
LA SNAGOV
Ieri, primele antrenamente

ale lotului național de caiac-canoe

Ieri, flotila campionilor și a 
candidaților la viitoarele medalii 
a fost prezentă la primul rendez
vous de primăvară cu apele 
Shago vului. Au rămas, așadar, în 
urmă nesfîrșitele ceasuri petre
cute între oglinzile bacului de 
pregătire, pe pîrtiile înzăpezite, în 

'compania halterelor sau a mingi
lor de baschet, la bazin... A luat 
sfîrșit neastîmpărul celor pentru 
care pista nautică și balizele 
multicolore au atracția pe care 
o încearcă fotbaliștii la 

cu terenul de

—

a
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reîntâlnire 
mingea.

prima
joc, cu

-■ COMENTARIUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL
★

curiozități ale 
satisfăcute fără inter- 

antrenorilor. Lotul de 
evident

reporte-Primele 
rului sînt 
venția antrenorilor. Lotul 
caiac-canoe.. se prezintă 
remaniat. Mulți tineri, debutanți 
sau aflați la începutul activității 

i?ompetiționale, își poartă cu gri
jă padelele sau pagaele. Sezonul 
’71 va fi pentru unii dintre ei 
prilejul afirmării internaționale. 
Deocamdată, ne-o spune gabari
tul lor (a fost, se pare, „iarna 
selecției"), și — 
fim infirmați — 
în acest sport, ca 
măvară să apară 
valoare.

sperăm să nu 
tradiția, creată 
în fiecare pri- 
performeri de

★
Nu întîlnim,’ insă, cîteva figuri 

binecunoscute : Ovidiu Rujan, 
Atanase Butelchin, Mlhai Tureaș, 
Ivan Macarencu. Aflăm că toți 
■au renunțat la activitatea compe- 
tițională. Să vedem cine le va 

spu-cumlua locul. Candidați — 
neam — sînt mulți !

★
Știrea zilei : Sciotnic 

In ghips. Accidentarea 
dus la ultimul antrenament 
fotbal ! Trei săptămîni 
spectator la morișca padelelor 
care a început, ieri, la Snagov. 
Antrenorii nu par, însă, prea În
grijorați. Sciotnic este sportivul 
care intră rapid în formă. Noul 
său partener, I. Iacob, nu pare, 
însă, la fel de liniștit. ’Echipajul 
de caiac dublu și-a propus pen
tru acest sezon obiective maxime, 
în orice caz, învățînd din păța
nia colegului său, Iacob promite 
să fie foarte atent în „fazele de 
poartă”.

are 
s-a

mina 
pro- 

; de... 
va fi

★
Antrenorii emeriți Radu Iluțan 

și Nicolae Navasart s-au întors 
din Spania, unde au susținut un 
curs de expuneri și pregătire 
pentru tehnicienii din această 
țară. Impresii despre Madrid, Se
villa, corride, tangouri — dar a- 
jungem repede la... Snagov.

— începem o etapă de pregătire 
extrem de importantă, ne spune 
Radu Huțan. Avem proiecte în
drăznețe și, în cea mai mare 
măsură, împlinirea lor depinde 
de cantitatea și calitatea muncii 
pe care noi și sportivii o vom 
desfășura de-acum înainte, în ca
drul antrenamentelor specifice.

— E prea devreme pentru a 
pune în discuție problema, alcă
tuirii echipajelor ?

— Nu. Bineînțeles, acum nu 
poate fi vorba de nominalizări, 
dar ideea de bază este clară, pre
cis conturată : urmărim pregăti
rea a cite. 2—3 echipaje pentru 
probele olimpice. Credem că ri
valitatea sportivă va duce Ia creș
terea performanțelor și, poate, la 
surprize.

— Deocamdată, 
specifică începe 
de simplu...

— Firește. Nu 
motiv să schimbăm metodica de 
antrenament. Așadar, rulaj, kilo-

însă, pregătirea 
în ambarcațiuni

avem nici un

M

IVAN PATZAICHIN
metri parcurși sub „arbitrajul” 
cronomețrului. Curînd vor începe 
și concursurile și o dată cu ele 
emoțiile, lupta aceea spectacu
loasă pentru ocuparea unui loc 
în echipa națională pentru cam
pionatele mondiale ale acestui an.

— Apropo, schimbarea recenta 
a locului de desfășurare — la 
Belgrad in loc de Jajce — ridică 
probleme deosebite pentru calâ- 
ciștil șt

— Nu. 
este de 
condiții 
Știm că 
este amenajată pe apele 
canal ferit de vînturi. De 
ori au concurat aici, reprezen
tanții noștri au obținut rezultate 
excelente.

canoiștii români ?
Intenția organizatorilor 
a asigura participanților 
mai bune ele concurs, 
la Belgrad pista nautică 

unui 
cîte

★
Grupul canoiștilor este cel mai 

tăcut. Marii campioni — Patzai- 
chin, Covaliov, Calabiciov ș.a. — 
privesc îngândurați cerul înnourat 
și se întreabă dacă pronosticurile 
meteorologice se vor adeveri, s-a 
anunțat, parcă, o răcire bruscă a 
timpului... Cea mai veselă este 
Viorica Dumitru : „Abia aștept 
să ieșim pe apă. Vremea? 
fie oricum, numai vîntul să 
bată. Și chiar dacă va bale, 
trebuie să ne pregătim, nu ?“

★
La Snagov a apărut — la timp 

— și Renault-ul lui Aurel Ver- 
nescu. Pe apele lacului, alunecă 
ușor primele ambarcațiuni. Cro- 
nometrele încep să înregistreze 
strok-ul flotilei spre aurul meda
liilor mondiale.

Să 
nu 
tot

Don GARLFȘTEANU

ALEXANDRA NICOLAU IȘI MENȚINE

LOCUL FRUNTAȘ LA BELGRAD
BELGRAD 22

După disputarea ___ ,
în turneul internațional femi
nin de șah de la Belgrad con
tinuă să conducă campioana 
mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 10 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de 
Alexandra Nicolau (România) 
81/, puncte, Margareta Teodo- 
rescu (România), Katia Iova- 
novici (Iugoslavia), Gordana 
Iovanovici (Iugoslavia), Corry

(Agcrpres). — 
a 11 runde, Vrceken (Olanda) toate cu cîte 

5’/2 puncte, Bilek (Ungaria) 5 
(1) puncte etc.

In runda a ll-a, Teodorescu 
(cu piesele albe) a 
la Rujița Iovanovici, 
dașvili a învins-o pe ____
Iovanovici, Sokolova pe Vuja- 
novici și Bilek pe Vreeken. 
Nicolau a remizat cu Gordana 
Iovanovici, rezultat consemnat 
și în partidele Asenova—Joer- 
ger și Jivkovici—Belamarici.

cîștigat
Gaprin-

Katia

Etapa a XVII-a a redescoperit
Așadar, amatorii de fotbal Cin 8 orașe au mîine posibili

tatea să asiste la meciurile din ..optimile" de finală ale Cu
pei României.

Iată partidele și conducătorii lor :
© Sibiu : CRIȘUL ORADEA — FARUL.
Arbitri : T. Andrei — la centru, I. Vințan și I. Vasiu (toți 

din Sibiu) — la linie ;
• Plopeni : METALUL BUCUREȘTI — PETROLUL.
Arbitri : V. Liga — la centru, I. Țifrea și G. Ștefănescu 

(toți din Galați) — la linie ;
• Brașov : CHIMIA FÂGÂRAȘ — DINAMO BUCUREȘTI.
Arbitri : Z. Szccsci la centru, P. Vamoș și 1. Soos (toți 

din Tg. Mureș) — la linie ;
• Rm. Sărat : PROGRESUL BRÂILA — SPORT CLUB 

BACAU.
Arbitri : V. Pîrvcscu — la centru, P. Căpățînâ și C. Teo- 

dorescu (toți din Buzău) — la linie ;
• Craiova : POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

BUCUREȘTI.
Arbitri : S. Mataizer — la centru, A. Ene și 

(toți din Craiova) — la linie ;
• Hunedoara : U.T.A. — „U“ CLUJ.
Arbitri : C. Pop — la centru, N. Găman și 

(toți din Hunedoara) — la linie ;

PROGRESUL

N. Mogoroașe

M. Ostaficiu

• Tîrgoviște : F.C. ARGEȘ — STEAUA.
Arbitri : Em. Vlaiculescu — la centru, M. Moraru și I. Chi

ri ță (toți din Ploiești) — la linie ;
• Tr. Severin : Rapid — C.F.R. TIMIȘOARA.
Arbitri : M. Biolan — la centru, S. Drăgulici și C. Cojo

carii (toți din Tr. Severin) — la linie.
Toate meciurile vor începe la ora 15,30.
In cazul că scorul va fi egal după 90 de minute, jocul va 

fi prelungit cu două reprize a cîte 15 minute fiecare. Dacă 
egalitatea se va menține și după prelungiri, în cazul cind se 
întilnesc două echipe de categorii diferite, cea de categorie 
inferioară se va califica pentru sferturile de finală ale „Cu
pei". In cazul cind se întrec două formații de aceeași cate
gorie, după consumarea prelungirilor se va califica echipa mai 
tinără.

MIERCURI SI JOI:»

întreceri amicale
• •

intre gimnaștii

români

și sovietici

în „Cursa Păcii Algeria - Maroc

o parte dintre rutierii care

© „Olimpicii" participă la întrecerile din Bulgaria

se pregătesc pentru întrecerile din Bulgaria, 
în antrenamentul de ieri

fel ca în fiecare an, 
această primăvară, ru- 
noștri au luat un pu- 
s.art internațional. Ei

După cum 
mai enunțat, 
selecționate 

■gimnastică ale U- 
niunii Sovietice se 
află de vineri în 
țara noastră, pen
tru o perioadă de 
pregătiri comune 
cu cei mai buni 
sportivi și sporti
ve din România. 
S-a căzut de a- 
cord ca gimnaștii 
români și sovietici 
să susțină și con
cursuri amicale. 
Cele două echipe 
feminine vor evo
lua în Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej 
(miercuri după a- 

.miază), In 

. ce gimnaștii 
concura în Capi
tală (joi după-a- 
miază, în sala Ho
rească). Sînt pro
gramate numai e- 
xerciții liber ale-

eficiența șutului de la distanță

Caraman și Tu fan 
face încercarea absurdă

ale bucunei 
de a

în

în timp ce Adamache 
respinge mingea, deja intrată 

gol.

A fost o etapă cu multe 
puncte fierbinți. Trei victorii 
în deplasare nu apar în fie
care duminică. Două dintre 
ele au avut mari repercusiuni 
asupra 
meritului, 
greșul 
frînte... 
cum trebuia 
echipe la diferențe mici. Par
tidele netelevizate ale ultimei 
duminici au fost vizionate de 
un mare număr de spectatori. 
Ce ar putea conferi personali-

clasa- 
Pro- 

cu aripile 
față e așa 

să fie: multe

extremităților 
Deocamdată, 

pare 
în

late celei de a 17-a etape? în 
principal, cîteva elemente de 
ordin tactic. Mai iutii ne vom 
referi la sporul de eficacitate 
obținut prin expedierea unor 
șuturi de la distanță. U.T.A. 
a egalat pe Progresul în min. 
45. printr-un șut teribil ca 
forță și precizie, expediat de 
către Birău de la aproximativ 
25 de m. Execuția a fost per-

I

timp
vor

două 
de

Dan Grecu, una din speranțele echipei 
noastre masculine, surprins lă antrena

mentul de ieri
Foto : Th. MACARSCHI

Demonstrații de tenis
5

la Ploiești și Brașov

La
■ și în 

tierii 
ternic 
sînt prezenți la cîteva între
ceri de amploare, deși, 
dent, obiectivul urmărit 
buna pregătire pentru 
sicele" sezonului, dintre 
„Cursa Păcii" bate, 
spune, la ușă...

evi- 
este 

„cla
care 

cum se

riei“ (28 martie) să se de
plaseze la Casablanca pentru 
a lua' parte la „Turul Maro
cului".

SPECIALIȘTII FEDERA
ȚIEI s-au oprit asupra unui 
„7" puternic pentru cea de-a 
24-a ediție a cursei Varșo
via — Berlin — Praga : Va- 
sile Teodor, Constantin Gri- 
gore, Nicolae Ciumeti, Vasile 
Sc’.e.ian, Alexandru Sofronie, 
N'. c’ e David și Ștefan Su
cii Ei se află, în momentul 
de față, împreună cu antre
norul Nicolae Voicu, în „Tu
rul Algeriei", competiție con
siderată drept un mijloc e- 
ficace de pregătire în vede
rea „Cursei Păcii". Rezervele 
lotului sînt : Vasile Burlacu 
și Constantin Ciocan.

UN NUMEROS GRUP DE 
RUTIERI ROMÂNI concu
rează; între 28 martie și 4 
aprilie, în Bulgaria. La 
cursele de fond organizate la 
Stara Zagora (28—29 mar
tie), Gabrovo (30—31 martie) 
și Pleven (3—4 aprilie) se 
vor prezenta la star.t aler-

gătorii Vasile Burlacu, 
mitru Nemțeanu, Constantin 
Ciocan, Etnii Rusu, Ion Cos- 
ma, Teodor Puterity, Cris
tian Camer, Cristian Tudo- 
ran, M. Bădilă, Ștefan Ene, 
Mihai Hrisoveni, Nicolae Ga
vrila, însoțiți de antrenorul 
Ștefan Lemândroiu. După 
cum se vede, în Bulgaria vor 
concura toți alergătorii noș
tri care se pregătesc pentru 
îndeplinirea baremului olim
pic.

dimineața, tenismenii 
noștri fruntași au fost oaspe
ții liceului nr. 1 „I. L. Cara- 
giale" din Ploiești, 
nați de sute de elevi, 
te cu 
profesoara 
Vasiihi, 
■chetei,’ 
Năstase, 
răspundă la o adevărată ava
lanșă de întrebări, asupra ac
tivității lor plină de succese. 
Ei au primit din partea gaz
delor un fanion purtînd ste
ma orașului Ploiești și o in
scripție festivă, datată 22 mar
tie 1971.

A urmat o demonstrație de 
tenis, desfășurată la baza 
sportivă a liceului, la care au 
asistat peste 2.000 de specta
tori, elevi și iubitori ai spor
tului din localitate, veniți 
specia] pentru . a urmări pe 
excelenții noștri jucători.

directoarea 
emerită 

cei doi ași 
Ion Țiriac 

au trebuit

întîmpi- 
în frun- 
liceului, 
Aspasia 

ai
Și

ra-
Ilie

să

Luni după-amiază, după 
au vizitat Uzina Steagul roșu 
din Brașov, unde s-au întreți
nut cu tineretul, Ion 
Țiriac, Ilie Năstase, Petre 
Mărmureanu și Viorel Marcu 
au făcut, în sala Armatei, 
plină pînă la refuz, o reușită 
demonstrație de peste 3 ore.

ce

$

FEDERAȚIA DE CICLISM 
DIN MAROC a solicitat fo
rului nostru de specialitate 
să-și trimită o reprezentativă 
in „Turul Marocului", între
cere care se desfășoară în
tre 1 și 11 aprilie. în prin
cipiu de acord, F.R.C. a te
legrafist antrenorului N. 
Voicu, sugerîndu-i ca — în 
cazul în care crede că este 
util pentru pregătire — la 
terminarea „Turului Alge-

Șt. Chițu (Poiana 
Cimpina), la. con
duc .re și C. Do- 
vids (Metalul Buc.), 
animatorii princi
pali ai concursului 
de motocros din 
Capitală, au fost 
victimele unor de
fecțiuni tehnice. 
Iată-i, in ‘manșa a 
ll-a, în luptă pen

tru primul loc

Foto :
ȘT. CIOTLOȘ

•>; • -WKIW.

fectă și de afceea fundașul 
arădean trebuie să-și împar
tă oarecum meritele cu hazar
dul, fiindcă nu-1 prea carac
terizează asemenea reușite. 
Frățilă i-a dezmoștenit de do
uă puncte pe craioveni tot 
printr-o asemenea „torpilă", 
trimisă din afara careului. 
Goluri mari, goluri decisive, 
goluri rare și de adîncă fru
musețe. Cîte apărări aglome
rate și meticuloase, cîte idei 
tactice machiavelice n-au su
combat în urma unor șuturi 
pornite de la distanță, acum 
cind e din ce în ce mai greu 
să te apropii, să intri în ca
reu, să eviți pentru o clipă 
marcajul aspru și obsesiv. 
Trasul la poartă de la distan
ță reprezintă o armă tactică 
extrem de puternică, de. care, 
la noi, puțini și rar își, mai 
amintesc. U.T.A. însă 'o ono
rează frecvent.

Rapidul nu e încă în for
mă, dar cîștigă din nou. după 
ce aproape 80 de minute nu 
știe cum arată terenul dincolo 
de centru. Ce adevăr de inte
res general conține realizarea 
giuleștenilor ? Ei au un mare 
portar și o apărare care nu-și 
pierde capul, ci, dimpotrivă, 
devine inexpugnabilă atunci 
cind e asediată. Asemenea 
atuuri au făcut ca echipa 
Grantului să reziste- atunci

Romulus BALABAN

(Continuare In pay* a 3-a)

CONGRESUL' OAMENILOR MUNCII

i
i
i
i
I
I
I
I
I

I
i
I
Istâzi, se vor deschide în 

greșului Uniunii Generale 
mânia, eveniment de seamă în viața 
muncii din pafria noastră.

Purtăfocre ale unor îndelungate tradiții de ac
tivitate revoluționară, participante active în anii 

dinainte de Eliberare — sub conducerea, P aut ici uIuj eCo- 
munist Român — la lupta împotriva exfțloajărți șț. Asu
pririi, pentru apărarea intereselor celor ce muncesc, sin
dicatele din tara noastră — reprezentînd cea mai largă 
.Organizație de masă a clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii — își aduc o contribuție de seamă — pe 
planuri multiple •— la înfăptuirea construcției socialiste. 

Așa cum se subliniază și în Tezele Consiliului Central 
al U.G.S.R. pentru Congresul, care începe astăzi, sindi
catele se preocupă de mobilizarea maselor de salariați la 
îndeplinirea și depășirea planurilor de stat, de antrena
rea lor la conducerea și buna gospodărire a întreprin
derilor socialiste, la ridicarea eficienței întregii activități 
economice. Ele participă la elaborarea și înfăptuirea .ho- 
tărîrilor și măsurilor partidului și statului privind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salaria- 
ților, desfășoară o intensă activitate politico-ideologică 
și cultural-educativă în scopul dezvoltării conștiinței soci
aliste a oamenilor muncii, creșterii nivelului lor general 
de cultură, educării acestora în spiritul patriotismului și 
internaționalismului socialist, al devotamentului față de 
cauza socialismului.

Tn virtutea legii nr. 29 din decembrie 1967, sindicatele 
poartă și responsabilitatea activității sportive.1 drn între
prinderi și instituții. Tn slrînsâ colaborare, cu organizațiile 
U.T.C., sindicalele acționează pentru atragerea unui nu
măr cit mai mare de salariați, îndeosebi tineri, la prac
ticarea exercițiilor fizice și sportului, a turismului, pentru 
inițierea de competiții cu caracter de masă, pântru; con
solidarea și dezvoltarea secțiilor de performanța din clu
burile și asociațiile de pe iîrvgâ întreprinderi și instituții, 
pentru asigurarea și continua creștere a bazei materiale 
destinate sportului, ca și pentru mai buna ei foloșirș,

Tn lumina analizei multilaterale făcute activității sindi
catelor de către Plenara din 10—11 februarie a. c. a ,Co
mitetului Central ol Partidului Comunist Român, . a con
cluziilor și îndrumărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășu- I 
lui NICOLAE CEAUSESCU, rostite cu acel prilej, Congre- | 
sul U.G.S.R. va oferi cadrul piropice al unor vii și fertile 
dezbateri, al adoptării unor hotărîri. și măsuri de natură 
să asigure o mai activa și eficientă participare a sindrea- | 
telor la desfășurarea întregii vieți economice, sociale și 
culturale din țara noastră, inclusiv la dezvoltarea miș
cării sportive clin întreprinderi și" instituții. ț; I

Salutînd, în numele tuturor sportivilor din țara noastră, . 
Congresul U.G.S.R., adresăm calde urări de succes lu
crărilor sala.

Copitală lucrările Con- 
a Sindicatelor din. Ro- 

oamenilor

I. MITROFAN

S-a reluat campionatul de hochei

I
I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
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SCORURI MARI PE PATINOARUL 
DIN MIERCUREA CIUC

MIERCUREA CIUC, 22 (prin 
telefon). De mulți ani, Ciucul 
nu a mai cunoscut o competi
ție hocheistică de importanța 
și amploarea celei care a în
ceput luni pe noul patinoar 
artificial acoperit' din locali
tate : turul IV 'al campio.natu 
lui diviziei A.

STEAUA — I.P.G.G. 9—0
(3—0, 2—0, 4—0)

Disputată pe o gheață de 
slabă calitate, care i-a inco
modat net pe jucători, parti
da inaugurală s-a încheiat, 
cum era și firesc, cu victoria 
categorică a steliștilor. Pen
tru învingători, care au intro
dus în formație și cea mai 
tînără linie, meciul a consti
tuit un util antrenament în 
vederea următoarelor partide.

Studenții au acționat confuz, 
fără nici o tactică. Au înscris: 
L. Iordan (2). Gheorghiu, 
Scheau, Popescu, Biro, Varga. 
Miricioiu și Calamar. Confuz 
arbitrajul prestat de localni
cii Baiint și Kedveș.

AVlNTUL MIERCUREA CIUC 
— AVlNTUL GHEORGHIENI 

12—2 (4—0, 2—0, 6—2)

Cel de-al doilea meci a fost 
o dispută județeană în... fa
milie. în această partidă un 
cuvînt greu l-a avut rutina și 
plusul de experiență al . gaz
delor. Acționînd în viteză și 
cu simțul porții, ele au iz
butit să fructifice majoritatea 
o-'ziMor. în ciuda scorului 
categoric, hocheiștii din 
Gheorghieni au jucat, totuși, 
frumos, combinativ (mai ales

în repriza secundă), avîrid și 
cîteva ocazii de gol. Au mar
cat : Bașa (2), Baka (2), Jerc 
(2), Ballo (2), Csiszcr (2), Fu- 
lop și Kraus pentru învingă
tori, respectiv Kcmcneș II și 
Gyorgy. Bun arbitrajul cu
plului bucureștean MCtreȘan— 
Barbu.

DINAMO BUCUREȘTI—- A- 
GRONOMIA CLUJ

7—2 (0—0, 5—1, 2—1)

Meci foarte dinamic, de 
bună factură tehnică, ■■ Au 
marcat: Bandas (2), Obștea, 
Huțanu, Tureanu, Pană și 
Moiș (pentru Dinamo), res
pectiv, Texe și Kozari. Bun 
arbitrajul cuplului Taș- 
nadi — C. Zgincă. ' '

Silviu POP, coresp.
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IN MECI RESTANTĂ

Campionatul

VACANȚĂ, DAR NU Șl

masculin s-a incheiat

PENTRU SELECȚIONABILI

I. E. F.S.— EXPLORĂRI; 3-1
Aseară, în sala Progresul, 

s-a disputat partida restantă 
din cadrul diviziei A dintre 
formațiile masculine I.E.F.S. 
și Explorări Baia Mare. Deși 
studenții au obținut — așa 
cum era de așteptat — vic
toria, ei au fost nevoiți să se 
întrebuințeze serios în fața 
unei echipe eliberate de ori
ce emoții (Explorări este 
deja retrogradată) și care, pă
răsind divizia A, caută să nu 
lase impresii nefavorabile 
măcar în acest final de cam
pionat. Riposta băimărenilor 
în meciul de aseară a fost 
într-adevăr dîrză, însă nu i-a 
putut aduce mai mult decît 
victoria într-un set, deoarece 
I.E.F.S. este, totuși, o echipă 
superioară valoric, mai tînără 
și mai omogenă. Primele 
două seturi au fost echilibra
te, în primul studenții avînd

un finiș irezistibil, iar în cel 
de-al doilea băimărenii re- 
făcînd spectaculos un handi
cap aprOciabil (3—8) și cîști- 
gînd pe merit. In următoa
rele două, gazdele, cu Cor- 
beanu introdus in joc, s-au 
impus mai clar, adjudecîndu-și 
în acest fel victoria în meci 
cu 3—1 (10, —11, 7, 5) și ur- 
cînd pe locul 5 în clasament. 
Bucureștenii nu au folosit în 
acest joc pe trăgătorul prin
cipal Pop și au rulat ■ toate 
rezervele. S-au remarcat! 
Arbuzov (ca întotdeauna ex
trem de util echipei), Cor- 
beanu, Săsăran de la învin
gători, Andreica de la învinși. 
Ireproșabil arbitrajul bucu- 
reștean V. Săndulescu — E. 
Vintilescu.

Alin BARBU

ETAPA A XV-a
Duminică, în divizia B, s-au 

disputat partidele etapei a 
XV-a. Iată rezultatele!

FEMININ, seria I: Voința 
Brașov — Spartac Buc. 3—1, 
i.Ț.B. Informația — Voința 
Zalău 3—0, Corvinul Deva —

IN FATA FILEULUI
• Turneul final al campio

natului masculin se va des
fășura în perioada 1—7 aprilie 
la Sibiu (turul) și la Brașov 
(returul), nu la Brăila sau 
Ploiești cum se hotărfse ini
țial. Meciurile, la care vor 
participa primele 4 echipe 
(Steaua, Rapid, Dinamo și Po
litehnica Galați), sînt progra
mate astfel : turul între 1 și
3 aprilie, iar returul între 5 
și 7 aprilie.

• in urma contestației -fă
cute de conducerea echipei 
masculine Universitatea Cra
iova, rezultatul meciului de 
.divizia B, Aurora București 
— Universitatea Craiova, a 
fost omologat cu 3—0 în fa
voarea voleibaliștilor craio-

veni, întrucît bucureștenii au 
prezentat legitimațiile fără 
viza medicală pe anul 1971. 
Reamintim că Aurora cîști- 
gase partida cu 3—2.

• Tn perioada 20 aprilie —
4 mai, reprezentativele de ti
neret {băieți și fete) ale țării 
noastre vor susține, în depla
sare, cîteva întâlniri cu for
mațiile similare ale U.R.S.S. 
și, probabil, R.D.G.

PLENARA 
COMITETULUI FEDERAL

• Vineri, 26 martie, ora 16, 
Ja sediul C.N.E.F.S., va avea 
Joc plenara Comitetului fede
ral al F. R. Volei.

ÎN DIVIZIA B

Viitorul Bistrița 3—0, Sănăta
tea Arad — Drapelul roșu Si
biu 3—0, Voința Oradea — 
Medicina Cluj 3—1, Medicina 
Tg. Mureș — Voința M. Ciuc
2— 3 ; seria a II: A.S.E. Buc. 
— Progresul Buc. 2—3, Con
structorul Buc. — Flacăra ro
șie Buc. 3—0, Voința Constan
ta — Viitorul Buc. 1—3, Să
nătatea Tirgoviște — Univer
sitatea Buc. 0—3, Universita
tea Iași — Politehnica Galați
3— 1, Electromotor Pitești — 
Sănătatea Ploiești 3—2.

MASCULIN, seria I: Voin
ța Buc. — A.S.A. Sibiu 1—3, 
Progresul Buc. — C.F.R. Cluj 
3—L Politehnica Brașov — 
Alumina Oradea 3—2, Indus
tria sîrmei C. Turzii — Silva- 
nia Șinileul S. 3—0; seria a 
U-a: Universitatea Buc. — 
Electra Buc. 2—3, Politehnica 
Iași — Medicina Buc. 2—3, 
Aurora Buc. — Relonul Săvi- 
nești 1—3, Oțelul Galați — 
Universitatea Craiova 0—3, 
Electroputere Craiova — Va
gonul Ploiești 3—1, Construc
torul Suceava — Farul Con
stanța 3—0.

Sala Armatei din Brașov a Iest, 
timp de 4 zile, gazdă primitoare 
pentru toate echipele masculine 
din divizia A care șl-au dispu
tat ultimul turneu al campiona
tului national, ediția 1970—1971. 
Organizatorii s-au străduit șl au 
reușit Să ofere condiții optime 
de desfășurare a competiției. 
Partidele s-au disputat într-un 
climat de fair-play lăudabil, spre 
deosebire de turneele anterioare 
unde au fost înregistrate și acie 
de indisciplină. Acest aspect tre
buie subliniat mai ales pentru 
faptul că la Brașov s-a dat o 
luptă acerbă pentru evitarea re
trogradării, luptă în care erau 
angajate trei echipe : Politehnica 
Cluj, Politennica Brașov, Farul. 
Dacă direct nu s-au întîlnit de
cît Farul șl Politehnica Cluj (au 
cîștigat constănțenii), In schimb 
„jocul rezultatelor" celorlalte par
tide ar fi putut hotărî ce echipe 
vor părăsi primul eșalon al bas
chetului. Dar, spre cimtea tutu
ror, a jucătorilor, antrenorilor, 
arbitrilor, meciurile au prilejuit 
0 dispută sportivă dreaptă. ' In 
care Învingător a fost întotdea
una cel mai bun. In aceste con
diții au părăsit prima divizie Po
litehnica Brașov fl Farul Con
stanța.

Dar, să părăsim zona lanternei 
roșii șl să ne ocupăm de frun
tașe. Dinamo București, cu lotul 
cel mai valoros șl omogen, cu un 
antrenor — prof. Dan Nlculescu — 
priceput, competent șl Inimos, a 
cîștigat fără drept de apel pen
tru a noua oară titlul național. 
Pentru realizările obținute antre
norul și sportivii respectivi me
rită sincere felicitări. Cucerirea 
șl a „CUPEI ZIARULUI SPOR
TUL", oferită echipei cu cea 
mal mare eficacitate, atestă ma
rile posibilități ale team-ulul din 
șoseaua Ștefan cel Mare care, 
sperăm, nu se va mulțumi doar 
cu sucesele din campionatul In
tern.

Locul 2 a fost asaltat de două 
echipe : STEAUA (antrenor Va- 
silc Popescu) și POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (antrenor Stela Ru- 
su). EI a fost obținut de mili
tari care, tn ultimul joc de la 
Brașov, au reușit să depășească, 
greu, cu un punct, formația Ra
pid.

O ascensiune spectaculoasă : pe 
locul 4 I.C.H.F. București. Echipa 
întreprinderii de Construcții Hi
drotehnice și foraje a ajunS spre 
surprinderea multor specialiști, în 
primele rînduri. Antrenorul fe
deral Alexandru Popescu remar
ca : „Un antrenor muncitor, bun 
organizator (M. Ionescu) și spor
tivi Ia care unele cluburi au re
nunțat prematur (vezi Steaua), 
au reușit o bună performanță 
șl aceșț fapt este demp de re
ținut".

Baschetul universitar a foșt 
bine reprezentat numeric In pri- 
țna divizie : șapte echipe. Dintre 
acestea au o valoare constant 
bună Universitatea Cluj și Timi
șoara. Politehnica Galați și 
I.E.F.S. au trecut — anul acesta 
— prlntr-o perioadă mal grea. 
Unii jucători valoroși al acestor

formații au optat, după absolvi
rea facultății, pentru alte echi
pe. Chlvulescu (Politehnica) pen
tru Dlnamo, iar Tarău șl Irimle 
(I.E.F.S.) pentru Steaua. Politeh
nica Cluj s-a salvat de la re
trogradare șl antrenorul E. Sa- 
roșl are obligația morală de a 
Încerca, tn ediția următoare, să 
pună pe picioare o echipă care 
să nu mai dea bătaie de cap 
clubului.

Peste a 22-a ediție a campio

Savu, Cîmpeanu. Czmor. Sdrcn- 
ghea, Popa, Georgescu șl Pirșu. 
Hoția Demian nu a putut răs
punde afirmativ selecționării din 
cauza pregătirii lucrării de. doc
torat,' Novac este, încă, in con
valescență, Iar Roman (Politeh
nica Cluj) își va satisface sta
giul militar. După vizita medi
cală. din aceste zile, selecțio- 
nabilil vor urma un program de 
pregătire care are ca scop final 
participarea ia turneul de cali

meci ce a avut ioc

...

Eternele rivale Dinamo și Steaua au oferit și în acest cam
pionat dispute deosebit de pasionante, din care redăm o fază 
surprinsă de fotoreporterul nostru Dragoș N^AGU, într-un 

'' în sala Floreasca.
natului național de baschet mas
culin s-a tras cortina. Majorita
tea jucătorilor intră, pe merit, 
într-o binemeritată vacanță. Ce 
se tntîmplă, însă, cu sportivii 
selecționați în lotul național ? 
Antrenorul reprezentativei, Dan 
Nlculescu, a selecționat următorul 
lot, cu care va începe bătălia 
pentru participarea Ia C. E. : 
Albu, Dlaconescu, Chlvulescu, 
Dragomlrescu, Tarău, Oțelac,

natatiei TURNEUL DE POLO

ficare pentru C. E. de la Kato
wice din 17—21 mai. Pînă atunci 
prezența la turneul de la Anti
bes și la „Marele premiu al ora
șului Sofia", unde vor evolua 
cele măi bune echipe de bas
chet din Europa. La 17 și 18 a- 
pritie, Bucureștiul va găzdui dubla 
Intilnire dintre reprezentativele 
României și Cehoslovaciei.

Deci, pentru baschetbaliști va
canța a început, dar pentru cei 
mai buni dintre el urmează o 
nouă perioadă de muncă care, 
sperăm, se va Solda cu obține
rea calificării la campionatele eu
ropene.

Paul IOVAN

DE LA BELGRAD VA FI

Cele două partide inaugura
le ale sezonului au adus re
prezentativei române de polo 
tot atîtea victorii în fața Ce
hoslovaciei. Scorurile realiza
te, 7—2 (sîmbătă) și 5—1 (du
minică), par la prima vedere 
destul de nete. Dar pentru 
orice specialist care a urmărit 
ambele partide ele nu sînt 
suficient de convingătoare, 
mai ales că au fost obținute

ciclism î9° de c°NcuRENTh
PE ȘOSEAUA OLTENIȚEI

în fața unei formații din cel 
de al doilea eșalon valoric 
de pe continent, care, pe dea
supra, s-a și prezentat slab 
pregătită.

De altfel, antrenorii 
A. Grințescu și N. Firoiu au 
fost primii care și-au mani
festat nemulțumirea față de 
evoluția selecționaților referin- 
du-se în special la ineficacita
tea acțiunilor ofensive. Și 
pe bună dreptate. Dacă în 
ceea ce privește pregătirea fi
zică nu am avea prea mult 
de reproșat componenților lo
tului, aceasta fiind una din 
principalele lor arme cu caro 
și-au distanțat adversarii de 
fiecare dată în cea de a 4-a 
repriză, în schimb, latura teh-

MAI CONCLUDENT

nică a evoluției lor a lăsat de 
dorit. Precizia paselor (mai 
ales în faze decisive), a șutu
rilor pe poartă (și tăria aces
tora) nu se ridică încă la ni* 
"velul pretins unei echipe ce 
aspiră la calificarea pentru 
J.O.

Firește, nu este , vorba decît 
de, cîteva impresii care vor 
fi în mod cert mai complete 
după turneul internațional de 
la Belgrad (se desfășoară la 
sfîrșitul acestei săptămîni), 
Unde echipa română va îi su
pusă unor examene mult mai 
concludente în partide cu Iu
goslavia, Italia șl Bulgaria, 
echipe cu o valoare superioa
ră celei cehoslovace.

* ta

CE ESTE Șl CE AR TREBUI 
SĂ FIE EȘALONUL SECUND

In jurul diviziilor secun
de ale jocurilor sportive 
s-au țesut, tn decursul ani
lor, adevărate păienjeni
șuri de opinii, cele mal 
multe dintre ele critice. 
Ce este și ce-ar trebui să 
He eșalonul cadeților pen
tru baschet, volei, rugby, 
handbal 7 O grupare lătu
ralnică sau o treaptă pe 
scara marii performanțe ? 
Un scop în sine, acela de 
a da posibilitatea sportivilor 
care, dintr-un motiv sau 
altul, nu mai pot ajunge în 
primul eșalon al jocului 
preferat, sau o trambulină 
de lansare a talentelor ? 
Un capăt de drum (pentru 
mediocrități), un refugiu 
(pentru „crepusculari") sau 
un mediu preparator al vir
tuozilor de mîine ?

Răspunsurile cu care s-au 
ales cei ce și-au pus ase
menea Întrebări reluau, de 
obicei, prima alternativă. 
Intr-adevăr, cu o parțială 
exceptare a handbalului, 
jocurile sportive la nivelul 
diviziei B suferă fie de 
mediocritate, fie de senec
tute, nu sînt, cum ar părea 
firesc, un izvor generos 
pentru prima treaptă. Tn 
felul acesta, diviziile B 
formează o lume a lor, le
gată prin fire șubrede de 
sferele vecine (juniorii și 
divizia A). Deunăzi, un pa
sionat antrenor de rugby 
începuse să ne enumere e- 
chipele secunde lipsite de 
perspectivă, cu elemente 
fără valoare sau îmbătrl- 
njte. A renunțat Insă, fiin- 
du-î mult mai ușor să ne 
pomenească vreo 2—3 echi
pe tinere, în care sș aflau, 
după părerea sa, ți cîțiva 
jucători cu reale perspec
tive. Un specialist tn bas
chet ne relata faptul că di
vizionarele B, suferind de 
aceleași metehne și fiind 
în majoritate echipe uni
versitare (I), sînt complet 
ignorate de conducerile 
cluburilor, de organele spor
tive locale, de public. Eșa
lonul secund voleibalistio 
este la rîndul său poate 
cea mai concludentă probă 
de închistare. în 48 de e- 
chipe nu găsești mai mult 
de 2—3 jucători și tot atî- 
tea jucătoare care să co
respundă unor cerințe de 
progres pe treapta superi
oară a performanței. Aceas
ta în timp ce, de pildă, 
campioana olimpică a 
U.R.S.S. Ia fete avea tn 
sextetul de bază două ju
cătoare de B !

Mulți își pun problema 
revizuirii concepției despre

divizia secundă, a reinte
grării acesteia în lanțul 
performanței. Specialiștii 
din volei, de pildă, dezolați 
In ceea ce privește randa
mentul actual al „B“-uIui, 
propun — și cu multă drep
tate — instituirea unor li
mite de vîrstă pentru ju
cătorii acestei divizii, trans- 
formînd-o astfel într-un 
campionat de tineret. De
sigur. este o soluție inte
resantă pentru toate jocu
rile sportive. în acest fel, 
diviziile secunde ar fi in
vestite ou menirea de a 
tria elementele, denotînd 
calități promițătoare, din 
rîndul echipelor de juniori 
și școlare.

Astfel s-ar confirma sau 
lntirma posibilitățile lor de 
progres, scutind eșaloanele 
maxime de încercări, une
ori infructuoase, cu spor
tivi care nu justifică încre
derea acordată de marile 
cluburi. Pe de altă parte, 
această nouă reglemntare 
ar stăvili refluxul de jucă
tori mediocri său depășiți 
ca vîrstă dinspre primele di
vizii.

Se știe însă că nivelul 
valorio al unui tînăr în 
sporturile colective poate 
fi șușținut și bine comple
tat de prezența celor cu 
mai multă experiență, și că 
în perfecționarea măiestriei 
primilor, „bătrînii" au un 
rol de loc neglijabil. într-o 
echipă, 2—3 vîrstnici sînt 
necesari. Dar se pare că 
antrenorii divizionarelor B 
preferă, în marea lor majo
ritate, mînați de acea hi
meră care este rezultatul, 
numai jucători în vîrstă pe 
care nu valoarea, ci expe
riența mal vastă îi situea
ză, în anumite momente, 
mai -sus decît unele talente 
autentice, mai puțin roda
te. Așa stînd lucrurile, cu 
greu pot pătrunde și se pot 
afirma în aceste echipe ju
niorii.

Ar fi mai bine ca fede
rațiile șă impună limite de 
vîrstă. restrîngînd dreptul 
de Utilizare de către aceste 
echipe a mai mult de 2—3 
jucători bătrîni. Numai așa 
diviziile secunde vor des
chide mai larg porțile ti
neretului. Atunci există po
sibilitatea ca și diviziile 
școlare să aducă la porțile 
diviziilor secunde cele mai 
bune produse ale lor. Și 
drumul performanței ar de
veni firesc, iar „B“-ul 
S-ar înscrie și el integral 
pe această orbită.

Aurelian BREBEANU

BOXERII FRUNTAȘI

VOR Fl PREZENȚI LA ZONE

Duminică pe șoseaua Olte
niței, ciclismul a cunoscut a 
susținută activitate. în cele 
5 probe de fond, organizate 
Jn bune condițiuni de către 
Școala sportivă nr. 2, s-au 
întrecut 190 de concurențl 
(cifră, dacă nu ne înșelăm, 
record), printre care nume
roși sportivi din provincie i 
Ploiești, Constanta, Plopeni, 
Brașov și Cluj. Vremea ex
celentă ca și buna pregătire 
a majorității concurenților au 
prilejuit dispute interesante 
clarificate abia pe linia de 
sosire.

Seniori: f. N. Gavrilă (St), 
6. G. Gonțea (St), 3. O. Cio-

can (D), 4. St. Ene (St.), 5. Fl. 
Negoescu (St), juniori mari î 
1. I. Gavrilă (St), 2. A Vîlcu 
(St), 3. N. Voioan (Șc. sp. 3), 
4. T. Drăgan (Voința), 5. G. 
Pîrvulescu (St.), juniori mici:
1. A. Ciobanu (Voința Ploiești),
2. Dan Andrei (St.), 3. N.
State (Petrolul), 4. A. Florea 
(Șc. sp. 3), 5 I. Lăzărescu (Șc. 
sp. 3). Semicurse: 1. P.
Neacșu (D), 2. Gh. Constan
ți nescu (Olimpia), 3. V. Gună 
(St), 4. Șt. Barbu (D), 5. D. 
Popescu (Șc. sp. 1). Biciclete 
turism : 1. I. Dumitru (Șc. sp. 
1), 2. Cr. Lupu (Șc. sp. 2), 3. 
A. Daniel (St.), 4. N. Dobrescu 
(Olimpia), 5. O. Ștefan (D).

ÎNVINGĂTORI LA SOFIA, ÎNOTĂTORII POLONEZI CONFIRMA 
FORMA EXCELENTA

NOI COMPETIȚII
Dacă vremea se menține 

.bună, cicliștii vor avea în 
fiecare săptămînă cel puțin 
o acțiune competițională. 
Astfel, joi după amiază — pe 
circuitul din str. Cîmpinei — 
are loc ultima etapă a „Cu
pei Semicentenarului1*, între
cere organizată de comisia

primăverii"-1-4 aprilie
Una dintre cele mai impor

tante competiții ale noului se
zon, la arme cu glonț, „Cupa 
primăverii", care inițial tre
buia să aibă loc în zilele de 
25—28 martie, s-a amînat pen
tru 1—4 aprilie. Ședința teh
nică va avea loc miercuri 31 
III ora 14 la sediul F.R.T.

Conferința anuală a Fede
rației române de tir va avea 
loc marți, 6 aprilie.

PENTRU RUTIERI
de ciclism a municipiului 
București. în continuare, du
minica — pe șoselele din îm
prejurimile Capitalei — vor 
fi organizate întreceri de 
fond atît pentru seniori cît 
și pentru juniori.

în luna aprilie, programul 
se va mări șl va cuprinde și 
curse de amploare. Prima 
dintre ele este „Cupa 
Steaua" (7—9 aprilie), urma
tă la scurt interval de timp 
de tradiționala întrecere do
tată cu Cupa „F.R. Ciclism" 
(11—14 aprilie). „Cursa Mun
ților" — competiție de fond 
internațională — este organi
zată anul acesta între 19 și 
22 aprilie. Startul la Sinaia, 
sosirea (din ultima etapă) la 
București. La această între
cere vor fi prezenți și mem
brii lotului național pentru 
„Cursa Păcii", precum și o 
serie de rutieri de peste ho
tare.

Așteptăm vești din provin
cie (îndeosebi din Brașov, 
Cluj, Tg. Mureș, Ploiești și 
Brăila) despre competițiile or
ganizate acum la începutul 
sezonului.

SOFIA 22 (prin telefon de 
la corespondentul nostru) Sîm
bătă și duminică s-a desfășu
rat în bazinul acoperit de 50 
m din localitate dubla întîlni- 
re dintre selecționatele Bulga
riei și Poloniei. întrecerea fe
minină a revenit gazdelor cu 
66—64, iar cea masculină for
mației poloneze (care va evo
lua săptămînă aceasta la 
București) cu 78—53. Cu acest 
prilej, înotătorii polonezi au 
confirmat forma excelentă în 
care se află șî au justificat po
ziția lor valorică în rîndul 
celor mai bune formații de pd 
continent. Iată și rezultatele 
tehnice ale întrecerii mascu
line:

100 m liber: Chmelewski (?) 
55,6, Stoev (B) 57,2, Wudow-

ski (?) 57,8: 400 m liber: Wol- 
takaitis (P) 4:27,0, Wislicki (P) 
4:24,9; 4x200 m liber: Polonia 
8:29,1; 100 m spate: Dlucik 
(P) 63,5, Kolarov (B) 64,1,-Za- 
luski (P) 64,6; 200 m spate: 
Kolarov 2:21,0, Zaluski 2:22,0, 
Reinan (P) 2:22,9; 100 m bras: 
Smiglak (P) 1:12,2, Ceacarov 
(B) 1:12,3, Klukowski (P)
1:12,7; 200 m bras: Ceacarov 
2:36,7, Dyrek (P) 2:37,5, Smi
glak 2:38,2; 100 m delfini
Chudzinski (P) 61,1, Dobrev 
(B) 61,4, Czaplicki (P) 61,7; 
200 m delfin: Dobrev 2:14,0, 
Krawczik (P) 2:16,0, Czaplicki 
2:20,3; 400 m mixt: Pacelt (?) 
4:57,8, Ceacarov 4:59,9, Krawc
zik 5:05,5; 4x100 m mixt: Po- 
lonia 4:09,5, Bulgaria 4:13,0.

Toma HRISTOV

înregistrăm cu satisfacție 
măsura — mai de multă vre
me sugerată de ziarul nostru 
-- adoptată de biroul federal 
și care obligă pe toți boxerii 
îndreptățiți, fără nici o ex
cepție, să participe la fazele 
preliminarii ale campionatului 
național, în așa fel îneît cali
ficarea în finale să devină un 
act de echitate sportivă și ni
meni să nu mai fie benficia- 
rul unui favoritism anume 
(cum se intîmpla — sub focul, 
neluat în seamă, al criticilor 
noastre •— în ultimii ani). Ex
ceptarea membrilor lotului și 
a altor boxeri de valoare de 
la fazele de zonă, le crea o 
stare privilegiată, de loc mo
rală. Acum, și acești pugiliști 
var trebui să facă proba prac
tică a valori] lor, pentru a 
putea promova.

Noua situație ridică insă 
două probleme. Prima se refe» 
ră Ia intenția federației de •

prelungi pregătirea în lot a 
unoi boxeri, tocmai în această 
perioadă în care trebuie să 
prevaleze interesele cluburilor 
"sportive. Și încă lăsăm la o 
parte aspectul, de loc negli
jabil, al disproporției inechi
tabile de pregătire — înaintea 
unei competijii naționale — 
între cei preparați la lot și cei 
rămași acasă ! Acum e vremea 
să-și spună cuvîntui cluburile, 
secțiile de box și antrenorii 
lor, adică factorii direct inte
resați în obținerea medaliilor 
la campionatele țării.

A doua problemă vizează 
conștiința antrenorilor, capaci
tatea lor de discernămînt. In 
condițiile noi, ale prezenței 
unor boxeri redutabili la faza 
de zonă, nu mai este reco
mandabilă urcarea în ring a 
oricărui debutant care a profi
tat (de exemplu) de faptul că 
Ia categoria sa nu a existat in 
tot județul un contracandidat.

După meciul cu echipa Danemarcei

CLARIFICĂRI - ABIA LA {CAMPIONATELE NAȚIONALE

PERSPECTIVELE
Sala de festivități a C.N.E.FS. 

a găzduit la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute ședința de analiză 
anuală a activității comitetu
lui Federației de oină. Lucră
rile, desfășurate în prezența 
tovarășilor conf. univ. Marin 
Birjega, vicepreședinte al 
CNE.F.S. și a conf. univ. 
Ioan Kunst-Ghermăneșcu, se
cretar al C.N.E.F.S., au dobîn- 
dii o semnificație deosebită, 
prin modul cum su fost, discu- 
tate aspectele activității Pe 
1970. ar care a coincis cu îm- 
plinireț a două decenii de la 
reconsiderarea oinei ca sport 
național.După cum se menționa în 
darea de seamă, prezentată de 
tov. Gh. Pricop. președintele 
F.R O., pînă acum 20 de ani 
nimeni nu se gîndea să atragă

în competiții satele, leagănul 
sportului nostru național. As
tăzi, aproape 1 000 de formații, 
în marea lor majoritate din 
mediul rural, peste 15 000 de 
oinari legitimați și nelegiti
mați, 410 instructori voluntari, 
448 de arbitri, 33 de maeștri 
ai sportului, iată cîteva dintre 
cifrele care încheie bilanțul 
fructuos al celor două decenii.

Anul în curs reprezintă, în 
continuare, un an de intense 
eforturi destinate a atrage, co
respunzător sarcinilor mișcării 
sportive din țara noastră, tot 
mai mulți tineri, îndeosebi de 
la sate, pe terenurile de oină 
Pentru aceasta, a fost elabo
rat un vast plan de măsuri. 
Din obiectivele privind angre
narea în întrecerile anului 
1971 a peste 20 000 de practi- 
canți ai oinei, spicuim : extin-

MIHAI ȚIU
Șl SUZANA ARDELEANU

CAPITALEI LA FLORETĂ

O întîlnire prietenească in
ternațională, care tinde să de
vină tradițională, își are desi
gur rostul ei, pe care meciul 
de box dintre echipele Româ
niei Și Danemarcei l-a subli
niat. Mult mai puțin afirmativi 
putem însă fi eînd este vorba 
de caracterul de test al unei 
astfel de întâlniri. Meciul de 
sîmbătă seara din sala Flo
reasca nu a putut proba con» 
cludent starea prezentă a eli
tei boxului românesc. Pentru 
orice spectator era evident că 
în fața adversarului dat, su-

La o săptămînă după șa- 
breri și spadasini, floretisteie 
și floretiștii (lin București 
și-au disputat, pe planșele de 
la sala Floreasca II titlurile 
de campioni ăi Capitalei. Ca și 
la celelalte arme, reprezen
tanții clubului Steaua au ter
minat pe primul loc, titlurile 
revenind Suzanei Ardeleana 
și lui Mihai Țiu.

Remarcăm, pe de altă parte, 
absența a două trăgătoare de 
frunte, Ileana Drîmbă și Olga 
Szabo, ambele bolnave, pre
cum și prezența în finală a 
două trăgătoare din lotul de 
tineret: Magdalena Bartoș și 
Viorica Draga. în proba riîas- 
culină, de semnalat absența 
lui I. Falb.

CLASAMENTE — Feminin: 
1. Suzana Ardeleanu (Steaua) 
5v; 2. Anca Pâscu (Steaua) 4v

OINEI
derea programului competitio
ns! cu concursuri care să por
nească de la etapa pe locali
tăți pînă la finala pe țară, ini
țierea unor competiții pentru 
pionieri și elevi, consfătuiri 
metodice cu cadrele tehnice, 
școli pentru formarea unui 
număr mai mare de antrenori, 
instructori și arbitri, măsuri 
de natură să lărgească aria 
de masă și de performanță a 
sportului nostru național. S-a 
insistai asupra organizării unor 
demonstrații în pauza meciu
rilor de _ fotbal sau a altor 
competiții, precum și asupra 
acțiunilor de dinamizare a jo
cului, anul competițional 1971 
fiind considerat ca începutul 
unei noi etape în dezvoltarea 
oinei.

Tr. iOANITESCU

3. Ecaterina Stahl (Steaua) 3vi
4. Viorica Draga (Șc. Sp. nr, 
1) 2 v; 5. Rodica Văduva 
(I.E.F.S.) lv; 6. Magdalena 
Bartoș (Viitorul) lv; Masculin: 
1. M. Țiu (Steaua) 5vj 2. Șt. 
Ardeleanu (Steaua) 3v; 3. Cr. 
Costescu (Universit.) 3v; 4. G. 
Niculescu (Steaua) 2v; 5. T. 
Mureșânu (Universit.) lv; 6. 
Cr. Dinu (Progresul) lv.

Andrei TUDOR

FINALĂ ECHILIBRATĂ 
ÎN „ZONA" DE LA CRAIOVA

în faza de zonă a campionatu
lui național' pentru seniori, des
fășurată în bune condiții, la 
Craiova, au lăsat o deosebită im
presie Analiștii din probele de 
spadă (unde a fost necesar un 
baraj în pâtrtt !) șl floretă mas
culin unde s-a tras la un nivel 
tehnic remarcabil. Victoriile au 
fost împărțite între reprezentan
ții Politehnicii Iași (floretă mas
culin și sabie) șl ai clubului cra- 
iovean Electroputere (floretă fete 
și spadă).

CLASAMENTE FINALE. — Flo
retă feminin : 1. Daniela Ionescu 
(Electroputere) 4 v d.b.; 2. Ildilco 
Dorszolski (Polit. Timișoara) 4 v 
d.b.; 3. Rodica Onu (Electropu
tere) 3 v; 4. Elena Pricop (Farul) 
2v; 5. Nidia Barbu (Tractorul 
Brașov) lv; 6. Ana Jlros (Polit. 
Timișoara) 1 v. Floretă masculin: 
1. N. Vlad (Polit. Iași) 5v; 2.
Gh. Lucian (id.) 3v; 3. N. Krl- 
szan (Polit. Timișoara) 3 v: 4. L. 
Daravics (id.) 2v; 5. C. Ghinca 
(Petrolul Ploiești) 2v; 6. Z. Zsaek 
(Polit. Timișoara) 0 v. Spadă : 1. 
D. Popescu (Electroputere) 3 v 
d.b.: 2. Al. Mironov (id.T 3v d.b.: 
3. C. Duțu (id.) 3v d.b.; 4. C. 
Trifu (Dunărea Galați) 3 v d.b.:
5. M. Mironov (Polit. Iași) 2v:
6, A. Cărămidă (Electroputere) 
1 v. Sabie: 1. I. Nlcolae (Polit. 
Iași) 5v; 2. D. Mancaș (Petrolul 
PI.) 3v; 3. Al. Csiki (Tractorul 
(Bv.) 3 v; 4. A. Creițaru (id.) 2 v : 
5. S. Vlad (id.) 2v; 6. I. Tlrdca 
(Polit. Iași) 0 v.

PAREREA OASPEȚILOR
Văzut cu ochi danezi, me

ciul s-a desfășurat așa cum 
ne-am temut. România este 
pentru Danemarca un adver
sar prea puternic și deși am 
obținut șl noi o victorie, re
zultatul corect al meciului ar 
fi trebuit să fie HM). Doi 
boxeri români m-au impre
sionat cu deosebire : Cuțov șl 
Monea. Pe amîndol l-am mal 
văzut Ia campionatele euro
pene de la București șl nici 
de data aceasta el nu m-au 
decepționat. Trebuie, totuși, 
să spun că Monea a devenit 
ceva mal lent, dar Iii illtl- 
mele două minute împotriva 
lui Ralf Jensen el a arătat 
care este cu adevărat cel mal 
bun. După Monea — Jen
sen, cel mai bun meci mi s-a 
părut Cuțov—Sivebaek. Dar, 
dacă țlnțește să ajungă în 
fruntea elitei europene, Cuțov 
va trebui să lucreze mai mult 
decît împotriva danezului. Nu
mărul trei în echipa română 
mi s-a părut Gruiescu, un 
boxer foarte puternic și ele
gant, care poate ține cu suc
ces locul Iții Ciucă. Alexe șl 
Zilberman, m-au decepționat, 
pentru că amîndoi au avut 
drept adversari pe cei mai 
slabi boxeri dane2i. Același 
lucru este valabil și pentru 
Gyorffi. Nedelcea și Iliescu au 
lăsat o impresie netă, dar am 
văzut și români mai buni la 
aceste categorii. Mihai Aurel 
și-a făcut prea mult de lucru 
cu tînăml danez.

Mogens JACOBSEN 
redactor Ia 

„Berlingske Tidende’’ 
Copenhaga

perioritatea pugiliștilor români 
se considera apriorică. Dar, 
elementele acestui avantaj tre
buiau demonstrate. In putere, 
în disponibilitate de luptă, în 
pregătire fizică și în pregătire 
tehnică, boxerii români s-au 
arătat inițial mai buni, dar 
toate aceste însușiri au fost 
încercate pe martori prea plă- 
oînzi, prea docili. Oricine ar 
fi preferat proba mai dură a 
bătăioșilor italieni, sau a me
todicilor polonezi, dacă nu 
chiar a complecșilor boxeri 
sovietici.

Dintre pitgilișții români 
ne-âu plăcut: Constantin Gru-

lescu (cu excelentele laterale 
de stînga pe care — încă prea 
rar — le alternează cu late
rale de dreapta și chiar cu 
upercuturi), Pavel Nedelceâ 
(muncitor, apropiindu-se tac
tic și... tacticos de adversar; 
tnvăiuindu-1 și Iovindu-1 cu e- 
cQpomie voită), Ion Monea 
(absolut In nota lui de sigu
ranță, dominată de rutină) și 
Ion Alexe (ameliorat față de 
ultimele apariții în public). 
Cu lacuna tactice s-au prezen
tat tn ring : Aurel Mihai (care 
nu s-a descurcat strălucit în 
fața unui copilandru, întârziind 
tn a-i deschide garda), Aurel 
Iliescu (care s-a blocat bine, 
a trimis directe de stînga pu
ternice, dar a încîlcit Inutil 
lupta) și Horst Stump (care a 
uitat de existența upercutului 
intr-un meci care Impunea cu 
precădere acest procedeu). Un 
capitol special pentru Ion 
Gyorffi (care a cîștigat în 
forță loviturilor, dar a pierdut 
concomitent din puritatea sti
lului) și mai ales pentru Calis- 
trat Cuțov (același boxer ne
clintit, care pornește neiertă
tor la luptă cu ochii deschiși, 
dar care Intră surprinzător în 
■momente de confuzie, lăsînd 
impresia că o dată cu schim
barea categoriei de greutate a 
pierdut ceva din siguranță, 
din luciditate). Foarte relaxat, 
Victor Zilberman nu poate fi 
judecat după nici 5 minute de 
luptă.

Pentru clarificări, nu ne ră- 
mîne decît să așteptăm faza 
de zonă și apoi finalele cam
pionatului național.

Victor BANCIULESCU

Stabilirea participanților este o 
operație care implică răspun
derea totală a antrenorilor.

Cu asemenea măsuri de pre
vedere, poate că nu vom mal 
asista la gale maraton, pînă 
tîrziu în noapte, cum ne-a 
fost dat în alți ani.

Iată deci pe boxerii de catego», 
ria I, maeștri și maeștri emeriți; 
trași la sorți pentru faza de zona1 
a campionatului individual, ce se 
va desfășura între 5 și 11 aprilie; 
în 8 localități : Categoria semU 
muscă : V. Drăgan (Ploiești), MJ 
Lumezeanu (Galați), șt. Bobod 
(Bacău), Gh. Cristea (Timișoara)J 
A. Ursulescu (Tr. Severin), AJ 
Mihai (Sibiu), P. Ganea (TgJ 
Mureș). Intre paranteze sînt tre
cute localitățile unde se desfă
șoară zonele. Categoria muscă i 
V. Ivan (Sibiu), C. Gruiescu 
(Constanța), N. Cordoș (Tr. Se-' 
verin), O. Badea (Ploiești), V.' 
Rădulescu (Timișoara), I. Nico-i 
Iau (Galați), I. Pop (Bacău), CJ 
Ciucă (Tg. Mureș), I. Găureanu 
(Timiș.), T. Chirilă (Galați). Ca-, 
tegoria cocoș : I. Lungu (Bacău), 
A. Dumitrescu (Constanța), A. 
Moraru (Galați), P. Iuga (Timiș.), 
M. Popescu (Sibiu), M. Grigore 
(Tr. Severin), I. Ciocoi (Ploiești). 
I. Glăvan (Tg. Mureș), C. Soșoiu 
(Timiș.), P. Ocică (Constani.-i). 
Categoria pană : P. Nedelcea 
(Ploiești), G. Pometcu (Tg. Mu
reș), M. Toni (Sibiu), M. Du - 
trașcu (Constanța), șt. Hi- u 
(Timiș.); I. Olvoș (Ploiești). O. 
Amăzăroale (Galați), I. Munole 
(Bacău), N. Gîju (Tr. Severin). 
Gh. Stan (Bacău), N. Dumitru 
(Tr. Severin). Categoria semi- 
ușoară : C. Ștanef (Tg. Mureș), 
Gh. Ciochină (Constanța), A. 
Iliescu (Bacău), A. Simion (Plo
iești), Gh. Pușcaș (Galați), C. Ho- 
duț (Timiș.), C. Bumb (Sibiu), 
Antonlu Vasile (Tr. Severin), I. 
Costln (Ploiești), Gh. Popa (Ti
miș.), I. Mageri (Tr. Severin). C. 
Negoescu (Bacău), C. Drugă 
(Constanța), N. Deicu (Sibiu). C. 
Muscă (Tg. Mureș), V. Brătie 
(Galați), V. Kiss (Bacău), N. Mol- 

•dovan (Galați). Categoria ușoară: 
C. Cuțov (Ploiești), A. Iacob (Tg. 
Mureș), N. Paraschiv (Timiș.), 
Gh. Bădol (Constanța), P. Do- 
brescu (Tr. Severin), Gh. Roșea 
(Bacău), A. Simionescu (Sibiu), 
I. Crețu (Constanța), Gh. Rotaru 
(Galați), C. Stanciu (Tg. Mures), 
C. Gutui (Ploiești). Categoria 
semimijlocie : V. Zilberman (Si
biu), Gh. Ene (Ploiești), I. Ho- 
doșan (Bacău), Al. Popa (Con
stanța), D. Moraru (Timiș.). C. 
Stan (Tr. Severin), Gh. Peteanu 
(Sibiu), C. Mihal (Galați), Al. 
Matluș (Tg. Mureș), C. Ghiță 
(Tg. Mureș), R. Lazea (Bacău). 
Categoria mijlocie mică : I. Co
vaci (Sibiu), I. GyȘrffy (Ploiești), 
T. Nlcolae (Bacău), M. Dehelea- 
nu (Tr. Severin), V. Tîrb (Tg. 
Mureș), E. Constantlnescu (Con
stanța), D. Mihalcea (Galați), N. 
Enclu (Timiș.), C. Melinte (Tr. 
Severin), C. Naghi (Timiș.). Ca
tegoria mijlocie : H. Stump (Ba
cău) , A. Năstac (Constanța), S. 
Tîrîlă (Timiș.), C. Cojocaru (Tg. 
Mureș), I. Petrea (Sibiu), I. Ol- 
teanu (Ploiești), V. Tecuceanu 
(Galați), Gh. Chivăr (Țr. Seve
rin). Categoria semigrea : I. Mo
nea (Sibiu), P. Cîmpeanu (Ba
cău), D. Bucur (Ploiești), P. 
PIrvu (Constanța), A. But (Ga
lați), I. Siliște (Tg. Mureș), P. 
Cojocaru (Timiș.). M. Constan- 
tinescu (Tr. Severin). Categoria 
grea : I. Alexe (Ploiești), Al. 
Prohor (Tg. Mureș), A. Iancu 
(Tr. Severin). I. Sănătescu (Ga
lații, D. Zelinca (Constanța), I. 
Dascălu (Bacău).

CRISTIANII...

• IERI A
MURMANSK

PLECAT LA
(U.R.SJS.) un

concurs la care au participat 
și cîțiva schiori români, Ma
rin Focșăneanu și Ștefan Mol- 
doveanu au ocup.at locurile 6 
și 7 la slalomul uriaș. La în-

grup de fondiști români pen
tru a partiepa la tradițio
nalul concurs „Sărbătoarea 
Nordului". Au făcut deplasa
rea : N. Sfetea, Gh. Cincu, 
Gh. Cercel, Marcela Leam- 
pă, Rodica Qinciu și Elena 
Bășa. Ei sînt însoțiți de an
trenorii St. Stăiculescu și I. 
Cimpoia. Concursul, care va 
cuprinde curse, de 15 și 30 
km, respectiv 5 și 10 km și 
ștafete, va avea los la sfîrșitul 
acestei săptămîni.

• LA CONCURSUL SCHI
ORILOR SINDICALIȘTI, or
ganizat de Sporting Club Me- 
lezet la Bardoiiecchia (Italia),

treceri, m afara schiorilor ita
lieni, au luat parte și schiori 
francezi, aparținînd organiza, 
ției F.S.G.T. — Lyon.

• LA „CUPA OȚELARU- 
LUI“, care se va disputa sîm
bătă și duminică pe pîrtiile 
Semenicului, alături de schi
orii bănățeni vor participa și 
schiorii fruntași de la A.S.A. 
Brașov și C.S. Sinaia'.

• LA CUPA „STÎNA DE 
VALE", programată la sfîr
șitul săptămînii în stațiunea 
cu același nume din Bilibr, 
vor lua startul și schiorii al
pini ai asociației Caraimanul- 
Bușteni și clubului Dinamo 
Brașov.
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ECOURI DUPĂ 24 DE ORE
Jache Macri:

A

încercăm
„M-a impre-

DE ALB
U.T.A.-EI

imposibilul I c
Unul dintre oamenii cei mal 

comentați în Timișoara este, la 
ora aceasta, Tache Macri. Dumi
nică, spectatorii l-au ovaționat în 
vreme ce părăsea terenul cu c- 
chipa, în sunetele unui marș, 
intonat de fanfara feroviară. 
L-am abordat imediat după ter
minarea partidei, dar el a con
diționat : „cinci minute, numai*.

— Cum îți explici metamor
foza echipei timișorene ?

— Sînt băieți buni, cu toții. Cu
minți, modești, ascultători. M-am 
aruncat cu ochii legați intr-un 
virtej. Dar «per să ies cu bine la 

Nu scrie că vom 
Șansa 

Dar în-

— Eroi 
au fost, 
eroi 
sînt încă...

(Domide)

liman. Nu...
scăpa de retrogradare ! 
noastră e unu la sută. 1 
cercăm IMPOSIBILUL !

— Ce-âi 'făcut pînă 
aici, la Timișoara ?

— Eu știu ? Multe. Sau 
Vom vedea mai tîrziu. în 
rînd, am avut curajul să 
la unii jucători și să-i promovez

ac am,

puține, 
primul 
renunț

Desen de
Neagu
RADULESCU

Se alții ! Anj chemat și un psi- 
olog, pc dr. Prelici. Fiecare fot-

balist a fost supus unui „test" do 
cîte trei ore. Am făcut o socio- 
gramă, în care se constatau afi
nitățile între anumite grupe dc 
jucători. Trei fundași, de pildă, 
îl respingeau pe al patrulea. 
Există între oameni diferență dc 
comportare, caracter, etc. Astfel, 
că băieții sînt acum împărțițî in 
camere în așa fel îneît să sc în
țeleagă perfect între ei...

— Ai intensificat munca de 
pregătire ?

— Intensificat ? Puțin spus ! 
I-am copleșit cu antrenamentele ! 
La început, cred c-ar fi fost gata 
să mă... ucidă. Am făcut antre
namente foarte tari, pe zăpadă, 
pe gheață, pe un frig turbat, în 
pantofi de tenis. Dar lucram și 
eu alături de ei. Au acceptat deci 
să Împartă chinul cu mine. 
Acum, băieții mei au devenit mal 
viguroși, mai căliți, mai puter
nici. Și jo’a<Tă și mai bine, 
așa ?

—- Care este atmosfera 
sinul echipei ?

— O disciplină de fier, tș 
gur. Nu se fumează în ziua

ASTĂZI DUPĂ AMIAZĂ

ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL
Astăzi după-amiază are loc la F.R.Fi ședința de lucru 

Biroului federal, cu care prilej vor ti discutate aspecte 
gate de contactele internaționale ale fotbalului românesc.

a 
le- 

_ fotbalului românesc. în
continuare, membrii biroului federal vor analiza evoluția echi
pei reprezentative de juniori în meciul susținut duminică la 
Cîmpina, în compania reprezentativei similare a Turciei.

nu-i

în

asl-
__ ___  ______  _  ___  me

ciului. Am nril cărțile de Joc ! 
Toți se culcă la nouă scara și se 
scoală la șașc dimineața. Eu am 
primit apartament cu două ca
mere, dar dorm la cămin, cu cei 
șase băieți neinsurați. Ca să fiu 
cu ochii pe ci. Nu-i las singuri. 
Nu că n-aș avea încredere, dar 
așa ne-am obișnuit. Am Introdus 
apoi... fiola. Prin tragere la 
sorți, stabilim cine e supus exa
menului. Și eu pot fi controlat. 
Și Ion Ionescu, antrenorul se
cund... Toți.

' — te'spui despre partida de 
azi (n.n. cu ieșenii) 7

—Am jucat binișor. Dar nu 
bine. Nu ne culcăm pe lauri. 
Miine dimineață avem antrena
ment la șase.... Miercuri jucăm 
cu Rapidul în „Cupă", iar dumi
nică. la Bacău. Uff... Crezi c-o 
să dorm la noapte 7

George MIHALACHE

Mulțumim pentru atenție!
Cronicarii de fotbal au avut 

la acest început de sezon o 
surpriză plăcuță, venind să-și 
ocupe locurile de la „masa 
presei", de pe Stadionul Re
publicii. înfățișarea „meselor" 
s-a schimbat mult, prin mon
tarea unoir foi de mela.carp, 
aspectuoase și oferind în ace
lași timp condiții mai bune 
de lucru.

Din informațiile pe care le 
deținem, și la Stadionul ~23 
August" ziariștii vor găsi con
diții mai favorabile de mun
că, în primul rînd prin schim
barea amplasamentului locu
rilor rezervate presei. Din pă
cate, va rămîne încă netrezol- 
vată problema protejării a- 
cestor locuri împotriva ploii.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. „U“ Cluj 17 12 2 3 34—17 26
2. Petrolul 17 12 2 3 32—17 26
3. Steaua 17 10 3 4 30—20 23
4. Politehnica 17 11 1 5 23—16 23
5. Diriămo 17 8 5 4 23—11 21
6. Sport Club 

Bacău 17 8 3 6 32—18 19
7. Rapid 17 8 3 6 26—20 19
8. Univ. Cv. 17 5 8 4 24—21 18
9. Progresul 17 6 4 7 22—21 16

10. C.F.R. Tim. 17 4 6 7 13—21 14
11. Jiul 17 6 2 9 17—27 14
12. U.T.A. 17 3 7 7 17—30 13
13. F.C. Argeș 17 5 1 11 21—28 11
14. Steagul roșu 17 4 3 10 17—32 11
15. Farul 17 4 1 12 14—29 9
16. C.F.R. Cluj 17 3 3 11 14—31 9

CIFRE... CIFRE... CIFRE
partidelor 

In acest

Constanța
sionat condiția fizică a

arbitrului"

După jocul de la Constanța, 
între suporterii de pe litoral 
răzbat unele nemulțumiri, de
terminate, în parte, de ma- 
nierea de joo a echipei. Rezul
tatul a mulțumit, dar specta
colul mai puțin.

Antrenorul R. Cosmoc ne-a 
declarat: „Meritam să cîști- 
găm cu 3—0, dar cînd te joci 
cu ocaziile, trebuie să te mul
țumești și cu foarte puțin ! 
S-a făcut simțită lipsa lui O- 
prea, evidențiindu-se, în 
schimb, tinerii Ghirca și N. 
Constantinescu".

I. Constantin (tehnician) : 
„M-a impresionat condiția fi
zică a... arbitrului de centru, 
care a alergat chiar mai mult 
decît jucătorii, fiind mereu pe 
fază".

Un gest deosebit, care a im
presionat stadionul : antreno
rul Valentin Stănescu 
încurajat pe Adamache 
primirea golului.

chipa noastră a practicat un 
joc mai bun decît U.T.A. Bă
ieții s-au mobilizat foarte mult 
pentru această întîlnire, dar, 
datorită finei excesive nervozi
tăți, nu s-au mai putut con
centra în momentele de finali
zare. S-a ratat nepermis de, 
mult. Consider arbitrajul păr
tinitor. Neacofdarea penalty- 
ului în favoarea Progresului 
nu a fost doar o simplă gre 
șeală de arbitraj".

Ploiești : „..S-a molipsit de

l-a 
după

București : „Surpriza ? Dis-
ciplina tactică a echipei 1"

Ștefan Covaci (antrenor la 
Steaua) : „Am studiat atent pe 
„U“ în meciul cu Rapid, de la 
București, din prima etapă. 
Ga urmare, băieții au plecat 
la Cluj cu lecția bine învățată. 
Surpriza mea nu a fost scorul, 
ci disciplina tactică de care au 
dat dovadă jucătorii. Mă bucu
ră faptul că, în sfîrșit, Sătmă- 
reanu a reușit — după ' doi 
ani — să joace așa cum vreau 
eu. Șl a fost excelent !“

„Plecăm la drum cu două
victorii"

Petre 
clubului 
așadar, 
începutul 
stituit un ___  . __
care plecăm la drum pentru 
stabilirea unui tonus genera) 
favorabil al echipei".

Capră (președintele 
Rapid) ; Avem, 

două victorii la 
returului ! S-a con- 
bun climat moral, cu

P.
năria 
aflat . .
de spectatori de pe stadionul 
Petrolul. Am plecat și eu mul
țumit spre casă, mi-a plăcut 
atît jocul, cit și programul 
din pauză — demonstrația de 
aeromodele și cartinguri ale 
tinerilor din Ploiești și Cîmpi
na. Revenind asupra meciului, 
pot spune că Petrolul a întîl- 
nit un partener valoros, reu
șind să-l învingă datorită unei 
dăruiri totale a jucătorilor. 
Desigur victoria ne-a bucurat, 
dar am vrea, pentru ca bucuria 
să fie deplină, ca înaintașii șa 
rateze mai... puțin. Apoi, mai 
sînt și driblingurile inutile. A- 
proape toți înaintașii s-au mo
lipsit de la Grozea..."

V. ALBU

Anghel (maistru la 
Brazi) : „Duminică 
printre cei aproape

Rafi- 
ni-am 
20 000

Brașov : „Măcar atît noroc

L. Taus (medicul echipei 
Steagul roșu) : „Indiscutabil,
constănțenii merită cele două 
puncte cucerite, pentru hotă- 
rirea și insistențele depuse. 
Dar golul prin care și-a asi
gurat victoria echipa conștăn- 
țeană este mai mult decît no
rocos (Adamache, din cauza 
soarelui — după curr) afirmă 
— n-a văzut mingea care se 
apropia de poartă). „Steagul 
roșu" n-a jucat rău și, cu pu
țin noroc (măcar cît a avut 
Ologu !), putea pleca din Con
stanța cu un punct".

C GRUIA

După consumarea 
din etapa a XVII-a, 
campionat au fost înscrise 324 de 
goluri. CelC 18 goluri (eu o me
die de 2,25 goluri de meci) ale 
etapei de duminică au fost rnar- 
cate de trei apărători (3 goluri), 
2 mijlocași (2) și 11 atacanți (13). 
Ce menționat că 50 la sută din
tre aceste goluri (9) au fost în
scrise de bucureșteni. Golgete.-ii 
acestei etape au fost Pantea și 
Dumitrache, caro au reușit să 
înscrie flecare cite 2 goluri.

în această etapă au fost acor
date 4 lovituri de la 11 metri (2 
4a București șl 2 la Ploiești) : 3 
au foșt transformate, Iar una a 
fost ratată de Grozea. Ploleștenii 
sînt „specialiști'' în netransfor- 
marea penaltyurilor, din cele 3 
©cordate în retur transformlnd 
numai... una.

U.T.A., Rapid șl Steaua au ob
ținut cîte 2 puncte în deplasare, 
mareînd fiecare 2 goluri.

Cavalerii fluierului, care au 
condus partidele etapei a XVII-a, 
au primit 35 de stele : 4 au primit 
cite 5 stele, 3 cîte 4, Iar Mlrcea 
Bădulescu doar 3.

Media notelor echipei etapei a 
fost de 8.72.

Cele mai mari note ta această 
etapă le-a primit C.F.R. Timi
șoara. — 81 p (cu o medie de 
8.091. iar cele mal mici „U“ Cluj 
— 55 p (cu o medie de 5,00 !).

Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul con
stant valoric după 17 etape este

următorul c 1. STEAGUL ROȘU 
1358 p (ADAMACHE 137), 2
„Poll“ Iași 1340 p (lanul 132). 3. 
Farul 1317 p (Antonescu 128). 4. 
Dinamo ’ 1311 p (B. Nunweiller
123) , 5. Rapid 1307 p (Lupescu
118), 6. Universitatea Craiova
1296 p (Deselnicu 133), 7. „U“ Cluj 
1292 p (Crețu’ 124), 8. Petrolul
1286 p (Gruber 125), 9. C.F.R. Cluj 
1285 p (Cojocara 128), 10. F. C. 
Argeș 1284 p (Vlad 124), 11. S.C. 
Bacău 1270 p (Ghiță 132), 12. Jiul 
1267 p (Llbardi 120), 13. -------
1266 p (Pojonl 128). 14. steaua 
1246 p (Ștefănescu 120), 15. C.F.R. 
Timișoara 1234 p (Mehedinți 116), 
16. Progresul 1179 p (Măndolu
124) .

De remarcat constanța echipei 
Jiul, care și fa etapa a doua din 
tur a obținut tot 72 p.

Situația In ^Trofeul Petschow- 
schl", după 17 etape, este urmă
toarea : 1. CLUJ 8,88, 2—3. Ploiești 
șl Constanța 8,55, 4. București 
8,52, 5. Petroșani 8,44, 5. Timi
șoara 8,37, 7—8. Craiova șl Bacău 
8,12, 9. Arad 8,00, 10. Pitești 7,37, 
11. Iași 7,33, 12. Brașov 5,73.

Adrian VASILESCU

părtinitor"
suverană"

„Incertitudinea esteCluj :

U.T.A.

loan Sfctcu (președin
tele clubului Progresul) i

Prof, 
minica 
pentru

Dumitru Solomei; „Du- 
aceasta, atît de tristă 
fotbalul Clujean, ne-ă

Eficiența șutului de la distanță
(Urmare din pag. 1)

Ei au cîștigat
la loz in plic
în fiecare zi la sediul Cen

tralei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport se prezintă 
pentru a-și primi cîștigurile, 
jucători la Loz în plic.

Iată cîțiva dintre numeroșii 
cîștigători de autoturisme a- 
părutî în ultima vreme : 1. 
Caraman Victor-Sutești jud. 
Brăila = autoturism Dacia 
1100 ; 2. Bucholtz Francisc— 
Variaș jud. Timiș = Skoda 
S 100 ; 3. Zvezdana Nicolin— 
Prigor jud. Caraș-Severin = 
Skoda S100 ; 4. Lorincz Iu- 
liu — Tg. Mureș = Skoda 
S. 100 ; 5. Malancioiu Anato- 
lie — C-lung jud. Argeș .= 
Fiat 850 ; 6. Stuparu Seve- 
rică — Craiova = Trabant 
601 ; 7. Dogariu George—
Sînnicolaul Mare jud. Timiș = 
Skoda S100 ; 8. Maricean
Florin — Ploiești = Fiat 
850 ; 9. Ivașcu loan —
Arad = Fiat 850 ; 10. Po
pescu Gheorghe Hunedoara= 
Trabant 601 ș.a.

Jucînd cu perseverență la 
Loz în plic puteți cîștiga au
toturisme Dacia 1100, Mosk- 
vici 408. Skoda S. 100, Fiat 
850, Trabant 601 f bani: 
20.000 Iei, 10.000 lei, J.000 lei, 
2.000 lei, 1.000 Iei ș.a.

Numai cine joacă poate 
cîștiga.
CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOEXgRES Nr. 11

DIN 17 MARTIE 1971 :
Extragerea 1 : Categ. 2 : 1 va

riantă 50% a 82 955 lei șl 1 va
riantă 10% a 16 591 lei ; cat. 3 : 
8.8 variante a 11312 lei ; cat. 4 : 
46,3 a 2150 lei ; cat. 5 : 165 a 
603 lei ; cat. 6 : 5 598,55 a 40 lei.

Report categ. 1 : 1 053 724 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A r

1 variantă 10% a 100 000 lei ; 
cat. B : 10,25 a 12127 lei ; cat. 
C : 35.35 a 3 516 lei ; cat. D :
2 213 a 60 lei ; cat. E : 150,10 a 
.200 lei ; cat. F : 3 147,10 a 40 lei.

Report categ. A : 511 274 Iei.
Premiile de categ. a 2-a de la 

extragerea I și categoria A de 
la extragerea a II-a au fost 
obținute de COȘEREANU GHEOR
GHE și T.B. din Galați.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

A.I.K. Stockholm va juca 
la Tîrgoviște și Cîmpina
A.I.K. Stockholm, echipă 

din prima ligă a Suediei, va 
susține două jocuri în țara 
noastră. Fotbaliștii suedezi 
vor juca la 30 martie cu Me
talul Tîrgoviște și la 1 aprilie 
cu Poiana Cîmpina.

cînd a fost la mîna studenți
lor clujeni sau a fotbaliștilor 
din Petroșani. Pentru că și un 
adversar și celălalt sînt în 
stare să domine prin elan, 
prin „hei-rup“, dar sînt lipsiți 
de personalități, de valori 
deosebite în stare să doboare 
această „apărare-mastodont". 
Soliditatea defensivă cons
tituie un atribut însem
nat și numai formațiile cu 
înaintări subtile pot măcina 
un atare obstacol.

Toate echipele care s-au 
pregătit după un grafic com-

primat scurtînd etapa de acu
mulări în vedeirea unui efort 
specific ți intensiv, 
ția, mărturisită ori 
intra mai repede 
sportivă, merg la 
eșecul. Progresul e 
„U“ Cluj a doua. Nu se poate 
calitate fără cantitate. De 
unde formă sportivă fără un 
fond de preparație multilate
rală ? Sînt posibile (în cazul 
derogărilor de la legile antre
namentului), scurte străluciri, 
dar capacitățile vor fi incon
stante. Etapa a arătat, în 
schimb, că alte echipe, cu un 
fond de pregătire generală

cu inten- 
nu, de a 

în forma 
braț cu 

o pildă,

dezvoltat, sînt lipsite 
deocamdată de finețe tehnică 
și tactică, deoarece au lu
crat prea puțin in condiții 
competiționale. De aceea, exe
cuțiile ți combinațiile lor au 
încă Asperități. Exemplele cele 
mai concludente par a fi Fa
rul ți parțial Jiul.

Ultima etapă ne obligă să 
remarcăm dexteritatea și neu
tralitatea U.T.A.-ei. Arădenii 
nu sînt sentimentali, știu să 
ia puncte de la cei mai nă- 
păstuiți și disperați. U.T.A. 
rămîne o formație metodică, 
care nu leșină ctnd primește 
un gol și țăcăne mai departe 
jocul ei ordonat, învățat pe 
degete. Este așteptat ca în 
campionatul nostru, U.T.A. să 
poposească pe munți. Ea, Ra
pid și Steaua au adus o nouă

/n divizia C

Etapa scorurilor
Seria I

Minobradul Vatra Domed — 
Petrolul Moinești 1—1 (0—1)

Fulgerul Dorohoi — Forests 
Fălticeni 3—0 (0-0)

Minerul Comăneștl — Penicilina 
lași 6—1 (2—0)

Letea Bacău — I.T.A. Pașcani 
0—1 (0—0)

Textila Botoșani — Rarăul Clm- 
pulung 2—0 (2—0)

Nicolina Iași — Textila Buhuși 
0—0

Victoria Roman — Cimentul 
Bicaz 2—1 (0—1)

Chimia Suceava — Minerul 
Gura Humorului 4—0 (0—0)

(Corespondenți : P. Spac, I. 
Mandache, I. Blrzan, I. Iancu, 
Th. Ungureanu, V. Diaconescu. 
AI. Groapă și C. Alexa).

1. Chimia S. 18 10 3 5 37—12 23
2. Victoria 18 10 3 5 31—18 23
3. Mineral C. 18 9 4 5 28—16 22
4. Nicolina 18 8 5 5 29—17 21
5. Petrolul 18 10 1 7 25—18 21
6. Cimentul 18 9 2 7 31—27 20
7. Foresta 18 8 3 7 25—23 19
8. Textila Bt. 18 7 4 7 22—21 18
9. Minobradul 18 8 2 8 27—29 18

10. ITA Pașcani 18 8 2 8 23—32 18
11. Mta. G. H. 18 6 5 7 25—22 17
12. Rarăul 18 7 2 9 19—20 16
13 Textila Bh. 18 7 1 10 18—31 15
14. Letea 18 5 3 10 21—33 13
15. Penicilina 18 4 4 10 12—30 12
16. Fulgerul 18 5 11 25—49 12

ETAPA VIITOARE (28.nl) : Ra- 
răul — Chimia, Minerul C. — Pe
trolul, Cimentul — Letea. Penici
lina — Fulgerul, Minobradul — 
Nicolina, Minerul G. H. — I.T.A. 
Pașcani, Forests — Textila Bt., 
Textila Bh. — Victoria.

Seria a ll-a
Olimpia Rm. Sărat — Ancora 

Galați 1—0 (1—0)
S.U.T. Galați — Rulmentul B’tr- 

lad 1—1 (1—1)

strînsc
Automobilul Fooșani — Metalul 

Plopeni 0—1 (0—0)
Petrolul Berea — Voința Bucu

rești 0—0
Unirea Tricolor Brăila — Dacia 

Galați 1—0 (0—0)
A.S.M. Tecuci — Petrolistul 

Boldești 1—1 (1—1)
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — 

Metalul BuzȘu 1—0 (1—0)
Șoimii Buzău — Metalurgistul 

Brăila 2—1 (2—0)

(Corespondenți : T. Budescu, 
S. Țelemăc, I. Sirbu, M. Plope- 
șanu, G. Rizu, V. Doruș, Gh. 
Grunzu și M. Dumitru.)

1. Metalul P. 18 13 3 2 31—13 29
2. Șoimii 18 11 2 5 31—14 24
3. Olimpia 18 11 2 5 27—24 24
4. Dacia 18 6 7 5 19—19 19
5. Trotușul 18 8 3 7 28—29 19
6. Rulmentul 18 5 9 4 18—19 19
7. Unirea Trie. 18 7 5 6 20—25 19
8. Petrolistul 18 7 4 7 34—22 18
9. Automobilul 19 9 0 9 21—28 18

10. ASM Tecuci 18 4 9 5 22—27 17
11. SUT Galați 18 5 6 7 18—13 16
12. Voința 18 3 8 7 16—19 14
13. Petrolul 18 4 6 8 17—24 14
14. Metalul B. 18 4 5 9 21—21 13
15. Ancora 18 5 3 10 17—30 13
16. Metalurg. 18 4 4 10 21—34 12

ETAPA VIITOARE: Metalur-
glstul — A.S.M. Tecuci, Automo
bilul — Petrolistul, Metalul B. — 
Unirea Tricolor, S.U.T. Galați — 
Dacia. Anco-a — Trotușul, Voin
ța —’ Șoimii, Rulmentul — Pe
trolul, Metalul P. — Olimpia.

Seria a lll-a

Florești 2—1 (2—0)

Laromet București — Olimpia
Giurgiu 1--2 (0-1)

Prahova Ploiești — Electronica
București 1—2 (0—0)

Unirea București — Victoria

meatul Medgidia 2—1 (2—1)

Dunărea Tulcea — Azotul Slo-
bozia 2—0 (1-0)

Celuloza Călărași -- Delta Tul-
cea 0—2 (0-0)

Flacăra roșie București — Ci-

I.M.U. Medgidia — Tehnometal 
București 3—1 (1—0)

Marina Mangalia — Electrica 
Constanța 2—1 (2—0)

1. F.C. Caracal 18 11 4 3 26—16 26
2. Chimia B.V. 18 11 2 3 27—14 24
3. T.M. BUC. 18 10 3 5 33—20 23
4. Petrolul 18 7 6 5 21—24 20
5. Chimia T.M. 18 7 5 6 17—18 19
6. Autobuzul 18 7 4 7 29—20 18
7. Comerțul 18 7 4 7 21—17 18
8. IRA Cîmpina 18 7 4 7 21—19 ÎS
9. Mașini 18 8 2 8 29—30 18

10. Petrolul 18 7 3 8 26—20 17
11. Gloria 18 6 5 7 1^—16 17
12. Sirenă 18 5 6 7 21—26 16
13. Dacia 18 5 6 7 20—29 16
14. Lotrul 18 6 3 9 21—30 15
15. Progresul 18 5 4 9 16—28 14
16. Unirea 18 3 3 12 10—30 9

(Corespondenți : D. Negrea,
Șt. Ionescu, T. Tokacek, I. Turșic,
s. Marin, C. 

I. Cloboată)
Toader■ R. Avram

1. Delta 18 13 1 4 33— 8 27
2. EHectronica 17 11 1 5 26—11 23
3. Prahova 18 9 5 4 26—13 23
4. Flacăra 18 10 3 5 24—14 23
5. I.M.U.M. 17 8 5 4 29—15 21
6. Celuloza 18 7 4 7 19—18 18
7. Electrica 18 8 2 8 23—23 18
8. Tehnometal 18 5 7 6 18—22 17
9. Azotul 13 7 3 8 19—36 17

10. Victoria 18 4 8 6 18—24 16
11. Olimpia 18 ț 4 8 20—27 16
12. Laromet 18 6 3 9 17—19 15
13. Dunărea 18 5 5 8 16—28 15
14. Unirea 18 7 1 10 23—28 15
15. Cimentul 18 5 4 9 18—20 14
16. Marina 18 3 2 13 10—33 8

ETAPA VIITOARE 1 Petrolul ~r 
F.C. Caracal. I.R.A. Cîmpina ’ — 
Lotrul,* Mașini — T.M. București, 
Petrolul — Comerțul, Sirena ‘ — 
Autobuzul, Unirea — Gloria. Chl- 
lîiia Tr. M. — Progresul,- Dacia 
— Chimia Rm. V.

ETAPA VIITOARE : Flacăra — 
Tehnometal, Cimentul — Marina. 
Laromet — Electronica, Celuloza 
— Unirea, Azotul — Prahova, 
Delta — I.M.U. Medgidia. Electri
ca — Dunărea, Olimpia — Vic
toria

Seria a V-a
Metalul Tr. Severin — Pandurii 

Tg. Jiu 0—0
știința Petroșani — Vulturii tex

tila Lugoj 2—0 (2—0)
Metalul Topleț — Victoria Ca

ransebeș 3—0 (1—0)
C.F.R. Caransebeș — M.E.V.A. 

Tr. Severin 4—0 (2—0)
Dunărea Calafat — Turnirul 

Deta "2—1 (2—0)
Steagul roșu Plenița — Minerul 

Motru 1—0 (1—0)
Minerul Moldova Nouă — Mine

rul Bocșa 2—0 (1—0)
Electromotor Timișoara <•* Ml- 

nertul Lupenl 0—1 (0—0) 
(Corespondenți : M. Focșan, 

T. Cornea, R. Predescu, M. Mu- 
tașcu, Șț. Zvîgnea, I. Julea, P. 
Sitmandan și st. Marton)

Seria a IV-a
Chlțnla IRm. Vilcea — I.R.A. 

Cîmpina 1—I (1—0) , “
T.M. București — F.C. Caracal 

1—0 (1—0)
Lotrul Brezol — Petrolul Vide

le 2—1 (2—1)
Gloria Slatina — Autobuzul 

București 0—0
Progresul Corabia — Unirea 

Drăgășanl 2—0 (0—0)
Petrolul Tîrgoviște — Sirena 

București 1—0 (0—0)
Mașini unelte București — Da

cia Pitești 5—2 (3—1)
Comerțul Alexandria — Chimț» 

Tr. Măgurele 0—0
(Corespondenți : D. Roșianu, 

D. Diaconescu, I. Zidaru, I. Dia
conii, T. Constantin, M. Avanu, 
O, Guțu și M. Bizon).

1. C.F.R. 18 11 1 6 29—20 23
2. Vulturii 18 10 2 6 43—17 22
3. Știința 18 9 4 5 26— 9 22
4. Minerul L. 18 10 1 7 24—17 21
5. Min. M.N. 18 10 1 7 21—19 21
6. Metalul Tr.S. 18 7 5 6 32—23 19
7. Pandurii 18 6 7 5 20—13 19

8. Dunărea 18 8 3 7 23—25 19
9. Electromotor 18 7 4 7 19—25 38

10. Minerul M. 18 6 6 6 14—21 18
11. Metalul T. 18 8 1 9 23—32 17
12. Furnirul 18 7 2 9 26—26 16
13. Steagul 18 6 4 8 17—24 16
14. MEVA Tr.S. 18 5 4 9 20—35 14
15. Minerul B. 18 5 2 11 14—32 12
16. Victoria 18 3 5 10 19—32 11

ETAPA VIITOARE : Minerul M. 
— Dunărer Minerul B. — Electro
motor, Pa .durii — Știința, Furni
rul — Metalul T., Minerul L. — 
C.F.R. Caransebeș M.E.V.A. Tr. 
Severin — Vulturii, Steagul — 
Metalul Tr. S., victoria — Mine
rul M. N.

dublat grijile, pentru <»ă ea a 
expediat și cealaltă formație 
a noastră, „U", în zona unde 
incertitudinea este suverană. 
Noroc că victoriile în depla
sare ale Rapidului și U.T.A.- 
ei mențin distanțele — fragi
le, de altfel — față de Jiul și 
Progresul".

W. Pexa (jucător la „U") : 
„Mai mult decît rezultatul în 
sine m-a nemulțumit maniera 
de joc, faptul că echipa n-a 
urmărit nici o idee tactică, că 
a jucat la întîmplare, fără ori
zont. Meciul cu Steaua a fost, 
de altfel, un joc-test, care 
ne-a demonstrat nouă înșine 
că fără o disciplină tactică 
condiția fizică și elanul nu pot 
asigura, nicidecum, victoria".

N. D.

„Recuperarea și cearta 
dintre antrenor și secție"

V. Donea (de Ia Direcția 
regională C.F.R. Cluj) : „Recu
perarea", de după meciul cu 
Progresul, urmată de cearta 
dintre antrenor și conducerea 
secției, s-au răsfrînt negativ în 
pregătirea și comportarea e- 
chipei. Sperăm, totuși, într-o 
evoluție mai bună în meciul 
cu F.C. Argeș".

V. MOREA

lași: „Ce poate spune un 
portar care a primit două 

goluri ?"
V. Iordache (portar la 

Politehnica Iași) : „Ce poate 
spune un portar care primește 
două goluri ? La golul doi am 
greșit că n-am dirijat zidul și 
n-am cerut să vină la alcă
tuirea lui mai mulți jucători. 
Dacă aveam în față un zid 
bine făcut, așa cum eram pla
sat, nu primeam gol 1“

D. DIACONESCU

Bacău : „Juste cele două 
penalty-uri"

Prof. Ioan Rus (directorul 
Liceului de fotbal Bacău) : 
„Deși echipa a muncit foarte 
mult, randamentul a fost scă
zut. Acordarea celor două lo
vituri de la 11 m sînt juste, 
dar arbitrul a cam... închis 
ochii la intrările dure ale a- 
părătorilor localnici asupra lui 
Dembrovschi și Pană, care, 
din acest motiv, au jucat sub 
posibilități".

I. IANCU

Minutul 25 al meciului 
Progresul — U.T.A. Raksi 
scoate balonul din poarta 
lui Gornea. Bucureștenii 
conduc cu 1—0 și în ta
băra lor e mare bucurie. 
Dar, Birău, cel ce s-a luat 
cu miinile de cap. va a- 
duce egalarea, cu acel șut 
formidabil, în min. 45. 
Așa e fotbalul. Plin de 

neprevăzut.
Foto :
Theo MACARSCHI

confirmare ideii că in depla
sare n-ai de ce să fii resemnat 
aprioric. Victoria pe teren 
străin e mai îritîi consecința 
unei anumite stări de spirit, 
și numai în al doilea și al 
treilea rind rezultanta unor 
atribute tehnico—tactice. De
sigur, aceste tentative sportive 
au nevoie de arbitri onești și 
temerari. Etapă de duminică 
i-a avut.

în fine, o chestiune de cole
gialitate între jucători. Aflăm 
că la Ploiești s-a lovit tare 
în Dembrovschi, de parcă era 
de bronz. Acest senior prin
tre fotbaliștii noștri este (și 
voi, dragii lui adversari îl 
cunoașteți de atîta vreme!) un 
sportiv de un fair-play absolut. 
De abia a reintrat după acci
dent, după o intervenție chi
rurgicală, și cum s-a aflat că 
în prima etapă a jucat senza
țional, iată-1 sortit să treacă 
printr-o pădure de crampoa- 
ne. Nu cere nimeni ca marii 
jucători și marii sportivi să 
fie lăsați — din respect — 
să facă ce vor pe teren. Dar 
nici nu se poate admite ca 
superioritatea talentului lor 
să fie retezată brutal.

Seria a Vl-a
Minerul Ghelar — C.F.R. Sime- 

ria 0—0
A,S.A. Sibiu — Industria »îr- 

mel cimpia Turail 2—0 (3—0)
Soda Ocna' Mureș — Aurul 

Brad 3—0 (2—0)
Metalul Copța Mică — Mure

șul Deva 1—2 (0—1)
Unirea Alba lulia — Minerul 

Tediuc 1—0 (1—0)
Minaur Zlatna — Victoria CS- 

lan 1—0 (0—0)
Arleșul Cimpia Turzll — Meta

lul Aiud 1—0 (1—0)
Chimica Tîmăveni — : 

dența Sibiu 1—I (0—1)
tndepen-

(Corespondenți FI Oprița, I.
Ion. Gh. Tăutan, M Fallclu. I.
Filipescu, N. Bălșan, L. Donciu
șl L Duoui).

1. Chimica 18 11 3 4 37—18 25
2. Mureșul 18 10 4 4 26—19 24
3. Independența 18 10 2 6 29—23 22
4. Victoria 18 10 0 8 23—19 20
5. Sodă" ' 18 8 4 6 36—28 20
6.Minaur 18 9 1 8 26—24 19
7. Metalul 18 7 4 7 38““2<> 18
8. AȘA Sibiu 18 7 4 7 16—14 18
9. Ind. stanei 18 7 3 8 22—19 17

io. Minerul G. 18 8 1 9 21—23 17
11. Unirea 18 6 4 8 17—25 16
12. Arleșul 18 5 5 8 12—23 15
13. Auriu 18 7 1 10 18—30 15
14. CFR Simeria 18 5 4 9 21—24 14
15. Minerul T. 18 6 2 10 21—25 14
16. Metalul c.M. 18 6 2 10 20—32 14

ETAPA VIITOARE S Mureșul — 
A.s.A. sibiu, Metalul A. — Mi
nerul G.» Minerul T. — Chimica, 
Aurul — Minaur, Victoria — Me
talul C.M.. Independența — Arie- 
șul, C.F.R. Slmeria — Unirea, 
Ind. stanei C. T. — Soda.

Seria a Vll-a
C.I.L. Sighetul Marmației — 

Arieșul Turda 2—1 (1—1)
Someșul Satu Mare — Mlnenul 

Baia Sprie 2—0 (2—0)
Dermata Cluj — Victoria Cărei

1— 0 (1—O)
Unirea Dej — Recolta Salonta

2— 0 (2—0)
Chimistul Baia Mare — C.I.L. 

Gherla 2—1 (2—0)
Bradul Vișeu — Progresul Nă- 

săiid 4—1 (3—0)
Constructorul Baia Mare — So

meșul Beclean 5—2 (1—0)
Unirea Zalău — Gloria Baia 

Mare 2-., (0—0)

(Corespondenți : V. Go.jda, Z. 
Kovacs. E. Feh°. vâri. T. Prodan, 
v. Săsărani.i, A. Ghilezan și 
B. Pop). '

După startul 
juniorilor români 

In preliminariile 
Turneului U.E.F.A.

CA LA SOFIA...
Realîzînd o „remiză" 

(deși a avut... albele) în 
confruntarea cu selecționa
ta Turciei, desfășurată du
minică la Cîmpina, echipa 
noastră de juniori a ratat 
pe jumătate startul său în 
preliminariile turneului 
U.E.F.A.

De altfel, după cum a 
evoluat — crispat, econo
micos — nici nu putea să 
scoată altceva, ba puțin a 
lipsit să părăsească tere
nul învinsă, situație în ca
re și-ar fi văzut diminuate 
și mai mult șansele de ca
lificare. A comis erori, in
dividuale și colective, de 
ordin tehnic și de concep
ție, atît în faza de apărare 
(fundașii laterali, Dobrău 
și Ciocirlan, au efectuat un 
marcaj... aproximativ asu
pra adversarilor direcți, 
Sandu Gabriel n-a „aco
perit" judicios și s-a dove
dit neinspirat Ia deposedări, 
replierile înaintașilor și 
mijlocașilor s-au făcut spo
radic și cu întîrziere), dar, 
mai ales, IN SITUAȚIA DE 
ATAC, capitol care, în 
condițiile unui joc desfășu
rat pe teren propriu, se 
impunea a fi mai bine pre
gătit. „Trei zile și trei nopți 
dacă ar mai fi durat a- 
ceastă partidă și juniorii 
noștri tot n-ar fi realizat 
deschiderea scorului", re
marca cineva după mecj, 
exagerînd, desigur, în mod 
conștient. Intr-adevăr, cum 
să înscrii, cum să desfaci 
apărarea masivă și bine or
ganizată a oaspeților cînd, 
de exemplu, Sandu Gabriel 
(repetăm, duminică în rol 
de jucător fără... om) a stat 
la cutie aproape 80 de mi
nute (deși i s-a spus că nu 
e un „libero fix"), cînd 
mijlocașii au apărut extrem 
de rar la construcția jo
cului în atac, ca ajutoare 
ale celor din linia întîi, 
cînd, în sfîrșit. Sandu Mir
cea s-a complăcut, o bună 
parte din timp, în a se 
ascunde după adversar în 
loc să iasă pentru „un-doi“- 
uri cu Aelenei, care l-a 
căutat deseori.

„Aproape că nu l-am re
cunoscut pe ai mei", ni se 
destăinuia, ieri, antrenorul 
principal al echipei, Con
stantin Ardeleanu, argu- 
mentîndu-și pe drept cu- 
vînt observația cu... palma
resul juniorilor lui: „nici o 
înfrîngere în cele 11 parti
de desfășurate din septem
brie anul trecut, cînd a 
fost alcătuită formația (și 
cînd a debutat excelent in 
„turneul polonez") și pină 
acum. In afara de Aelenei, 
Costaș și Dobrău — a mai 
apreciat C. Ardeleanu — 
toți ceilalți au evoluat sub 
așteptări, ceea ce mă de
termină, pentru jocul ur
mător (n.n. cel de dumini
că, cu Bulgaria, la Sofia), 
să aduc unele corective și 
în formație și în... ideea 
de joc“.

Apoi, responsabilul teh
nic al juniorilor noștri 
ne-a mai spus că intențio
nează să-1 introducă pe 
Micloș în linia de fund (în 
locul lui Sandu Gabriel 
care, fiind duminică elimi
nat, n-are drept de joc 
pentru rrieciul următor), 
pe Mateescu (de la început) 
și pe Dumitriu — la mij
loc j pe cel de-al treilea 
care va opera în linia me
diană îl va alege dintre 
Donose, Ion Ion și Bata- 
cliu, urmînd ca în față să 
se bazeze pe trio-ul San
du Mircea, Aelenei și Co
jocaru.

Să sperăm că în felul a- 
cesta lucrurile vor merge 
mai bine la Sofia și ju
niorii vor recupera din te
renul pierdut la startul în
trecerii.

G. NICOLAESCU

1. CIL Gherla 18 12 1 5 35—15 25
2. Arleșul 18 9 5 4 36—21 23
3. Unirea D. 18 10 2 6 36—20 22
4. Dermata 18 9 4 5 27—13 22
5. Unirea Z. 18 8 5 5 22—17 21
6. Victoria 18 8 4 6 20—15 20
7. CIL Sighet 18 8 4 6 18—18 20
8. Someșul s.M. 18 8 2 8 25—24 18
9. Recolta 18 7 4 7 21—32 18

10. Mineral 18 8 1 9 24—27 17
11. Progresul 18 7 3 8 20—26 17
12. Gloria 18 6 4 8 24—28 16
13. Bradul 18 5 5 8 19—25 15
14. Constr. 18 6 1 11 22—29 13
15. Chimistul 18 4 4 10 20—23 12
16. Someșul B. 18 3 3 12 20—56 9

ETAPA VIITOARE : Recolta — 
Dermata, Arleșul — Chimistul, 
Minerul — C.I.L. Gherla, Unirea 
Z. — Bradul, Progresul — Some
șul B., Gloria — Constructorul; 
Victoria — C.I.L. Sighet, Some
șul S. M. — Unirea D.

Seria a Villa
Colorom Codlea — C.F.R. si

ghișoara 1—0 (0—0)
Chimia Or. Victoria — Carai- 

tnanul Bușteni' 1—1 (0—0)
Vitrometan Mediaș — Minerul 

Bălan 4—0 (3—0)
Torpedo Zărnești — Carpați 

Brașov 1—1 (0—1)
Tractorul Brașov — Oltul SI. 

Gheorghe 0—2 (0—2)
Viitorul Gheorghieni — Unirea 

Cristuru Secuiesc 1—0 (1—0)
Chimia Făgăraș — Lemnarul 

Odorheiul Secuiesc 4—0 (2—0)
Carpați Sinaia —* Forestierul 

Tg. Secuiesc 6—1 (2—1)
(Corespondenți : T. Rizea, Gh. 

Matei, Z. Rîșnoveanu, C. Chirlac,
G. Lorac, C. Malnasî, 
și V. Feldman.)

St. Bucur

1. Chimia F. 18 15 2 1 52—12 32
2. Oltul 18 14 1 3 34—13 29
3. Carpați S. 18 10 2 6 42—23 22
4. Tractorul 18 8 5 5 41—18 21
5. Lemnarul 18 8 5 5 36—26 21
6. C.F.R. 18 8 4 6 28—23 20
7. Caraimanul 18 9 2 7 28—27 20
8. Viitorul 18 9 2 7 19—24 20
9. Minerul 18 8 0 10 21—41 16

10. Colorom 18 7 1 10 24—37 15
11. Torpedo 18 6 3 9 16—40 15
12. Carpați B. 18 5 2 11 32—29 12
13. Chimia V. 18 3 6 9 23—30 12
14. Forestierul 18 6 0 12 24—37 12
15. Unirea 18 4 3 11 22—51 11
16. Vitrometan 18 5 0 13 22—33 10

ETAPA VIITOARE : Caraimanul 
— Viitorul, Oltul — carpați S., 
Forestierul — Unirea, C.F.R. Si
ghișoara — Minerul, Torpedo — 
Vitrometan. dhlmla F. — Trac
torul, Carpați B. — Chimia V., 
Lemnarul — Colorom.



Trimisul nostru special la campionatele mondiale transmite

ECHIPA DE TENIS DE MASA A ROMÂNIEI

Frumoasa comportare a luptătorilor
i

La Sofia
A AJUNS LA TOKIO

români la turneul Belgiei
Sabrerii români

s-au impus

• Pekin —Tokio, via Canton, Hong Kong, o călătorie

Ion Păun, Marian Ciutan și Ovidiu Tache pe locul! doi la categoriile lor individual și pe echipe
ANVERS, 22 (prin telefon), 
întrecerile turneului inter

național ~ de lupte greco-ro- 
mane al Belgiei s-au încheiat 
duminică noaptea cu un fru
mos succes al sportivilor ro
mâni : i<5n păun, marian 
CIUTAN și OVIDIU TACHE 
s-au clasat pe locul II la 
categoriile lor, iar în clasa
mentul (neoficial) pe națiuni 
România a ocupat locul II, 
după Bulgaria și înaintea R.F. 
a Germaniei, Belgiei, Austriei 
și Olandei. Tată cîteva amă
nunte de la ultimele confrun-

țări. La categoria 57 kg, Ion 
Păun, după ce l-a învins 
prin tuș pe I. Gerton {Bel
gia I), a susținut meciul fi
nal cu fostul campion euro
pean Hristo Traikov (Bulga
ria). Tînărul nostru luptător 
și-a înfruntat cu mult curaji 
valorosul adversar, 
abia spre sfîrșitul 
O lăudabilă — și 
toare — comportare 
campionul țării la juniori,, 
Marian Ciutan, care l-a în
vins în finala categoriei 62 kg 
pe J. Ulemdergem (Belgia I),

pierzînd 
partidei!, 
promiță- 
a avut-o

PESCHEL A PIERDUT 6 MINUTE

Șl LOCUL I IN TURUL ALGERIEI

© Conduce polonezul Z. Hanusik ® Primul dintre români —

Vasile Selejean (locul

pierzînd doar meciul cu N. 
Markov (Bulgatria). La cate
goria următoare, 68 kg, Ru- 
set Pătrașcu a ocupat locul 
IV, cu toate că nu a pierdut 

în ultimele 
două partide el a terminat la 
egalitate cu V. Popov (Bul
garia) și cu H. Lorbach (R.F. 
a Germaniei). Stelian Șer- 
ban, la categoria 74 kg, l-a 
întrecut! la puncte pe W. 
Lauken (Belgia I) și a pier
dut. apoi, tot la puncte, me
ciul cu O. Tatnert (Olanda) 
clasîndu-se pe locul III. în 
sfîrșit, la ultima categorie 

'• unde au fost prezenți luptă
torii noștri, 82 kg, s-au în
registrat două surprize. Mai 
întîi Marcel Vlad a pierdut 
prin tuș (min. 5) în fața lui 
A. Dimitrov (Bulgaria), apoi 
Ovidiu Tache (al doilea spor
tiv român care a concurat la 
aceeași categorie) l-a învins 
prin, (tuș (min. 6) pe M. Vlad ! 
Tache' a pierdut, însă, la 
puncte meciul final cu Di
mitrov.

nici un meci !

SOFIA, 22 (prin telex). — 
După recenta victorie obținu
tă (în deplasare), asupra re
prezentativei R.F. a Germanici, 
evoluția sabrerilor bulgari în 
compania selecționatei Româ
niei a fost așteptată cu mult 
interes. Trăgătorii români au 
avut o comportare foarte bu
nă, cîștigînd ambele meciuri pe 
echipe : 9—2 cu - . _
(singurele 
ferite 
colae) 
(meci 
adus 4 puncte reprezentativei 
românești).

In turneul individual, 
Irimiciuc a fost din nou 
ntai eficace dintre sabrerii 
mâni, terminînd pe primul 
după un baraj emoționant 
Spiridonov. Victoria lui 
decis abia in ultima tușă a a- 
saltului ! Iată clasamentul fi
nalei individuale : 1. Irimiciuc 
(R) 4 v d.b. ; 2. Spiridonov 
(B) 4 v d.b. : 3. Vintilă (R) 3 v; 
4. Stavrev (B) 3 v ; 5. Mihailov 
(B) 1 v ; 6. Budahazi (R) 0 v.

(T. H.)

de 
Și 
în

Bulgaria B 
înfrîngeri fiind su- 

D. Popescu și C. Ni- 
10—6 cu Bulgaria A 
care D. Irimiciuc a

Dan
cel 
ro- 
loc 
cu 

s-a

de aproape 6000 km
•©' Maria Alexandru și Eleonora Mihalca sosesc astăzi la Nagoya 

Mare interes pentru „mondialele" de tenis de masă 
TOKIO, 22 (prin telex). —

Sîmbătă la amiază, dele
gația României, care va par
ticipa la campionatele mondia
le de tenis de masă deja Na
goya, și-a început călătoria 
de la Pekin spre capitala Ja
poniei. Pe aeroportul din 
Pekin, sportivii noștri au fost 
conduși de oficialități, de nu
meroși sportivi chinezi și de 
membri al ambasadei Româ 
niei. La capătul a trei ore și ju
mătate de zbor am ajuns la 
Canton, oraș impunător, cu 
peste trei milioane de locui
tori. Parcurgînd cei 2 412 km 
— care despart capitala R.P. 
Chineze de Canton — am în- 
tîlnit și... vara. Pe aceste mi
nunate meleaguri, cu vegeta
ție luxuriantă, unde totul a 
înflorit sub soarele arzător, 
ne-au întîmpinat numeroși 
localnici care, cu prietenie, 
ne-au dat posibilitatea să le 
cunoaștem orașul, să-i ad-

ALGER 22 (Agerpres).
tapa a 6-a a Turului ciclist al 
Algeriei (Ghozlane — Bou Saada 
125 km), a fost cîștigată de ru
tierul polonez Stec, cronometrat 
în 2 h 25:10. Fostul lider al cla
samentului, Peschel (R.D.G.). a 
sosit cu o întîrziere de peste 6 
minute ocuplnd în această etapă 
locul 34.

In clasamentul general indivi
dual, pe primul loc a trecut po
lonezul Hanusik, urmat de com- 
patrioții săi Szurkowskl, Kreszo- 
wiec și Matusiak, toți cu același 
timp — 20 h 09:51. Primul clasat 
dintre cicliștii români este Va
sile Selejean, care ocupă locul 
9, la 2:39.

In clasamentul pe echipe, con
duce Polonia, urmată de U.R.S.S. 
la 34:0, Belgia la 13:23, R. 
Germană la 19:49, România 
26:46, Franța )a 43 M etc.

CURSA
v

PRIMĂVERII
O primăvară mai aurind 

tristă, pentru așii șoselei, 
a fost martora celui de-al

■ 62-lea Milan-San Remo, 
cursa care în fiecare an dă 
semnalul de începere — 
afectiv, dacă nu strict ca
lendaristic — in sezonul 
ciclist internațional. Unul 
dintre cei așteptați la start, 
se știe, campionul mondial 
al rutierilor profesioniști, 
figura pe o altă listă, în- 
chenăruiță cu negru, a ce
lor dispăruți. Jean Pierre 
Monsere, tînără și simpati
zată figură a 
dalei, făcea, 
de vineri un 
tre Retie și 
Belgia, unde 
înmormântat

Cicliștii belgieni, partici
pant la „Cursa primăve
rii" au purtat doliu. Prin
tre ei, Eddy Merckx, în
vingătorul, supercampio- 
nul necontestat al ciclis
mului. De o parte — 
Merckx, imagine a vitali
tății și clasei irezistibile, 
de cealaltă — Monsere, cel 
infrint, victimă a unui tra
gic accident de șosea. Con
trastul — și semnificațiile 
sale — nu pot scăpa nimă
nui.

Infruntînd dificultăți 
inerente, create de o circu
lație rutieră în permanen
tă creștere, cursele cicliste 
caută acum formule adec
vate pentru a supraviețui. 
Strădania entuziaștilor 
acestui sport este privită 
cu simpatie în întreaga lu
me sportivă. Ar fi trist, 
intr-adevăr, ca pentru a 
evita un nou „caz Monse
re", să fim privați de 
splendorile unor mari per
formanțe, ca acelea pe care 
le semnează cu atîta dezin
voltură un Merckx. Acesta 
îsi permite ca la 24 ore 
după victoria intr-o cursă 
de dificultate deosebită, ca 
aceea încheiată la Nisa, să

■ ia un alt start încununat 
cu lauri, în clasica între
cere de pe Riviera italia
nă.

Acum 25 de ani, Fausto 
Conpi cîștiga primul său 
Miîan-San Remo. Azi, îl 
vrm-ază Eddy Merckx. Ma
rii campioni își dau mina 
nnste decenii, spre 
facția celor care 
sportul pedalei.

Ceva se va face, 
guranță, pentru ca 
ciclismului însăși șă 
curmată.

internațional de 
la Caracas s-a

Koch învinge pe Orantes

Z. HANUSIK

CARACAS 22 (Agerpres). 
— Turneul 
tenis de 
încheiat cu un frumos succes 
pentru jucătorul brazilian 
Thomas Koch. în finala pro
bei de simplu, el l-a învins 
cu 7—6, 6—1, 6—3 pe Manuel 
Oran'tes, iar la dublu,. Tho
mas Koch și Edison Manda- 
rino au dispus cu 6—4. 3—6, 
6—7, 6—4, 7—6 de Battrick 
—Curtis.

U.R.S.S. Șl SUEDIA

După patru zile de între
ceri, doar două echipe au ră
mas neînvinse în grupa A a 
campionatului mondial de ho
chei, găzduită de patinoarul 
acoperit „Allmend" din Ber
na. Este vorba de formația 
suedeză, care a terminat de
ja învingătoare în două par
tide dificile (cu Cehoslovacia 
și S.U.A.) și cea a Uniunii. 
Sovietice.

Campionii mondiali au ob
ținut cel de al doilea succes 
luni poaptea în fața Finlan
dei, echipă pe care au în-

Handbaliștii cehoslovaci pe primul loc la Odense

vins-o cu scorul de 8—1 (1—1,
2— 0, 5—0).

Au înscris: Malțev (2), Fir
sov (2), Petrov (2), Vikulov 
și Mihailov de la învingători, 
respectiv 
vinși.

Echipa 
registrat 
din turneu, învingînd formația 
R-F. a Germaniei cu 9—1 (1—6,
3— 1, 5—0) prin punctele în
scrise de Stastny 2, Kochta, 
Farda, Bruck, Martinek, Hore- 
sovsky, Holik și Havel. De la 
învinși au marcat Hoffer. La 
ora închiderii ediției se des
fășoară meciul U.R.S.S.— 
S.U.A.

Koskela de la în-

Cehoslovaciei a în- 
ieri prima victorie

mirăm monumentele. O plim
bare, efectuată după-amiază, 
ne-a arătat că la Canton te
nisul de masă este o veriita- 

. bilă pasiune. Pe mici străzi 
erau plasate mese de joc la 
care copiii își disputau aprig 
întîietatea. Pe carnetul meu 
de însemnări se află și alte 
impresii pe care le voi trans
crie intr-un serial de repor
taje, la întoarcere.

Luni dimineață am părăsit 
. Cantonul, îndreptîndu-ne cu 

trenul spre Sen Zen (aflat la 
146 km), punctul terminus 
al călătoriei noastre în R.P. 
Chineză. Pînă la frontieră 
am fost conduși de secretarul 
Federației de tenis de masă 
din R.P. Chineză Ciu Pei-se.

La Hong Kong am făcut o 
plimbare de paitru ore cu au
tocarul, vizitînd această in
sulă din Marea Chinei de 
Sud. Temperatura era de plus 
24 de grade, așa că la plajă 
se afla foarte multă lume, 
încă nu reușisem să ne aco
modăm cu noile locuri și a 
trebuit să... decolăm. De pe 
aeroportul Kao Tak din Hong 
Kong, ale cărui piste se ter
mină în mare, o aeronavă 
uriașă ne-a purtat spre To
kio. Am ajuns, după 195 de 
minute de zbor, timp în care 
am parcurs 2 877 km, pe ae
roportul • Haneda, unde eram 
așteptați de organizatori și 
de membri ai ambasadei Ro
mâniei. Fără îndoială, mai 
ales pentru jucătoarele Maria 
Alexandru și Eleonora Mihal- 
ca, odihna era prima dorință. 
La ora cînd transmit aceste 
rînduri prin telex, fetele noas
tre dorm. La Tokio este marți,

ora două noaptea, în timpi 
ce acasă este încă... luni (ora 
19).

Deși obositoare, călătoria a 
fost deosebit de instructivă. 
Permanenta schimbare de de
cor a solicitat interesul mem
brilor delegației, astfel că, 
deși oboseala și-a spus firesc 
cuvîntuj, fetele nu și-au pier
dut verva și mi-au declarat 
că abia așteaptă să reînceapă 
antrenamentele. Odată cu noi 
au sosit aici, Ia Tokio, și 
membrii delegației R.P.D. Co
reene.

îmtr-un prim contact pe 
care l-am avut cu organiza
torii, mi-am putut da sea
ma de grija pe care ei o au 
ca aceste campionate ale lu
mii să se bucure de toate con
dițiile, pentru a exprima va
loarea reală la care a ajuns 
acest sport. Marți (n.r. astăzi), 
delegația noastră părăsește 
capitala Japoniei și se în
dreaptă spre Nagoya, oraș a- 
flat la 262 km de Tokio, de
venit în aceste zile o capi
tală mondială a tenisului da 
masă.

Aștept și eu cu nerăbdare 
întîlnirea cu elita sportului 
cu mingea de celuloid, pentru’ 
a vă transmite în corespon
dențele următoare amănunte, 
comentarii, reportaje.

Constantin COMARNISCHI ■>

ROY
ÎN VIZITĂ

EVANS

LA PEKIN
La invitația oficialităților 

din R. P. Chineză, Roy Evans, 
președintele ~ 
ternaționale 
a sosit ieri 
sire, Evans 
de reprezentanți ai forurilor 
sportive din Pekin.

Federației in- 
de tenis de masă 
la Pekin. La so- 
a fost întîmpinat

ÎN LEGĂTURĂ CU CAMPIONATELE

MONDIALE DE TENIS DE MASA
COPENHAGA 21 (Agerpres) « 

Turneul internațional masculin 
de handbal disputat la Odense a 
fost cîștigat de echipa Ceho
slovaciei care, în ultimul joc, a 
învins cu scorul de 15—12 echipa 
R. F. a Germaniei. Selecționatele

Danemarcei șl Iugoslaviei au ter
minat la egalitate : 17—17.

Clasamentul final : 1. Ceho
slovacia 4 p. (51—49), 2. Iugo
slavia 3 p. (47—43) 3. Danemarca
3 p. (56—56), 4. R.F.G. 2 p.
(41-47)).

CLASAMENT

2 2 0
2 2 0
2 10
3 10

1. U.R.S.S.
2. Suedia
3. S.U.A.
4. Cehoslovacia
5. Finlanda
C. R.F. a Germaniei 3 0 0 3

0 
0
1
2

2 10 1

19— 3
10— 7
7— 5

15—12
5— 11
6- 20

4
4
2
2
2
O

DECLARAȚIA
Guvernului Regal de Uniune

Națională al Cambodgiei
CAMPIONATE • CAMPIONATE MAR JI :

sportului pe
in aceeași zi 
alt drum, în- 
Roeselare, in 
avea să fie 

duminică.

cu si- 
viata 

nu jte

Radu VOIA

Elford si Larousse7

NEW YORK 22 (A"erpres) 
— Tradiționala competiție au
tomobilistică „Cursa de 
ore“ de la Sebring 
a fost cîștigată în 
de englezul Vie 
francezul Gerard 
care.au concurat pe o muși 
nă „Porsche 917“. Ei au par 
curs 167,500 km cu o medie 
orară de 181,200 km, nou re
cord al cursei. Pe locul se
cund s-a clasat echipajul Nan-

12 
(Florida) 
acest an 
El ford 
Larouss'-.

BULGARIA : Și în etapa a 
18-a s-au înscris 27 de goluri, 
fapt care contribuie la creșterea 
afluenței de spectatori în tribu
nele stadioanelor. Astfel, la Iam- 
bol, partida Laskov — T.S.K.A. a 
fost urmărită de un număr re
cord de iubitori ai fotbalului — 
32 000. Victoria a revenit echipei 
T.S.K.A. cu 2—0. La Plovdiv, in 
nocturnă, Lokomotiv a învins 
4—3 (Bonev a înscris trei goluri) 
formația J.S.K. — Slavia. Echipa 
studenților. Akademik din Sofia, 
a suferit o nouă infrîngere pe 
teren propriu cu 1—3 în fața lui 
Etar, tar Cernomoretz a scăpat 
de penultimul loc, după ce a dis
pus de Marek pe teren neutru 
cu 2—1. Alte rezultate : Levski 
Spartak — Dunav 2—0, Botev — 
Ceardafon — Orloveț 2—0, Spar
tak — Marita 4—1, Trakia — 
Cerno More 2—0.

CLASAMENT :

1. T.S.K.A. 18 14 3 1 51—14 31
2. Botev 18 13 2 3 32—14 28
3. Levski-Spartak

18 11 4 3 31—10 26

T. H.
IUGOSLAVIA : Victoria echipei 

Steaua roșie obținută la Niș în 
fața lui Radniciki cu 3—0, este 
semnificativă, deoarece miine for
mația belgrădeană susține jocul 
retur cu Carl Zeiss Jena in Cupa 

'campionilor europeni. Etapa a 
treia a returului a însemnat o 
regrupare în fruntea clasamen
tului, poziția liderului fiind ame
nințată și de Dinamo Zagreb vic
torioasă la scor în fața lui Boraț 
(5—0). Alte rezultate : Partizan — 
Sarajevo 0—0: Maribor — Hajduk 
2—2: Vojvodina — Radniciki (K) 
2—0 : Sloboda — Zelesnicear 1—0; 
O.F.K. — Velej 4—1; Țrvenka — 
Bor 0—2; Celik — Olimpija 0—0. 
Primele clasate :
1. Hajduk
2. Partizan
3. Dinamo
4. Steaua roșie
5. Olimpija

La punctele echipelor s-au acu
mulat și cele realizate 
natul de traziție.

UNGARIA (etapa a 
pel a jijyijis . pe teren 
5—0 formația Szeged, 
scorttl etapei. Alte 
Honved - 
rericvaros 
Vasas — 
Tatabanya 1—0; 
Diosgyor 1—0; 
M.T.K. 1—0.
1. Ujpesti D.
2. Vasas
3. Ferencvaros

PORTUGALIA : Benfica 
bona a realizat scorul etapei a 
22-a învingînd cu 5—0 formația
Farense. Alte rezultate : Boavista 
— Sporting 1—0; Guimaraes — 
C.U.F. 0—2; F.C. Porto — Aca
demica 0—0; Belenenses — Var- 
zim 1—0; Tlrsense — Setubal 0—0 
Barreirense ■<— Leixoes 0—0. In 
clasament conduc Benfica și 
Sporting cu cite 33 p, urmate 
de F.C. Porto 32 p etc.

FRANȚA : Alte rezultate din 
etapa a 25-a: Metz — Strasbourg 
2—1, Rennes — Red Star 3—0 ; 
Marseille — Nancy 3—0. In clasa
ment conduce Marseille cu 35 p 
(din 25 jocuri), urmată de St.
Etienne — 34 p. (din 24 meciuri).

în câmpio-

18-a): Cse- 
propriu cu 

realizând 
rezultate : 

- Videoton 1—0; Fe- 
— Szombathely 3—0, 
Pees 2—1; Komlo — 

Uj pești Dozsa — 
Salgotarjan —

18 11 4 3 48—18 34 
18 12 2 4 42—15 32 
18 9 5 4 30—14 31

Lisa-

PROGRAMUL SAPTAMÎNII

Cupă europeană a tirgurilor : 't'-.,,-- •"..........'
Arsenal (1—2) 

F.C. Liverpool (0—3) 
> Sel. Ungariei.

F.C. Koln
Bayern Miinchen
Amical : Feijenoord

MIERCURI :

Preliminarii olimpice :
Anglia
C.C.E.
Panathinăikos
SteaUa roșie Belgrad
Legia Varșovia
Celtic Glasgow
Cupa cupelor
Manchester City
Vorwărts Berlin
Real Madrid
Chelsea
Cupa europeană a tirgurilor
Setubal — Leeds United
(în paranteze rezultatele din tur)

Bulgaria

— Everton
— F.C. Carl Zeiss Jena
— Atletico Madrid
— Ajax Amsterdam

Gornik Zabrze 
Eindhoven 

Cardiff City 
F.C. Bruges

20
20
20
20
20

10
6
7
6
8

30—16 : 
24—11 ;
26— 14 < 
34—24 :
27— 20 :
D. P.

26
26
25
22
22

CEHOSLOVACIA: Rezultate mal 
importante în etapa a 18-a: Spar
tak Trnava — Skoda Plsen 5—1. 
Inter Bratislava — T.J. Trjinek 
2 -1: Banik Ostrava — Jednota 
Trencin t—1; Sparta Praga — 
V.S.S. Kosice 1—0; Z.V.L. Jilina 
— Dukla Praga 0—0; T.E. Got- 
waldow — Slovan Bratislava 1—1. 
Primele clasate :
1. Spartak Trnava

18
2. Banik Os^ava 18

12 4 2 37—10 28
7 9 2 19—11 23

a 26-a): Va- 
deplasare eu 

_ . _______ . iar F.C. Bar
celona a dispus cu 4—0 de Real 
Sociedad. Alte rezultate : Malaga 
— Gijon 3—0: Sabadell — Espa- 
nol 0—0; Atletico Bilbao — Se-
1- o., i—o; Atletico Madrid — Gra- 
nad-t 3—0: Celta Vlgo — Real 
Madrid 2—0; Elche — Las Palmas
2— 0.
1. Valencia 26
2—3. Atl. Madrid 26 
2—3 F.C. Barcelona

26
4. Rea) Madrid

26 14 6 6 41—23

SPANIA (etapa 
lericia a învins în 
2—0 pe Saragossa.

15 7 4 35—17
15 6 5 44—21

16 4. 6 14—21

cistîgă la Sebring

37
36

36

34

ni Galii (Italia)—Rolf Stom- 
melen (R.F. a Germaniei) pe 
„Alfa Romeo" — la trei ture, 
urmat de echipajele Nino 
yaccarella (Italia) — Toine 
Hezemans (Olanda) pe „Alfa 
!îomeo“ la 11 ture, Pedro Ro- 
Iriguez (Mexic)—Jackie Oli
ver (Anglia) pe „Porsche 917“ 
la 12 ture, Jo Siffert (Elve
ția)—Derek Beli (Anglia) pe 
„Porsche 917“ — la 14 ture 
etc.

(1—1)
(2-3)
(0—1)
(0-3)

(0-2)
(0—2)
(0—1)
(0—2)

care a uzurpat 
lovitura de stat 
1970, organizată 
stăpînului lor, 

S.U.A. Fiind cu

Situația în preliminariile turneului olimpic
Unul din capetele de afiș 

ale programului fotbalistic 
internațional de . anul acesta 
îl constituie preliminariile 
turneului olimpic, care se des
fășoară paralel cu cele ale 
campionatului Europei. Care 
este situația la ora actuală în 
aceste preliminarii în cele 
cinci zone geografice (Euro
pa, Africa, Asia, America de 
Nord — Centrală — Marea 
Caraibelor și America de 
Sud)?

Din informațiile primite re
zultă că s-au disputat doar 
două meciuri pînă acum: Tu
nisia — R.A.U. 3—0, Togo — 
Guineea 1—1 în zona africană. 
Totuși, se cunosc două țări 
eliminate din primul tur: 
Malta (Europa) și Costa Rica 
(America Centrală), care au 
anunțat că... se retrag din 
competiție.

în Europa, tabelul întîlni- 
rilor este, deci, imaculat. 
Prima pe program : Anglia — 
Bulgaria, 
stadionul 
dra.

la 24 martie, pe 
Wembley din Lon-

ROMANIA — CUBA,
Reprezentativa feminină de 

volei a Cubei, clasată pe lo
cul 8 la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale, va între
prinde un turneu în țara noa

pentru că în ultimul 
ziarele și agențiile de 
străine au publicat 
știri neconforme cu

Și 
timp 
presă 
unele 
grupele și programul preli
minariilor olimpice, găsim in
teresant să le reamintim. O 
facem în rîndurile de mai 
jos, precizînd că formarea 
grupelor se referă la primul 
tur, în cadrul cărora jocurile 
trebuie disputate pînă la 30 
iunie a.c. Iată grupele (în 
paranteze — datele jocurilor):

Grupa I: Islanda — Franța 
(12.V și 16.VI); grupa 2: 
U.R.S.S.—Olanda (2 și 16.VI) ; 
grupa 3: Luxemburg — Au
stria (datele nu au fost a- 
nunțate); grupa 4: Polonia — 
Grecia (26.V și 9.VI); grupa 5: 
Anglia — Bulgaria (24.11! și 
5.V); grupa 6: Spania — Tur
cia (5 și 19.V); grupa 7: Ir
landa — Iugoslavia (2.IV și 
24.VI); grupa 8: FINLANDA 
calificată; grupa 9: R. D. Ger
mană — Italia (l.V și 2.VI); 
grupa 10: România — Alba
nia (18.IV și 26.V); grupa 11:

Elveția — Danemarca (21.IV 
și 5.V).

în fiecare grupă se va ju
ca tur-retur. Echipele cîști- 
gătdare se vor califica pen
tru turul al II-lea, care va 
trebui să fie epuizat pînă la 
31 decembrie a.c. Vor fi for
mate alte patru grupe în mo
dul următor :

Grupa I: echipele cîștigă- 
toare din grupele 1, 2, 3

Grupa II: cîștigătoarele gru
pelor 4, 5, 6

Grupa III: învingătoarele 
din grupele 7, 8, 9

Grupa IV: echipele învin
gătoare în grupele 10 și 11.

Sistemul de disputare este 
cel clasic: fiecare cu fiecare, 
tur-rgtur în primele trei gru
pe, dublu joc (tur-retur) în 
rupă a IV -a. Deci, în cazul 

cînd va elimina formația al
baneză. echipa noastră va ju
ca în turul al II-lea cu Da- 
ncn>: : <’a sau Elveția. Cîști
gătoarele celor patru grupe, 
se vor califica pentru turneul 
olimpic final.

PEKIN 22 (AGERPRES).
Purtătorul de cuvînt al Gu

vernului ■ Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a 
dat publicității la 18 martie 
o declarație în legătură cu 
pregătirile clicii de la Pnom 
Penh de a trimite o așa-zisă 
echipă proprie la Campiona
tele mondiale de tenis de 
masă, organizate de Federația 
Internațională de tenis de 
masă, ce se vor desfășura la 
Nagoya în Japonia și la Con
gresul Federației Internațio
nale de. tenis de masă.

Clica de la Pnom Penh, se 
arată în declarația Guvernu
lui Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, este o bandă 
xle trădători 
puterea după 
din 18 martie 
la instigarea 
imperialismul
desăvîrșire dependentă de a- 
cesta din urmă, ea nu-și poate 
menține șubreda sa existență 
decît datorită sprijinului a- 
cordat de el, ajutorului masiv 
și intervenției armate bar
bare și directe a Administra
ției Nixon și a mercenarilor 
săi din Saigon și alte părți. 
Baricadîndu-se în ultima sa 
fortăreață de Ia Pnom Penh 
și fiind cU desăvîrșire încer
cuită de poporul khmer și 
de forțele sale armate de eli
berare, națională, această clică 
devine pe zi ce trece mai 
crudă și încearcă din răspu
teri să supraviețuiască prin 
represiuni sîngeroase cu ca
racter rasist și fascist.

Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, sub 
conducerea FUNG și a lui 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui și președintele său, re
afirmă că el este singurul gu
vern legal și legitim al rega
tului khmer. Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cam
bodgiei este cel care organi
zează războiul popular de re-

zistență pentru a izgoni 'dirt 
Cambodgia pe agresorii impe
rialiști americani și merce
narii lor din Saigon și alta 
părți, pentru a înlătura pe 
toți trădătorii din PnomPenh, 
pentru a redobîndi suverani
tatea de stat și integritatea 
teritorială și penrbru a făuri o 
Cambodgie independentă, ne
utră, pașnică, democratică șî 
prosperă. Poporul khmer și 
forțele sale armate de elibe
rare națională cuceresc vic
torii tot mai mari, pentru ca 
datorită acestor victorii să 
elibereze țara cu desăvîrșire. 

în consecință, numai Fede
rația khmeră de tenis de masă 
de sub conducerea Guvernu
lui Regal de Uniune Națio
nală a Cambodgiei este în
dreptățită să participe la 
campionatele și la congresul 
organizat de Federația Inter
națională de tenis de masă. 
Trebuie amintit totodată că 
Federația khmeră de tenis de 
masă, membră a Federației 
Internaționale de tenis de 
masă, a fost înființată de No
rodom Sianuk, șeful statului, 
și se află sub patronajul său.

Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei face 
apel la toate țările care sînt 
pentru pace, dreptate și li
bertate să apere drepturile 
regatului khmer, al cărui sin
gur guvern legal și legitim 
este, să tăgăduiască orice îm
puternicire sau justificare le
gală a așa-zisei echipe tri
mise de clica trădătoare de 
la Pnom Penh la congres și 
la campionate, să ceară ex
pulzarea acestei echipe și să- 
lupte pentru ca Federația 
khmeră de tenis de masă, de 
sub conducerea Guvernului 
Regal de Uniune Națională' 
al Cambodgiei, să fie invitată 
să trimită o echipă proprie 
de tenis de masă care să par
ticipe la 
congres.

DECLARAȚIA>

*

LA VOLEI FEMININ
stră, între 28 aprilie și 5 mai. 
Voleibalistele cubaneze vor 
susține cîteva întîlniri cu e- 
chipa națională ă României.

DATELE FINALI;: 
„CUPEI CUPELOR" 

LA BASCHET

campionate și Ia

și Culturii
Provizoriu
de sud 4

PERFORMANTE EXCELENTE TN PISCINELE 
DIN MAGDEBURG Șl BUDAPESTA

ultimul concurs desfă-
Magdeb’irg (50 m),

In 
șurat la 
Roland Mathes a parcurs 100 
m spate în 58,3. Alto rezul
tate: Brigitte Schuchardt 2:45,5 
—200 m bras și Helga Lind
ner 67,0—100 m delfin. La

Budapesta (33 m) Istvan
Szentirmay — 67,9 pe 100
m bras.

Simmenthal Milano și Spar
tak Leningrad au căzut de a- 
cord asupra datelor de des
fășurare a finalei 
cupelor" la baschet, 
meci va avea loc 
grad, la 30 martie, 
șa Ia Milano în 
aprilie.

„Cupei 
Primul 

la .Lenin- 
iar revan- 
ziua de 7

VIETNAMUL DE SUD, 22 
(Agerpres). — Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Infor
mațiilor și Culturii din Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud a dat publicității la 
18 martie o d. iterație în le
gătură cu știrile, despre tri
miterea de către guvernul 
marionetă, al lui Thieu-Ky- 
Khiem a unei echipe de tenis 
de masă de la Saigon pen
tru a participa la campiona
tele de tenis de masă, 
vor începe la 28 
Japonia.

După cum știe
mea, se spune în declarație, 
guvernul marionetă de la 
Saigon, lacheul imperialismu
lui S.U.A., instalat și folosit 
de Statele Unite ca o uneal
tă pentru invadarea Vietna-

care
martie în

toată lu-

O’BRIEN
In

letic 
australianul D’Brien

cadrul unui concurs at- 
desfășurat la Sydney, 

a aler

13:44,2 PE 5 000 M
gat distanța de 5000 m în 
13:44,2,’ iar Knoke a parcurs 
400 mg în 50,4.

mului de sud, nu reprezintă 
pe nimeni. în consecință, de
semnarea unei echipe de te
nis de masă de către acest 
guvern, pentru a participa 
la cel de-al 31-lea campio
nat mondial de tenis de 
masă, este cu desăvîrșire ile
gală.

Ministerul informațiilor și 
culturii al G.R.P. din Viet
namul de sud înfierează cu 
tărie această acțiune ilegală 
a guvernului marionetă a lui 
Thieu-Ky-Khiem și cere ex
cluderea de la campionate a 
echipei de tenis de masă de 
la Saigon. El face apel la e- 
chipeJe de tenis de masă din 
țările frățești, care participă 
la campionate, să boicoteze 
și să nu participe la întîlniri 
cu echipa de tenis de masă 
de la Saigon.
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