rein
hardt. V. Iorga b. tuș 
Bernhardt, St? Enache e- 
gal Ries, I. Marton b.p. 
Genzen, Șt. Stîngu b.p. 
Gent.

Din echipa română, o 
comportare foarte bună 
au avut I. Vangheliei, 
învingător prin tuș pen
tru a doua oară în acest 
turneu, P. Coman, Fr. 
Ambruș și St. Enache, 
care au realizat meciuri 
deosebit de spectaculoase.

al 5-lea gol al neașteptatei victorii obținut# de echipa Statelor Unite — 
fața experimentatei formații' cehoslovace. Henry Boucha (căzut jos) a îm- 

adversă. Portarul cehoslovac Sakac (stingă) și Nedomanski (nr. 14) 
Telefoto ; A.P. AGERPRES

României
ARNHETM, 20 (prin telefon). 

Vineri seara, tîrziu, a început 
în localitatea Zwolle — situată 
la 60 km de Arnheim — turneul 
internațional de handbal feminin, 
organizat de forul de specialita
te din Olanda. în primul meci, 
echipa României a întîlnit for
mația Olandei, pe care a între
cut-o cu 11—7 (7—1). Au marcat 
Metzenrath 4, Arghir 3, Băicoia- 
nu 2, Șoș și Ilie cîte unul — 
pentru România, Draanen 3. Me- 
urichy 2, Dljkema și Meijer cîte 
unul — pentru Olanda. în ce
lălalt meci, Ungaria a întrecut 
Danemarca cu 13—7 (9—7).

Sîmbătă seara, aproape de mie
zul nopții, handbalistele român
ce au susținut meciul cu Dane
marca, la Raalte, iar duminică 
după amiază întîlnește Ungaria, 
la Utrecht. Ambele rezultate le 
vom comunica în ediția de luni 
a ziarului nostru.

PRIMĂVARĂ
PE ARENELE
• Comisia de disciplină a U- 

niunii europene de fotbal a a- 
plicat sancțiuni severe în urma 
incidentelor produse la meciul 
Carl Zeiss Jena — Steaua Ro
șie Belgrad, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Bazîndu-se 
pe raportul arbitrului, forul eu
ropean a suspendat pentru pa-

UN NOU RECORDMAN MONDIAL LA PRĂJINĂ: ISAKSSON
Cu prilejul unui concurs 

atletic de sală, desfășurat la 
Cleveland, atletul suedez 
Kjell Isaksson a stabilit cea 
mai bună performanță mon

dială pe teren acoperit în 
proba de săritură cu prăjina, 
trecînd peste ștacheta înălțată 
la 5,41 m. Performanța lui 
Isaksson întrece cu un cen-

timetru recordul mondial ce 
aparținea lui Wolfgang Nord- 
wig (R.D.G.) și fusese stabilit 
la campionatele europene de 
sală desfășurate acum o săpt'ă- 
mînă la Sofia. La întrecerea 
din capitala Bulgariei sporti
vul suedez se clasase pe locul 
II cu rezultatul de 5,35 m. în 
aer liber, Isaksson deține o 
performanță de 5,37 m, cu 
care ocupă locul patru în 
clasamentul celor mai buni 
săritori ai lumii din 1970.

NICOLAU
SE MENȚINE 
PE LOCUL II 
LA BELGRAD
BELGRAD 20 (Agerpres), — 

în runda a 9-a a turneului de 
șah de la Belgrad românca A- 
lexandra Nicolau (cu piesele al
be) a învins-o pe olandeza Cor
ry Vreeken iar Nona Gaprin- 
dașvili a cîștigat la Gordana 
Iovanovici. Partida Margareta 
Teodorescu—Sokolov s-a între
rupt.

Clasament : 1. Gaprindașvili 
(URSS) 9 p,. 2. Nicolau (Ro
mânia) — 7 p., 3. Katia Iova
novici (Iugoslavia) — 5 p, Vre
eken (Olanda) și Gordana Io
vanovici (Iugoslavia) — 41/», Te
odorescu (România) — 4 p. (1) 
etc.

Așa a fost înscris 
vineri seara — în 
pins pucul spre poarta 
nu mai pot interveni.

Este greu de presupus că 
vreunul din cei 6 000 de 
spectatori prezenți vineri 
seara pe patinoarul din Bec- 
na ar fi putut crede că va fi 
martorul unei victorii atît de 
categorice a hocheiștilor din 
S.U.A. în fața prestigioasei 
formații a Cehoslovaciei. 
Promovată anul trecut, la 
București, în grupa de elită 
a hocheiului mondial, echipa 
Statelor Unite venea acum 
în Elveția în postura de out
sider al campionatului.

FIERBINTE
DE FOTBAL

tru meciuri pe iugoslavul Geaici 
șl pentru trei meciuri pe coe
chipierul său Antonievlcl. Sus
pendările se aplică numai pentru 
partidele organizate sub egida 
U.E.F.A. Au. mal fost suspen
dați (primind al doilea șl al 
treilea avertisment) Stempel șl 
Peter Ducke (Carl Zeiss Jena), 
care nu vor participa la meciul 
retur dintre cele două formații.

e Medul de fotbal disputat la 
Buenos Aires Intre echipele Spor
ting i Cristal Lima șl Bocea Ju
niors (tn cadrul competiției 
;,Oupa L4bertadores“) a fost în
trerupt cu două minute înaintea 
fluierului final, la scorul de 
2—2, din cauza unei încăierări 
între jucătorii celor două for
mații. Doi jucători peruvienl șl 
unul argentinian au. fost inter
nați în spital pentru răni ușoa
re. Pentru a curma Incidentul, 
poliția a luat măsuri foarte dras
tice. arestând 18 jucători, care 
au fost ulterior eliberați.

Telegramele de presă anunță însă, 
că cinci jucători peruvienl . sînt 
pasibili la închisoare pe termen 
de 30 de zile potrivit procedurii 
justiției argentinlene.

Dar iată că ea s-a dovedit, 
încă de la debutul său în 
actuala ediție a C.M., un ad
versar foarte periculos. Este 
adevărat că portarul său 
Wetzel (cunoscut publicului 
bucureștean) a făcut o parti
dă magistrală apărînd o se
rie de goluri aproape gata 
făcute, dar nu e mai puțin 
adevărat că, pe de altă par
te, atacul nord-americani- 
lor s-a dovedit mai incisiv 
reușind să înscrie de 5 ori 
în poarta lui Marcel Sakac. 
Scorul de 5—1 (3—1, 1—0,
1—0) în favoarea echipei 
S.U.A. a fost realizat prin 
punctele înscrise de Riutta 
(2), Konik, Patrick și Boucha, 
respectiv, de Nedomanski.

Reprezentativa R. F. a Ger
maniei a susținut cel de al doi
lea meci din cadrul acestui cam
pionat în compania selecționatei 
Finlandei și, așa cum a încheiat 
prima confruntare din actuala 
competiție, ea a părăsit terenul 
din nou ’învinsă. De data aceas-

ta, însă, hocheiștii vest-germani 
au opus o dîrză rezistență ad
versarilor, care, dacă nu ar fi 
beneficiat de aportul lui Oksaa- 
nen, aflat într-o extraordinară 
vervă de joc și incontestabil cel 
mai bun om de pe patinoarul 
de la Berna, nu ar fi fost si
guri de succes. Oksaanen a și 
înscris, de altfel, două din cela 
patru puncte care au adus o 
victoria la limită finlandezilor. 
Aceștia și-au asigurat conduce
rea cu 2—1 în prima repriză, 
următoarele două soldindu-se 
cu același rezultat egal : 1—1. 
Scor final 4—3 (2—1, 1—1, 1—1) 
pentru Finlanda.

Au mai marcat : Ketolla, de 
două ori, pentru învingători în 
timp ce pentru echipa R. F. a 
Germaniei au înscris Philip (2) 
și Reinert.

La ora la care închideam e- 
diția începuse meciul dintre re
prezentativele Suediei și State
lor Unite în care evoluția ulti
mei este așteptată cu un interes 
deosebit după surprinzătorul 
său succes obținut în fața for
mației Cehoslovaciei.

Etapa a IV-a In Turul Algeriei

CIUMETI Șl VASIIE ÎN PEUIUNUl FRUNTAȘ
ALGER 20 (Agerpres). — E- 

tapa a 4-a a Turului ciclist al 
Algeriei. (Tiaret — El Khemisi, 
170 km) a fost cîștigată de ru
tierul polonez Szurkowski în 3h 
49:38,0. în același timp a sosit 
un pluton de 14 alergători din 
care făceau parte românii Ni- 
colae CAimeti și Tudor Vasile.

Clasament general individual: 
1 Peschel (R.D. Germană) ; la

21 sec. cicliștii : Hanusik (Po
lonia). Szurkowski (Polonia), 
Kreszowiec (Polonia), Voigthan- 
der (R.D. Germană), Ciumeti 
(România) și Matusiak (Polo
nia). Clasament pe echipe : 1. 
U.R.S.S. cu 53 h 11:14,0 ; 2. Po
lonia — la 16 sec., 3. România — 
la 6:21,0 ; 4. R.D. Germană — 
la 6:22,0.

In fotografie : Isaksson în timpul concursului de vineri de la 
Cleveland

Telefpto i A. - AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX
Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului „open1* de . tenis 
de la Cairo, a fost cîștigată de 
campionul sovietic Aleksandr 
Metreveli, învingător în finală 
cu 8—6, 9—7, 6—4 în fața lui 
Ismail el Shafei (Republica A- 
rabă Unită). In semifinalele pro
bei de dublu mixt, perechea so
vietică Granaturova — Korotkov 
a întrecut cu 6—1, 3—6, 6—2 cu
plul Tym (S.U.A.) — Gasiorek
(Polonia).

In primul meci al semifinalei 
Cupei campionilor europeni** la 

baschet feminin, echipa france
ză U.C. Clermont Ferrand a 
învins pe teren propriu formația 
poloneză Wlsla Cracovia cu
55—47 (31—21).

Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie, argentinianul 
Carlos Monzon, intenționează să 
amine meciul revanșă pentru 
titlu, pe care urma să-1 susțină 
cu italianul Nino Benvenuti. 
După cum se știe, Benvenuti a 
fost învins recent la puncte de 
Jose Chirino, astfel că acesta 
din urmă ar putea să fie de
semnat ca nou șalanger al cam
pionului categoriei.

Intr-un meci restanță din ca
drul campionatului vest-german 
de fotbal, echipa Rotweiss Essen 
a terminat la egalitate : 2—2 eu 
formația Werder Bremen.

ffl
La Bogota a început întîlnirea 
de tenis dintre selecționatele Co
lumbiei și Chile, contînd pentru 
preliminariile „Cupei Davis". 
După prima zi, scorul este e- 
gal : 1—1. Jaime Fill ol (Chile) 
l-a învins cu 6—4, 6—3, 5—7, 6—4 
pe Ivan Molina (Columbia), iar 
Jairo Velasco a dispus cu 6—8, 
1—6, 6—4, 7—5, 6—1 de Patricio 
Cornejo.

LAVER ÎNVINGĂTOR
In turneul campionilor
Peste 8 000 de spectatori au 

aplaudat la „Madison Square 
Garden" din New York victoria 
lui Rod Laver în turneul cam
pionilor. In finală, Rod Laver 
l-a întrecut în trei seturi : 7—5, 
6—2, 6—1 pe olandezul Tom
Okker. Partida, care a durat 
o oră și jumătate, a fost deose
bit de spectaculoasă.

APELE S AU LIMPEZIT: POLITEHNICA BRAȘOV §1 FARUL RETROGRADEAZĂ
(Urmare din pag 1)

un punct. La reluare, studen
ții au luat din nou inițiati
va, dar elevii lui Dan Nicu- 
lescu au izbutit să egaleze, 
în min. 35 : 70—70. în ulti
mele trei minute, Viciu (au
tor a 32 de puncte) a fost 
descalificat pentru cinci faul
turi. Cînd mai erau 30 de 
secunde de joc și tabela de 
scor indica 78—77 pentru Di
namo, Caloș a înscris un coș 
de la distanță, aducînd avan
taj formației sale : 79—78.
Bucureștenii nu au rămas, 
însă, datori și, cu două se
cunde înaintea fluierului fi
nal, Chivulescu a aruncat din 
săritură și a marcat, aducînd 
echipei sale o victorie care 
la fel de bine putea reveni 
adversarilor.

I.C.H.F. — Farul 88—78 
(40—35). Cu această înfrînge-

re, Farul și-a irosit și ulti
ma șansă de a mai rămîne 
în „A“. Constănțenii au lup
tat cu ardoare pentru a pro
duce marea surpriză, dar 
baschetbaliștii de la I.C.H.F. 
au evoluat precis, iar Em. 
Niculescu și Cîmpeanu au 
făcut încă o dată dovada mă
iestriei lor.

Politehnica București — 
Politehnica Cluj 81—66 
(39—32). Scăpați de emoțiile 
retrogradării, clujenii au ju
cat lejer și spectaculos în 
fața unui adversar evident 
mai bun care și-a asigurat 
victoria încă din primele mi
nute. Bucureștenii au luat 
meciul în serios și bine au 
făcut, deoarece un eșec al 
steliștilor l-ar urca în cla
sament pe locul secund.

Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. 84—70 (41—36). Pînă 
în min. 17, baschetbaliștii

I.E.F.S. SI RAPID ÎNVINGĂTOARE LA SCOR 
ÎN DIVIZIA FEMININĂ DE BASCHET

I.E.F.S. — VOINȚA 76—53 
(42—23). în deschiderea cu
plajului interbucureștean des
fășurat aseară în sala Giu- 
lești, în cadrul campionatu
lui național de baschet femi
nin, I.E.F.S. a obținut o vic
torie clară, deși nu s-a prea 
întrebuințat, iar antrenorul 
I. Nicolau a rulat tot lotul 
de care dispune. Voința a 
fost o surpriză neplăcută, de
oarece ne-am fi așteptat la 
o replică dîrză și am asistat, 
în schimb, la o evoluție foar
te slabă, cu multe pase gre
șite, ratări, cu o apărare for
mală și care a comis multe 
greșeli personale, inutile. Au

arbitrat bine M. Rizea și V. 
Stinghe.

A. VASILESCU
RAPID — CONSTRUCTO

RUL BUCUREȘTI 72—33 
(29—18). Feroviarele au avut 
inițiativa pe tot parcursul. O 
notă plăcută a lăsat-o jocul 
prestat de capidiste în repri
za secundă cînd au aplicat 
presingul. Acesta asamblat 
cu contraatacuri, a dus la 
majorarea scorului pînă la 
56—19 ! S-au remarcat Raco- 
viță, Chiraleu și Nicola de la 
Rapid, respectiv Pruncu.

Constantin VIȘAN

pregătiți de prof. M. Nedef 
au jucat foarte bine și au a- 
vut avantaj pe tabela de 
scor : 34—29. în ultimele trei 
minute ale primei reprize, ti
mișorenii au înscris însă 11 
puncte, față de numai două 
ale bucureștenilor, astfel că 
la pauză : 41—37 pentru „U“. 
în partea a doua a întîlnirii, 
studenților din Dealul Spirii 
li s-au „stins motoarele", în 
vreme ce cei de pe malul 
Begăi, cu Viciu în vervă deo
sebită (35 p), au forțat vic
toria care le-a revenit la un 
scor concludent.

Steaua — Politehnica Ga
lați 94—77 (46—33). Bucureș
tenii au abordat partida cu 
dezinvoltură. Gălățenii au în
cercat cîte ceva, dar diferen
ța de gabarit și de valoare 
a fost net favorabilă bucureș
tenilor care, cu Tarău și Oc- 
zelak suverani sub panouri, 
au obținut un succes clar în 
fața unui adversar resemnat.

Dinamo — Politehnica Bra
șov 96—76 (37—42). Brașove
nii au mai crezut în minuni 
și au început meciul sub de
viza : două puncte, acum ori

nicidoată ! Și, ca urmare, ei 
au făcut tot ce omenește le-a 
stat în putință. Au aler
gat pînă la epuizare, 
s-au apărat cu îndîrji- 
re și au realizat combi
nații fructuoase în primele 20 
de minute, cînd au și condus. 
Nu-i mai puțin adevărat, în
să, că de la Dinamb au lip
sit Albu și Dragomirescu (se 
spune că sînt accidentați), 
iar antrenorul Dan Niculescu 
a rulat întregul lot. Chiar și 
în aceste condiții, după 40 de 
minute bucureștenii au obți
nut o victorie categorică, bra
șovenii trebuind să se mulțu
mească cu satisfacția unei 
partide remarcabile.

„U“ Cluj — Rapid 57—55 
(27—28).

Programul de duminică : 
sala Armatei, de la ora 9 : 
Farul — Politehnica Galați, 
Politehnica Cluj — I.C.H.F., 
Politehnica Brașov — Uni
versitatea Timișoara, I.E.F.S. 
— Politehnica București, 
Steaua — Rapid, Universita
tea Cluj — Dinamo.
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VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
SPORTUL 
LUPTELOR 

TN PROGRAMA 
ȘCOLILOR 

DIN BULGARIA
Printr-o hotărîre a Con

siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, sportul luptelor 
a fost introdus în progra
ma de învățămînt a tutu
ror școlilor medii.

In felul acesta se urmă
rește rezolvarea problemei 
asigurării unei baze de ma
să a luptelofc. care are, în 
Bulgaria, vechi și frumoase 
tradiții, impunîndu-se de-a 
lungul anilor în competiții

SCHUR Șl
Gustav-Adolf Schur,

de maximă importanță ca 
Jocuri olimpice sau cam
pionate mondiale. In aces
te întreceri au cucerit di
verse medalii sportivi ca 
Petko Sirakov, Nikola 
Stancev, Enciu Vîlcev, Bo- 
ian Radev, Prodan Gardjev 
ș.a.

In urma hotărîrii sus- 
amintite, care a intrat în 
vigoare încă din acest an 
școlar (1970—1971), sportul 
luptelor a fost introdus în 
800 de școli medii. De reți
nut că, încă de pe acum, 
373 din aceste școli au sec
ții afiliate la federația bul
gară de specialitate.

Curînd, micii luptători 
vor începe să-și dispute

„ELEVII" SAI
figură marcantă a ciclismului

din R. D. Germană, deținător a două titluri de cam
pion mondial în probele pe șosea, ciștigător al Cursei 
Păcii și al altor mari întreceri, transmite, acum, vasta 
sa experiență noilor generații de pasionați ai bici
cletei, experiență la care el a adăugat și cunoștințele 
primite ca student al Școlii superioare de cultură fizică 
din Leipzig pe care a absolvit-o în mod strălucit.

în fotografie : Schur (al doilea din stingă) împre
ună cu „elevii" săi.

primul lor campionat șco
lar. Ea Sofia, în prima fa- 
.zâ a acestei competiții, vor 
lua parte 500 de elevi din 
toate școlile capitalei bul
gare.

ÎNOTĂTORII 
POLONEZI — 
ÎN EVIDENT 

PROGRES

Pregătirea înotătorilor 
polonezi pentru actualul 
sezon a început încă din 
luna octombrie a anului 
trecut în principalele opt 
centre ale țării care pose
dă bazine acoperite. Conse
cințele antrenamentului in
tens și de lungă durată 
s-au făcut simțite, astfel 
că în momentul de fată 
Polonia poate alinia o for
mație masculină redutabilă, 
puțind să evolueze cu succes 
in grupa A (primele opt) a 
„Cupei Europei”.

Cu prilejul campionate
lor naționale desfășurate în 
bazinul de 25 m din Kielce 
au fost corectate majorita
tea recordurilor țării, cei 
mal mulți dintre compo- 
nenții lotului dovedind o 
formă excelentă înaintea 
meciurilor bilaterale cu 
Bulgaria (la Sofia) și Româ
nia (săptămîna viitoare la 
București).

Alături de Wojtakaitis 
(2:00,2 pe 200 m și 4:17,7 pe 
400 m craul), Pacelt (2:11,0
— 200 m și 4:45,3 — 400 m 
mixt), Langer (2:00,5 — 200 
m craul) și Krawczik (2:12,2
— 200 m delfin), nume con
sacrate pe plan internațio
nal, în alcătuirea repre
zentativei poloneze mai in
tră o serie de tineri, care 
au progresat foarte mult 
în această iarnă. Printre 
ei, Chmelewski (53,8 — 100 
m craul), Dlucik (61,0 — 
100 m spate), Smiglak (69,1
— 100 m și 2:31,4 — 200 m 
bras) și Czaplicki (60,2 — 
100 m delfin), care au și 
atins o valoare europeană.
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Velko Negotin, 6. Universitatea II 
Timișoara, 7. Jedinstvo Tuzla, 8. 
Proleter Zrenjanin.

Petru ARCAN — coresp.

PÎRCĂLAB N-A AVUT
în cursul după amiezii de ieri, 

unele agenții de presă au difuzat 
știrea că fotbalistul român Ion 
Pîrcălab, care joacă la echipa 
franceză F. C. Nînies, ar fi su
ferit un accident de automobil. 
Puțin mai tîrziu, această știre, 
care a turburat opinia publică 
sportivă a fost dezmințită, preci- 
zîndu-se că Pîrcălab n-a suferit 
nici un fel de accident.

NICI UN ACCIDENT I
La sursa știrii a stat faptul că 

automobilul și actela de Identi
tate ale lui Ion Pîrcălab au fost 
furate șl autorul furtului, asupra 
căruia se găseau actele jucătoru
lui român, a fost accidentat mor
tal lntr-o ciocnire cu un camion.

Pîrcălab va juca astăzi, cu e- 
chipa sa, la Bastla, tn Corsica.

D. CRISTEA Șl C. SFETEA VICTORIOȘI

(Urmare din pag. 1)

29:38, 2. Gh. Cincu (A.S.A.) 30,43 ;
3. Gh. Gîrnlță (Dinamo) 30:57, 4.
Peter Palagațev (Smolean) 31:16 ; 
5 km FETE : 1. Marcela Leampâ 
(Dinamo) 16:41, 2. Rodiră Clin-
clu (Tractorul) 18:00, 3. Lu
cia Barabaș (Tractorul) 18:20,
4. Adriana Barabaș (Tractorul) 
18:33 5. Maria Murdgeva (Smole
an) 19:15 • SLALOM URIAȘ, fete: 
1. Ioana Belu (A.S.A.) 2:38,1. 2. 
Ghizela Mores (Poli Brașov) 2:40,0. 
3. Elena Neagoe (Caralmanul) 
2:45,5, 4. Rumeana Searova (Smo-

lean) 3:10,5 ; băieți : 1. Dan Crls- 
tea (Dinamo) 2:13,1, 2. Virgil
Brencl (A.S.A.) 2:14,0, 3. Gh. Vul
pe (Dinamo) 2:16,4 ,

Tot Ieri s-a disputat cursa res
tanță a biătlonlștilor juniori mici 
(10 km), soldată cu următoarele 
rezultate : 1. Ion Pelin (Tractorul) 
36:20 (0 min. penallz.), 2. Ion Pă- 
unescu (C. S. sinaia) 40,11 (0), 3. 
V. Rucăreanu (Dlnamo) 40:16 (6 
min.), 4. Petre Ciobanu (Con
structorul C-lung) 40:41 (4), 5.
Eleonor Cercel (A..S.A.) 40:42 (5), 
6. Ion Mușat (C.S. Sinaia) 43:02 
(3).

SCOTIA LA PRIMA 
VICTORIE ÎN TURNEUL 

CELOR CINCI
Sîmbătă după amiază s-a dis

putat pe stadionul Twickenham 
penultimul meci din actuala 
ediție a tradiționalei competiții 
de rugby „Turneul celor cinci". 
Contrar așteptărilor, echipa Sco
ției a obținut prima sa victorie 
reușind să dispună de XV-le 
Angliei cu 16—15 deși, la pauză, 
rugbyștii englezi conduceau cu 
9—5.

în clasament nu a intervenit, 
însă, nici-o schimbare, Scoția ră- 
mînînd în posesia lanternei roșii: 
1. Țara Galilor 6 p. ; 2. Franța 4 p. : 
3. Anglia 3 p. ; 4. Irlanda 3 -p. ; 
5.. Scoția 2 p. La 27 martie se va 
disputa ultimul joc. cel dintre 
Franța și Țara Galilor.

UNIVERSITATEA I 
TIMISOARA A CUCERIT 

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA HANDBAL FEMININ
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon), 

în ultima zi a tradiționalului tur
neu de handbal feminin dotat cu 
„Cupa Primăverii** au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Jedinstvo Tuzla-Proleter Zrenja- 
nin 15—8 (9—6), Hajduk Velko
Negotin — Universitatea II Timi
șoara 10—9 (6—6, 9—9, 9—9),
C.S.M. Sibiu — Lokomotiv, Plov
div 10—7 (6—1), Universitatea I
Timișoara — Constructorul Timi
șoara 10—6 (5—3).

Clasament final: 1. UNIVERSITA
TEA I TIMIȘOARA, 2. Construc
torul Timișoara, 3. C.S.M. Sibiu, 
4. Lokomotiv Plovdiv, 5. Hajduk

ATZORI A RĂMAS CAM
PION EUROPEAN LA CA

TEGORIA MUSCA
Pentru a opta oară, boxerul 

italian Fernando Atzorl a reu
șit să-și apere — cu succes — 
titlul de campion european la 
categoria muscă, învinglndu-1 lă 
puncte, într-un meci de 15 re
prize, pe șalangerul său oficial, 
scoțianul John Mc. Kluskey. At
zorl l-a trimis de două ori la 
podea pe adversar în cursul a- 
cestui meci, disputat la Zu
rich In fața a peste 7 000 spec
tatori.

HALTEROFILII ROMÂNI 
ÎNVINȘI ÎN ITALIA

La închiderea ediției ne parvi
ne din Udine știrea că in întîl
nirea amicală de haltere, dispu
tată în acest oraș, între repre
zentativele Italiei și României, 
halterofilii țării gazdă au termi
nat învingători cu 6—3. Vom re
veni cu amănunte.
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