
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Marea sală a Palatului Re

publicii găzduiește de. ieri un 
eveniment cu. semnificații ma
jore în viața și activitatea oa
menilor muncii din întreaga 
țara — Congresul Sindicate
lor.

La Congres iau parte nu
meroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R.., ai Consiliului 
ae Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, acti
viști de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, ziariști 
români și străini, >

Sint prezenți reprezentanți 
ni Federației Sindicale Mon
diale și a numeroase organi
zații sindicale naționale și in
ternaționale de pe toate con
tinentele lumii.

Lucrările Congresului au în
ceput. la ora 9.30.

întreaga asistență a întâm
pinat cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat — 
fon Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Mânea Mănescu, Paul 
Nieulescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Tlie Verdet, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgâ- 
nescu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu, Leontc Răutu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
viei, Mihai Dalea, Ion Iliescu, 
Vgslle Patilinef. Mihai Marines
cu, lou Pățan, care iau loc în 
lo.ia din dreapta a prezidiului.

în loja din stânga prezidiu 
lui iau loc conducătorii dele
gațiilor organizațiilor sindicale 
de peste hotare.

întreaga asistență ovaționea-

ză minute în șir. Se scandează 
„P.C.R. — Ceaușescu**.

Din însărcinarea Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. tovarășul Virgil 
Troffn. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele U.G.S.R., rostește 
cuvîntul de deschidere.

Subliniind importanța Con
gresului, președintele U.G.S.R 
a -aiutat cu deosebită căldu
ră, în numele reprezentanților 
sindicatelor, al oamenilor 
muncii din întreaga țară, pre
zența conducătorilor partidului 
și statului, în frunte cu secre
tarul general, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința de des
chidere â Congresului. De a- 
semenea, tovarășul Virgil 
7'rofin a adus un călduros sa
lut tuturor delegaților și in- 
vitaților la acest eveniment 
important din viața oamenilor 
muncii clin patria noastră.

Delegații au ales apoi Pre
zidiul Congresului, Comisia de 
validare a Secretariatului Con
gresului.

In unanimitate, Congresul a 
adoptat apoi ordinea de zi.

Primit ' ' ’
delungi. aplauze, 
sferă vibrantă, 
fată de 
tul său 
cuvîntul 
CEAUȘESCU, secretar general 
ăl Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat. 
Minute în șir, cuvintarea a 
fost subliniată în repetate rin-" 
duri cu vii aplauze și entu
ziaste ovații. Se scandează : 
„P.C.R. — P.C.R. !" „P.C.R. —

cu puternice și în- 
îrltr-o atmo- 

de atașament 
partid, de Comite- 

Central, a luat 
tovarășul NICOLAE

Ceaușescu !“, „Ceaușescu și 
poporul 1“

Exprimînd sentimentele una
nime ale tuturor partiripanți- 
lor și invitaților la Congres, 
ale tuturor oamenilor 
președintele U.G.S.R. 
i’iinit tovarășului 
Ceaușescu pentru 
calde adresate clasei 
toare, sindicatelor, pentru indi
cațiile prețioase date.. în pauza 
care a urmat, conducătorii de 
partid și de stat s-au întreținut 
cordial cu conducătorii unor 
delegații ale organizațiilor sin
dicale de peste hotare partici
pante la lucrările Congresului.

La primul punct al ordinei 
de zi,‘ tovarășul Virgil Trofin 
a prezentat Raportul Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia asupra activității des
fășurate de la Congresul pre
cedent și sarcinile ce revin 
sindicatelor în înfăptuirea, ho- 
tărîrilor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Tovrășul Ludovic 
președintele Comisiei 
de cenzori, a prezentat 
tinuare raportul acestei

în continuare; s-au desfășu
rat discuții la rapoartele pre
zentate, in cadrul cărora au 
luat cuvîntul numeroși del^-

muncii, 
a mul- 
Nicolae 

cuvintele 
munci-

Csupor, 
centrale 
in con
cern isii.
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IN CINSTEA SEMICENTENARULUI

Reprezentativa•
feminină a Româ

niei
sezonul 
jional 
nai.,gați.

De 
fost 
ai

inaugurează 

competi- 
înternațio-

Congresul a 
reprezentanți 
sindicale de

asemenea,
salutat de 

organizațiilor 
peste hotare.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerprcs)

• Cinci 

Liceului

eleve ale

de gini

nastică — compo

nente ale echipei

României.

Astăzi se dispută
OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI

• Olga Karasio

va, medaliată cu 

argint la 

lele din

mondia-

Autoarea . .
la Sibiu. să scoată din cursă o altă 
fază din partida Crițul-Politehnica

,.16“-imi. echipa orădeană Crișul. va incerca astazi 
diviziei A, Farul, tn imagine. 
a 3-a avancronica optimilor

surpriza de proporții in .
'" puternică reprezentantă a 

Iași .5—1'. (Citiți în pagina 
Gupei României)

ȘEDINȚA DE ASEARĂ A BIROULUI FEDERAL

DOMIDE Șl TĂTARU
IN LOTUL OLIMPIC

România— Franța • înscrierea4^ A fost fixata data meciului
echipei României la C.M. de fotbal dm 1974 ® Boc a solicitat 

la Sportul studențescsâ joace

In ședința de aseară a Bi- 
roului federal au fost luate 
in discuție o serie de pro
bleme privind activitatea fot
balistică imediată și cea de 
viitor.

♦ A 
olimpic, 
cu doi 
Tătara, 
rezerve 
altfel, 
limpici* 
namo), Ghiță (Sport 
Bacău) — C. 
Olteanu (F.C.
(F.C. Argeș). Bădin

fost definitivat, lotul 
care a fost întărit 
jucători, Doniide și 

din eșalonul prim de 
al lotului A. Iată, de 

care sînt cei 18 „o- 
* : Constantinescu (Di- 

t Club
— Cheran (Dinamo), 

Argeș), Vlad 
vr v, (Petr0"
lulh vigu (Steaua), Popovici 
(U.T.A.) — Dincuță (Petro
lul), Cojocara (C.F.R. Cluj), 
Dinu și Angelescu (Rapid) ■— 
SMceanu (Dinamo), Tătara 
(Steaua), Dumltriu II (Stea
gul roșu), Domide și Fl- Du
mitrescu (U.T.A.), Gyorfi 
(Steagul roșu).

e Ânalizîndu-se meciul de 
juniori România—Turcia, în 
lumina diferenței de vîrstă 
dintre jucătorii noștri și cei 
oaspeți, s-a hotărît să se 
meargă mai departe pe a- 
ceeasi linie de a se utiliza 
jucători aflați în limitele de 
vîrstă ale junioratului, pen
tru a se realiza astfel un test 
temeinic asupra potențialului 
tinerei generații.

• Se va aduce la cunoș
tința Federației franceze de 
fotbal acordul forului nostru 
de specialitate pentru dispu
tarea meciului România-Fran- 
ța, la București, pe data de 
9 aprilie 1972.

« Va fi înaintată înscrie
rea României la campiona
tul mondial de fotbal 
1974, care va avea loc 
R. F. a Germaniei.

• A fost aprobat turneul 
pe care formația 
a clubului Rapid 
să-1 susțină, între 
5 iunie, în R. F. 
niei.

• A fost luată 
și cererea jucătorului 
potrivit articolului 29 
gulamentul de transferări, să 
fie considerat „jucător liber*' 
și, în consecință, să î se dea 
drept imediat de joc la divi
zionara B Sportul studențesc. 
Biroul federal urmează să se 
pronunțe în această problemă 
joia viitoare, după consulta
rea’ pe care o va avea în 
prealabil cu clubul Dinamo.

din 
în

de tineret 
urmează 

28 mai și 
Germa-a

în discuție
Boc ca, 
din re-

1970, în 

selecțio

natei U.R.S.S.

fruntea

Za birnăElisabeta Turca, antrenindu-se

Carolina 
sovietică 

Karasiova, 
cani-

de mai multe zile, 
roniânce și sovie- 
un concurs ami- 
să verifice forma 

celor două echipe.

Ileana Coman și 
Marin. în echipa 
vor figura : Olga 
componentă a echipei 
pioană mondială în 1970, me
daliată cu argint la sol la 
Ljubljana, Olga Voroșilova, 
Tatiana Șcegalkova, Valentina 
Goleneva, Antonina Koșeli.

Concursul programează nu
mai exerciții liber alese.

Orașului Gh. Gheorghiu-Dej 
îi revine cinstea de a inau
gura în acest un activitatea 
competițională internațională 
a echipei noastre reprezenta
tive feminine. Azi, la încheie
rea pregătirilor comune efec
tuate timp 
gimnastele 
tice susțin 
cal, menit 
sportivă a

Deși surprinse în plină pre
gătire în vederea campiona
telor- internaționale de luna 
viitoare și a celorlalte între
ceri de anvergură ale anului, 
gimnastele românce sint ho
tărâte ca, în compania valo
roaselor lor adversare, să 
aibă o comportare onorabilă, 
cit mai aproape de nivelul 
posibilităților actuale.

Colectivul dc specialiști de 
la liceul cu program de edu
cație fizică din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a fixat, asu
pra grupului dc gimnaste ce 
vor reprezenta culorile țării 
noastre : Elisabeta Turcu, Ște- 
fania Bacoșț Anca Grigoraș,

Campionatul diviziei A la hochei

PARTIDE SPECTACULOASE
IN CEA DE A DOUA REUNIUNE

MIERCUREA CIUC, 23 
(prin telefon, de la corespon
dentul nostru). Cea de a doua 
etapă a turului IV al cam
pionatului divizionar de ho
chei a oferit partide mult 
mai atractive, datorită faptu
lui că echipele aflate pe 
gheață au fosț mai apropiate 
ca valoare. Aceasta a făcut 
ca și publicul să fie mai nu
meros decît în prima zi, la 
cel de al treilea meci (Avîn- 
tu] M. Ciuc — Dinamo Buc.)

STEAUA—AGRONOMIA CLUJ 
5—1 (1—0, 1—1, 3-0)

Un meci plin de peripeții, 
în care studenții clujeni au 
avut de cîteva ori ocazia de 
a egala, dînd timp de 55 de 
minute o replică 
chipei 
nu au 
ușoară, 
in final, 
dat 
seală,

dîrză e-
Miii tarii 

prea 
abia 

au 
obo-

AVINTUL GHEORGHIENI —
I.P.G.G. 2-2 (1-0, 1-0, 0-2)

A fost, o partidă extrem de 
echilibrată. ~ 
pe, fiind 
egale, au furnizat un joc viu 
disputat care, chiar dacă nu 
a excelat din punct de ve
dere tehnic, a plăcut prin 
lupta dîrză (uneori chiar 
prea dîrză) dusă de hocheî'ști 
pînă la fluierul final. Rezul
tatul de egalitate e echitabil. 
Au marcat : Todor, Kemenessy 
I pentru. Avîntul, respectiv — 
Malehin și Gh. Vlad. Cu 
scăpări arbitrajul cuplului 
P. Bănică (Buc.) 
lint (M. Ciuc).

Cele două echi- 
de forțe sensibil

campioane.
avut o sarcină 
ei reușind de 

cînd clujenii 
semne vădite de 

să pună stăpînire pe 
.ioc. Au înscris : Kalamar. (3), 
Gheorghiu și Varga pentru 
învingători, Gali pentru stu- 
denți. Au. arbitrat bine bucu- 
reștenii I. Mureșanu și 
Sgîncă.
DINAMO BUCUREȘTI — 

VINTUL M. CIUC 
4-2 (1-0, 2-1, 1—1)

Meci spectaculos, de o bună 
factură tehnică. Numeroșii a- 
matori de sport prezenți în 
tribune au urmărit cea mai 
frumoasă înțîlnire de pînă a- 
cum a campionatului. Au în
scris! Huțanu (2), Moiș și 
Pană pentru Dinamo, Pop și 
I. Szabo pentru Avîntul M. 
Ciuc.

Miercuri este zi de odihnă.

c.

A-

Elibe- 
impe- 
dece- 
mon- 
cxce-

resc, anii de după 
rare, dezvoltarea 
tuoasă din ultimul 
niu, performanțele 
dialc și olimpice 
lente).

Problematica. sportului 
este foarte vastă și pentru 
introducerea vizitatorului 
in toată amplitudinea ei 

realizat mult, dar 
cămine de adău- 

în actualul muzeu
și pînă

In curind, urmează să 
se deschidă in incinta tri
bunei I a stadionului „23 
August** din Capitală, o 
nouă instituție de cultură 
sportivă — mult aștepta
tul Muzeu national al 
sportului.

Primul lăcaș de acest 
gen, ce ilustrează tot ceea 
ce a fost mai reprezenta
tiv in evoluția fiecărei ra
muri, de la origini 
în prezent, Muze
ul sportului repre
zintă un simbol al 
trăiniciei milenare 
a fenomenului 
sportiv la po
porul nostru — fe
nomen care în e-
voluția sa istorică nu a fost 
cu nimic mai prejos decît 
alte domenii de viață de la 
noi. Spațiul rezervat aces
tui lăcaș are menirea de 
a comunica prezentului, 
ca într-o carte deschisă, 
secole de frămînfări și ini
țiative in acest sector, cit 
și in cele ce privesc psi
hologia poporului român, 
atitudinea sa față de sport 
și față de performanțele 
vremii, evoluția materiale
lor și utilajelor, efectele 
unor momente cheie în rea
litatea istorică sportivă (a- 
pariția sportului muncita-

s-a 
mai 
gat 
pentru ca acest dialog, ta

cit, să fie cit niai 
instructiv.

Așa cum se va 
putea vedea, in e- 
lapa actuală Mu
zeul sportului pre
zintă o imagine 
sintetică a feno

menului sportiv românesc 
ca intr-un film documen
tar. ce se vrea neîntrerupt 
și care înaltă un monu
ment ideii de educație fi
zică și de sport.

Apropiata lui inaugu
rare se anunță ca un mo
ment de seamă in reali
tatea sportivă națională.

Semnificația acestui 
veniment 
deosebită 
scrie în 
realizări 
gloriosului 
al partidului.

e- 
este cu atit mai 
cu cit el se în- 
rindul marilor 
în intimpinarea 

semicentenar

TRĂGĂTORII ROMÂNI
S-AU COMPORTAT BINE

LA C.E. DE SALA
La înapoierea in tara a <lp. 

legației române, carp a par
ticipat la prima edi(ie a cam
pionatelor europene de tir in 
sală, la arme eu aer compri
mat, organizată in Cehoslova
cia, am stat de vorbă cu PAUL 
GORET1, care a funcționat ca 
arbitru în comisia de calcul 
a competiției. Iată impresiile 
acestui tehnician al tirului 
nostru :

..Competiția continentala de 
sală la pușcă și pistol cu aer 
comprimat, deși se afla la e- 
ditia ei inaugurală, s-a în
cheiat cu un succes deplin. A- 
cest calificativ se referă atit 
Ia multiplele probleme orga
nizatorice, cit și cele tehnice. 
Incepfnd de la amenajarea po
ligonului, în sala comunală de

gimnastică din micul orășel 
Mezibori din bazinul minier 
Most., pînă la asigurarea ca
zării concurenților. și tehnicie
nilor, organizatorii au fost la 
înălțime. Aș mai da un sin
gur exemplu : operativitatea cu 
care au lucrat arbitrii euro
penelor. La mai puțin de o 
oră d.upă încheierea, concursu
lui se anunța în mod oficial 
clasamentul primelor 10 locuri, 
o muncă de loc ușoară dacă 
ne gîndim că la o probă, de 
pildă,' fiecare concurent; tră
gea pe cite 40 de ținte..

Atit participarea cit și va
loarea rezultatelor obținute a 
fost, putem spune, peste aș
teptări. Au fost prezenți la 
Mezibori ISO -de concurenți din 
17 țări, printre care numeroși

FDA BAIA

SELECȚIONATA ȚARII ȘI-A ÎNCHEIAT

In ultima partida; Romania —• R. F, G (A) 6.5 3.5
KARLSRUHE, 23 (prin te

lefon). Reprezentativa româ
nă de lupte libere și-a în
cheiat cu succes (patru vic
torii în tot atîtea întâlniri) 
turneul pe care l-a întreprins 
în R. F. a Germaniei. în ul
tima reuniune, selecționata 
română a întilnit prima gar
nitură a țării gazdă, de care 
a dispus cu scorul de 6,5— 
3,5. Meciurile au fost mai 
echilibrate decît în partida 
anterioară, multe dintre ele 
atingînd și un ridicat nivel 
spectacular. Foarte bine s-au 
comportat Vangheliei (a în
cheiat turneul cu patru vic
torii, dintre care 3 la tuș), 
Albu. Ambruș și largă.

Iată rezultatele tehnice, în 
ordinea categoriilor : I. Van
gheliei b. tuș Miiller, P. Cer- 
nău egal Sabatini, Fi. Moț 
egal Giray, P, Coman b.p. 
Fleig, V. Albu b.p. Betz, Fr. 
Ambruș b.p. Zeiher, V. Ior- 
ga b.p. Seger, I. Marton p.p. 
Teobald, Șt. Enache egal 
Rics, Șt. Stîngu p.p. Dietrich.

Azi reprezentativa română 
va pleca din R.F.G. în Sue-

ta, unde la Văk.jd va parti
cipa, sîmbătă și duminică, la 
un turneu internațional, la 
care și-au anunțat prezența 
puternicele formații ale 
U.R.S.S., Poloniei, R. F. a 
Germaniei, Suediei ț.a.

campioni europeni și - mondiali 
la probe cu aer comprimat și 
glonț. Cele cinci noi recorduri 
mondiale și cele două egalate 
ca să nu mai amintesc de nu
meroasele recorduri naționale 
stabilite, vorbesc de la sine 
despre înaltele performanțe 
realizate aici.

Printre animatorii competi
ției s-au aflat, spre Bucuria 
noastră, și țihtașii români. Ei 
au cucerit un titlu european, 
o medalie de argint și două 
de bronz. Obținerea acestor 
medalii confirmă că progresele 
serioase realizate de sporti
vii români în această ramura 
a tirului care la noi se prac
tică doar de cîțiva ani.

Este pentru prima oară In 
istoria tirului românesc Cînd 
fetele se afirmă pe plan con
tinental. Pină acum, la toate 
edițiile C.M. și C.E. — ne re
ferim la probe de glonț — 
doar băieții au fost la înălți
me. La Mezibori, chiar 
prima probă (pușcă cu 
comprimat 40 focuri)

înălți- 
in 

i aer 
Edda

(Continuare tn pag. a 4-a J

Silviu POP

In Turul Algeriei

TUDOR VASILE
PE LOCUL 7

ÎN ETAPA A Vll-a

âffeewrea Crua

în turul cîelist aJ Alge
riei s- a disputat etapa a 
1-a pe distanța Ben Saa-da 
— Biskra (170 km). Vic
toria a revenit rutierului 
polonez Rychard Szurko- 
vici care a fost crono
metrat cu timpul de 3h 

Pe Jocul 7. in ace
la-j timp cu învingătorul, 
a sosit și ciclistul român 
l'udor Vasilr.

. tenișmeni român, 
oaspeții a două tur- 

internațiohale în Ita- 
leri, au părăsit Capi

Tineri 
vor fi 
nee 
lia. 
fala membrii iotului de ti
neret. al țării 'noastre, care 
se pregătește pentru viitoa
rea ediție a „Cupei Galea“. 
Fac deplasarea D. Hărădău, 
Tr. Marcu, G. Neacșu și V. 
Sotiriu, însoțiți de antre
norul Ion Racoviță. Primul 
turneu începe Ia sfîrșitul â- 
cestei Săptămîni, la Terra- 
cina, iar al doilea va; avea 
loc la Roma, pe terenurile

polonezi au sosit aseară In Capitală
mai buni Înotători ro
se află, de ieri dimi- 

reuhiți în Capitală

Cei 
mâni 
neață 
pentru acomodarea cu piscina 
de 50 de m de la „23 August**, 
care va găzdui de vineri, timp 
de trei zile, o pasionantă în
trecere între primele repre
zentative masculine ale țării 
noastre și Poloniei. Printre 
seleeționabili —■ . multiplul
campion, și recordman na
țional și balcanic, Marian Sla
vic, Eugen Aimer — marea 
revelație a nateției noastre, 
autor al unui recent record 
excelent pe distanța de 1500 
m (16 :34,2) care-1 plasează 
alături de cei mai buni crau- 
liști ai Europei., Mircea Ho- 
hoiu și Gheorghe Lupu (spa
te), Angel Șoptereanu, Petre 
Teodorescu (bras) și decanul 
de vîrstă al înotătorilor noș
tri. Dionisie Naghi. Singura 
absentă, care nu poate fi fre- 
cuti jițderea, cea »

lui Vasile Costa. Timișorea
nul nu s-a pregătit însă în. 
acest sezon, n-a. luat startul 
Ia nici un concurs, motive 
pentru care nu a fost selec
ționat în echipa reprezenta
tivă.

La antrenamentele de ieri, 
majoritatea celor prezenți în 
lot au manifestat o formă 
bună, care sporește încrede
rea antrenorilor în obținerea 
unui rezultat, bun în fața re
dutabilei selecționate . pold- 
heze.

Oaspeții au sosit aseară în 
Capitală direct de la. Sofia, 
unde sîmbătă și duminică au 
învins categoric formația 
Bulgariei cu 78—53. Din lotul 
deplasat se desprind o serie de 
reputați performeri ai con
tinentului cum ar fi Zbigniew 
Pacelt, Jacek Krawczijc, 
Piotr Chmelewski , Wladys- 
,1aw Wojtakaitis, Piotr Dlji- 

•eik și Joasei Klukpwski.
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99-NU NE ESTE PERMIS SĂ JUCAM SLAB"

ne-a declarat antrenorul NICOLAE PÂDUREANU
Lotul reprezentativ de Ju

niori se află în fața celei 
mai dificile confruntări — 
întrecere de bază în stabili
rea valorii speranțelor rug- 
bystice — „Turneul F.I.R.A.". 
organizat, pentru prima oa
ră, cu 3 ani în urmă, la ini
țiativa federației române de 
specialitate și care se va des
fășura anul acesta în Maroc, 
între 4 și 11 aprilie. înainte, 
însă, de a lua startul în 
această importantă competi
ție, juniorii români vor sus-

ține două Jocuri de verificare 
în Bulgaria, de unde vor ple
ca direct la Casablanca. Pen
tru a afla ultimele amănunte 
ne-am adresat prof. N. PA- 
DUREANU, antrenorul prin
cipal al echipei.

— Ce pregătiri ați făcut 
pentru Turneul F.I.R.A. ?

— Trebuie să vă spun
Turneul F.I.R.A. se anunță ca 
o competiție foarte grea. Și 
cînd afirm aceasta mă gîn- 
desc și la valoarea adversa
rilor, dar și la... regulament.

oă

SCOPUL A FOST ATINS...
De aproape un deceniu, 

din inițiativa comisiei de 
rugby a municipiului Bucu
rești, se organizează, ca un 
preludiu al returului campio
natelor divizionare, o compe
tiție de verificare 
lui de pregătire 
„Cupa de iarnă", 
spre deosebire de 
cedenți, acum 
noastră, a inițiatorilor „Cu
pei de iarnă" a fost mult 
mai precisă : n-am urmărit 
numai să facilităm formații
lor participante posibilitatea 
unei cît mai eficiente pregă
tiri pentru cea de a doua 
parte a campionatului, ci și 
de a sprijini crearea unei 
noi concepții de joc. bazată 
pe o mai fructuoasă colabo
rare între compartimente și 
implicit pe finalizarea acțiu
nilor ofensive prin încercări 
și nu prin lovituri de pe
deapsă. în acest, spirit a fost 
întocmit și regulamentul com
petiției, care a favorizat net 
echipele cu o orientare mai 
aproape de actualele cerințe.

Important de semnalat este 
faptul că formațiile partici
pante la „Cupa de iarnă" au 
înțeles bunele noastre inten
ții, respectînd într-o apre
ciabilă măsură cuvîntul de 
ordine exprimat prin regu
lament. în principal, un ase
menea mod de înțelegere l-a 
dovedit echipa Steaua, cîști- 
gătoarea competiției. O orien
tare către materializarea a- 
vantajului teritorial, prin în
cercări, au avut și alte echi
pe — Gri vița Roșie, care a 
ocupat locul 2 și Gloria 
București, de fapt revelația 
competiției. Nu este mai pu
țin important faptul că 
toate meciurile nu 
transformat decît trei 
turi de pedeapsă sau lovituri 
de picior căzute, deși echipele 
ar fi avut posibilitatea să 
obțină avantaj și pe această 
cale. De notat, de asemenea,

(T. Viting,
Constanti- 
au favori-

a stadiu- 
intitulată 

Numai că, 
anii pre- 
orientarea

în 
s-au 
lovi-

că și arbitrajele 
R. d.’Ecelessis, Șt. 
nescu, D. Zamfir) 
zat desfășurarea unor jocuri 
în spiritul noii orientări pe 
care se străduiește s-o impri
me federația de resort, baza
tă pe un rugby constructiv, 
pe acțiuni ofensive, pe parti
ciparea la întrecere cu con
tribuția substanțială a tutu
ror jucătorilor și prezența 
permanentă a balonului în 
teren.

îmbucurător este și faptul 
că din chiar prima etapă a 
returului, cele mai multe e- 
chipe din divizia A — inclu
siv participantele la 
de iarnă" — 
noua manieră 
consfătuirea 
arbitrilor. De 
sentiment de 
vingerea că 
este capabil 
gașul dorit, 
așadar...

Competiția este în așa fel 
organizată îneît victoria din 
primul meci te poate plasa 
între primele 4 echipe. Deci, 
nu poate fi vorba în nici un 
moment de o tactică de — 
să-i spunem — tatonare. Orice 
partidă, trebuie abordată cu 
maximum de seriozitate. în 
acest scop, profitînd de fap 
tul că toți componenții lotului 
sînt bucureșteni, am lucrat 
săptămînal cu antrenamente 
în sală și în aer liber, făcînd 
o selecție riguroasă a jucăto
rilor. Pregătirea acestora am 
completat-o cu șapte meciuri 
de verificare susținute toate 
în compania unor echipe de 
seniori.

— După opinia dumnea
voastră, ce ați reușit să fa
ceți '!

— Am creat, cred, un XV 
cu o concepție unitară de joc 
bazată pe atacuri variate și 
cu rugbyști animați de 
continuu spirit ofensiv.

— Care râ sînt planurile 
pentru perioada ce urmează?

— Avînd în vedere că sta- 
sănătății este bună, vrem 
punem mai mult accen- 

pc odihna jucătorilor, iar

un

rea 
să 
tul

INTRE

din Bulgaria 
punct cîteva

prin partidele 
să .punem la 
mici amănunte tactice.

— Cu ce lot vă deplasați ?
— XV-le de bază este ur

mătorul : Lăzăroiu, Sandu, 
Cioarec, Malancu, lonescu, 
Munteanu, Boroi, Cornel iu, 
Moraru, Mogoș, Bidirel, Ena- 
che, Bujor, Burghelea. Gal, 
iar rezerve : Grigoraș, Moldo
van, Giba, Marinei. Dintre 
ei. zece sînt foarte buni 
placheri, iar Gal, Corneliu și 
Munteanu, transformer! de 
calitate.

— Ținînd cont de toate 
pregătirile făcute, de valoa
rea lotului, cu ce gtnduri ple
cați la drum ?

— Că nu nC este permis să 
jucăm slab.

Enwnuel FANTANEANU

P.S. Reamintim programul 
reprezentativei de juniori: in 
Bulgaria două jocuri pe 26 și 
28 martie, în Turneul FIRA 
7 aprilie cu Maroc. 9 aprilie 
îu Franța și pe 11 aprilie (în 
caz de victorie in partidele 
anterioare) cu Italia, R.F.G. 
sau Cehoslovacia.

BUTURI
,Cupa 

în 
la 
și 

un

au evoluat 
preconizată 
antrenorilor 
aici rezidă 
optimism, con- 

rugbyul nostru 
să reintre pe fă- 
Să ne bucurăm

PENESCU
comisia de rugby

V.
membru în

a C.M.E.F.S. București

La 4 aprilie component!! lo- 
reprezentativ vor susține

• 
tulul 
un joc de verificare in vederea 
partidei cu Italia de la 11 apri
lie.
• Pierzind cu 22—11 In fata e- 

chipei Quillan, formația PUC Pa
ris. In care activează și rugbyst-.il 
român Valeriu Irlmescu. va re
trograda in 
remarcat că 
pei PUC au 
mescu. unul 
jucători ai XV-lui parizian.

• In urma rapoartelor pre
zentate de arbitrul Lamb Și ds 
observatorul federației engleze,

va 
divizia secundă. De 
toate punctele echi- 
fost Înscrise de Iri- 
dlntre cei mal buni

Rugby Union a cerut federației 
franceze să-i trimită filmul me
ciului România-Franța din toam
na anului trecut. ~ 
la ..Turneul F.I.R.A.’ 
niori Rugby Union a delegat tot 
pe arbitrul 
jocuri și să înainteze un raport 
despre echipele prezente la com
petiție. Aceste măsuri au fost lu
ate în vederea transpunerii in 
fapte a intențiilor forului englez 
de a intensifica relațiile cu țările 
unde se practică un rugby de 
clasă. Râmine deci ca jucătorii 
noștri să facă dovada calităților 
de care dispun

De asemenea, 
pentru ju-

Lamb să asiste la

Omul zilelor noastre, nu e 
un secret pentru nimeni, este 
foarte ocupat. In multitudinea 
sarcinilor și activităților In 
care e angrenat, la care se 
adaugă și obligațiile familiale, 
omul modern simte de la o 
zi la alta mai multă nevoie de 
mișcare, de destindere, de eva
dare din viața sedentară. Re
fugiul pe care și-l găsește în 
activitatea recreativă, pe tere
nul de sport, constituie pentru 
el un tonic. Bugetul de timp 
al omului care lucrează în fa
brică sau în birou este o pro
blemă acută, pe care și-o pun 
insistent și cei în ale căror a- 
tribuții intră organizarea acti
vității de educație fizică și 
sport a maselor. Despre acest 
lucru am discutat, (cu prile
jul cursului de instruire orga
nizat de Comisia Sport a 
U.G.S.R.), cu secretarul aso
ciației sportive Dacia Pitești, 
tov. Florea Radu, încercînd să 
aflăm dacă salariații acestei 
mari uzine găsesc timpul ne
cesar pentru a practica spor
tul preferat, și ce posibilități 
le oferă — în această privință 
— consiliul asociației.

— Timpul afectat activități
lor sportive este foarte limi
tat, la noi, ne spune secreta
rul asociației Dacia. Tot ceea 
ce facem pentru angrenarea 
masei de salariați în activita
tea sportivă, realizăm, firește, 
după orele de program. In 
uzină lucrează cîteva mii de 
muncitori, dar 60 la sută din 
aceștia locuiesc în comunele 
și orașele învecinate uzinei.

— Și totuși, știm că asocia
ția a reușit să atragă, în di
ferite întreceri, o parte a sa- 
lariaților. Știm, de asemenea, 
că bazele sportive nu se află 
în incinta uzinei. Cum ati 
reușit ?

— Aproape 2 000 de munci
tori ai uzinei locuiesc la Ștc- 
fănești. Cu ajutorul subvenții
lor primite de la U.G.S.R., am 
amenajat aci un complex spor
tiv care atrage ca un magnet: 
pistă de atletism la stadion, 
cite un teren de fotbal, bas
chet, handbal, tenis de cîmp, 
două de volei, urmînd a fi 
terminate în curînd tribuna 
stadionului și vestiarele. A-

vem, de asemenea, baze spor
tive în comunele Gropeni și 
Mârăcineni, unde locuiesc 
mulți muncitori. Pe aceste te
renuri pulsează, într-adevăr, o 
activitate de masă, intensă, 
care-i angrenează pe cei. care 
locuiesc în vecinătatea lor. 
Nu reușim, Insă, să găsim 
mijloace de a atrage spre sport 
și pe ceilalți salariați. Este 
o problemă pe care singuri 
n-o putem rezolva. De aceea, 
propun să se facă un 
ment. Șl anume, o 
formată din activiști 
ai U.T.C., U.G.S.R., să 
uzină și — cunoscînd .
locului condițiile de muncă, de 
transport — să constate dacă 
este posibilă antrenarea masi
vă a salariaților în activita
tea de masă cu formele ei 
simple. Sînt convins că sînt 
încă mulți tineri care doresc 
să practice o anumită ramură 
sportivă. îi auzim chiar, dese
ori, vorbind cu oarecare invi
die despre posibilitățile ce le 
au colegii lor care locuiesc la 
Ștefănești. De unde acum 2—3 
ani salariații noștri din Ștefă
nești participau la un nu
măr redus de competiții, în 
prezent ei iau parte la nume
roase întreceri. Anul trecut, 
de pildă, îa planul de muncă 
al asociației noastre au figu
rat următoarele competiții : 
campionatul asociației Ia fot
bal, handbal și volei, care a 
angrenat majoritatea tinerilor 
din cele 16 secții de produc
ție. La Gropeni și Mărăcineni, 
în colaborare cu organizațiile 
U.T.C. au avut Ioc întreceri 
dotate cu „Cupa celui mai 
bun fotbalist". Am fost pre- 
zenți, de asemenea, și la în
trecerile dotate cu „Cupa Me
talurgistului", organizate de 
Consiliul sindical județean, în 
cadrul cărora Dacia Pitești a 
ocupat locul I la fotbal, vo
lei, ciclism și handbal. La toa
te acestea aț adăuga pasiunea 
cu care se întrec, zilnic, mun
citorii noștri din Colonie, în 
competiții ad-hoc. Gustul pen
tru sport a devenit pentru ei 
o obișnuință.

— Cu ce ati început anul 
1971 ?

experi- 
brigadă 

sportivi, 
vină în 
la fața

— Intenția noastră este să 
continuăm munca de convin
gere. extinderea gustului pen
tru practicarea sportului pre
ferat, la cît mai mulți sala
riați. Dacă »-ar asigura un mi
nimum de condiții (mă refer 
la baza materială) în apropie
rea uzinei, sînt convins că am 
putea atrage noi adepți ai 
sportului. După Conferința 
C.J.E.F.S. Argeș, la care au 
fost invitați, printre alții, secre
tari de partid și directori din 
uzină, socotesc că activitatea 
sportivă va fi trecută pe agen
da Comitetului nostru de di
recție. Ne-am propus ca anul 
acesta să organizăm 10 excursii, 
eu prilejul cărora participan- 
ții se vor destinde, jucînd vo
lei. șah si fotbal. Uzina dis
pune de 12 autobuze, care pot 
fi folosite și în acest scop. Ti
nerii noștri au luat parte, în 
ianuarie și februarie, la Olim
piada de iarnă a sindicatelor 
(pe plan județean), la. șah, te
nis de masă, popice și haltere. 
Ne-am clasat pe locul 1 la 
haltere-echipe, și II la tenis 
de masă. Am fost prezențl, de 
asemenea, la întrecerile dota
te cu „Cupa 16 Februarie1, 
unde am ocupat locul secund, 
si la „Cupa Tinereții" ’ la lu
do (locul II). Baza activității 
sportive de masă o constituie 
campionatul asociației, unde 
vrem să angrenăm aproxima
tiv 3 000 de participants. Ne 
străduim să dăm amploare „Cupa 

invita 
metalur-

străduim să dăm 
competiției dotată cu 
Dacia", la care vom 
sportivi din ramura 
giei.

...După cum se vede, la Da
cia Pitești se simte _ dorința, 
preocuparea consiliului asocia
ției, de a diversifica activita
tea sportivă, de a o face via
bilă, cu toate impedimentele 
momentane impuse de . dis
persarea masei de salariați, de 
'ipsa unor amenajări simple 
aproape de uzină. Sprijinirea 
mai eficientă a Celor care 
conduc asociația ar face ca pro
ducătorii Daciei să se afirme 
tot mai mult și în domeniul 
sportului.

Romeo CALARAȘANU

ÎN LOC DE POȘTA REDACȚIEI...

Din viața unei 
secții fruntașe

PÂCATUL TOLERANȚEI...
tn arena 

manță din 
ția Poiana 
zentată, în 
fotbal care 
activează în divizia B și de sec
ția de moto Cele mai frumoase 
succese au fost obținute în pe
rioada cînd alergătorii de aici 
erau pregătiți de cunoscutul an
trenor Ioan Spiclti, care are ma
rele merit de a fi depistat s; 
crescut cițlva motocrosiștl dc 
nădejde.

Dar, așa cum se întîmplă u- 
neori, într-o bună zi. loan Splciu 
a „divorțat" de A.S. Poiana 
Cimpina, retrăgindu-se acasă, la 
București. Conducerea tehnică a 
fost preluată de fostul motocro-

sportului de perfor- 
țara noastră asocia- 
Cimpina este repre- 
afară de echipa de 

de vreme îndelungată

Coman și toată 
mai ales că se 

boxe 
scu- 
,,bă- 
frîna 
cim-

PRINTRE CULOARE

Primăvara a venit ! Sălile 
care ne-au găzduit încă din 
toamna anului trecut, ni se 
par acum prea mici, apâ?ă- 
toare, chiar. Vremea bună de 
afară, albastru] cerului și au
rul soarelui ne îmbie pe sta
dioanele cu miros de iarbă 
proaspătă. A venit vremea lu
crului în aer liber, dar nu 
numai pentru pregătire, ci și 
pentru competiții (evident, cele 
de început tot sub semnul pre
gătirii I). De aceea, așteptăm 
de-acum primele vești de la 
asemenea competiții, pentru că 
— din punctul de vedere al 
oficialității atletice (inaugura
rea sezonului de primăvară se 
va face abia la 17—18 aprilie) 
cu întrecerile concursului re
publican al juniorilor II, pro
gramate pe stadionul din Cra
iova !

Pînă atunci însă iată cîteva 
relatări de la recentele com
petiții care au avut loc în 
Capitală :

Marcela Miloșoiu (I.E.F.S.) 8,9; 
lungime : Miloșoiu 5,61 ; înăl
țime ; Ildiko Bokor (I.E.F.S.) 
1,55 ; greutate : luliana Torijk 
(I.E.F.S) 11,50.

Dar apropo de acest concurs! 
N-am înțeles <5e ce a fost pro
gramată în aceeași sală o com
petiție de lupte, a! cărei în
ceput a coincis cu desfășura- 

ultimelor probe atletice,
. a

rea t_____  _____ ____
fapt care, orice am spune, 
deranjat pe competitori !

N. D. NICOLAE — coresp
DIN NOU LA CROS

CONCURS STUDENȚESC 
ÎN SALA

Reprezentanții a 9 instituții 
de învățămînt superior 
București s-au reunit sub cu- 

“ ,:2__ ' .,23 Au-
Cîștigători au ieșit ur- 

I : BĂRBAȚI: 60 m : T._ _ - - 60 mg :
(FI

din

Pe aleile din jurul lacului 
din parcul „23 August" nume
roși tineri au luat startul în 
etapa a Il-a a competiției, or
ganizată în cinstea Semicen
tenarului partidului. Pe lista 
cîștigătorilor întîlnim următoa
rele nume : junioare III — D. 
Bursuc (C.S.Ș.), juniori III — 
Al. Ioan (C.S.Ș.), ii 
— FI. Munteanu (Mi 
niori II — Al. Ivan (Metalul), 

V. Tîcu (Steaua), 
Lupu (Ș.S.A.), 
lordache (Me- 
- M. Ceacoi

sist. Cicerone 
lumea credea, 
terminase construcția celor 5 
mult dorite. înzestrate cu 
iele necesare, că plecarea 
trinului" antrenor nu va 
mersul ascendent al secției
pinene. Iată însă că n-a fost așa 
și, treptat, treptat, au apărut 
semne ale declinului. Alergătoru
lui Florian Davidescu j s-a dat 
— pentru repetate abateri de la 
conduita sportivă — dezlegarea 
către orice club și asociație, iar 
Constantin Goran, un motocrosist 
în care se puneau mari speranțe. 
Cornel Boboeseu și alții, crczînd 
că le este suficient ce au în
vățat, n-âu mai ascultat de an
trenor. evolulnd de la un con
curs la altul tot mai slab. Por
niți 'pe panta indisciplinei, unii 
motocicliști absentau de la pro
gram, lși pregăteau superficial 
motoarele pentru concurs, pier- 
zindu-și timpul pe la diferite 
distracții nocturne. Toate aceste 
manifestări de indisciplină se 
petreceau sub îngăduința con
damnabilă a celor care erau che
mați să sancționeze aspru ase
menea fapte Șt care erau eti
chetate doar ca ..simple greșeli 
trecătoare" sau .rătăciri de mo
ment". Toleranța s-a răzbunat : 
Constantin Goran, devenind ne
sigur la trecerile periculoase, s-a 
accidentat grav, fiind nevoit să 
stea mai multe luni cu piciorul 
imobilizat. Teodor Bălănoiu și 
Cornel Boboeseu abandonau a- 
desea din cursă iar la un mo
ment dat A.S. Poiana Cimpina, 
zare ne obișnuise cu o partici
pare numeroasă, ajunsese a fi 
reprezentată la concursuri doar 
de unul sau doi motocrosiștl.

încercînd să prezentăm condu
cerii asociației aspectele men
ționate. ni s-a comunicat că 
problemele respective fac obiec
tul unor măsuri în curs de apli
care : s-a reorganizat birou] sec
ției cu oameni ce iubesc acest 
sport; antrenorului cicerone Ce
man atras atenția să-și

schimbe atitudinea față de mun
că și să nu mai admită, sub nici 
o formă, indolența in procesul 
de instruire : s-a renunțat la 
serviciile alergătorului Cornel Bo- 
boescu ; tinerilor motocictiști 
Teodor Bălănota și Marin Con
stantin li s-a pus în vedere că 
sint in situația de a fi excluși 
din secție.

Luind în considerație măsurii r 
motive să 

se vor im- 
sporește și 
direcțiunea 

sprijine pe 
moto.

de mai sus’ avem 
credem că lucrurile 
bunătăți. încrederea 
datorită faptului că 
uzinei a Înțeles să 
toate laturile secția de 
Apoi, revenirea la asociația un
de s-au remarcat a campionului 
balcanic Ștefan Chlțu șl a lui 
Mihai Banu, oameni de bază ai 
echipei reprezentative, sperăm să 
aducă un suflu sănătos In mun
că. care să-1 stimuleze pe colegii 
lor în activitatea de toate zilele.

T. ANDRONACHE

I atenționasem o mai am
plă revenire asupra compor
tării tinerilor noștri patina
tori Ia recentul concurs in
ternațional, dar condeie mai 
grăbite ca ale noastre au și 
așternut pe hîrtie 1001 con
siderații tehnite (sau 
puțin...) pe această temă 
ni le-au trimis în plic 
adresa redacției, 
poate ca rubrica 
fie transformată 
Cutie de scrisori.

Nu vom divulga totuși con
ținutul acestei originale co
respondențe, ci vom răspunde 
de pe poziții proprii. Avem 
convingerea 
servim mai 
art istic.

în primul rind, am vrea să 
asigurăm pe toți cei ce. ne-au 
solicitat (semnatari și ano
nimi) că nu avem simpatii 
sau antipatii în rindul spor
tivilor despre care scriem.

mai 
și 

pe 
Ar trebui 
noastră să 

ad-hoc in

«

că in acest fel 
bine patinajul

ȘTIRI LA ZI

Pentru toți luăm tn conside
rație o singură recomandare, 
cea a rezultatelor. Fiindcă — 
nota bene — avem deplină 
încredere, totodată, în inte
gritatea celor ce ni le cer
tifică arbitrii de concurs. 
Orice suspiciuni, într-un sport 
în care performanța nu se 
măsoară cu cronometrul sau 
ruleta, ar fi de altfel com
plet inoperante. Totul, sau 
aproape totul, este impresie 
subiectivă și trebuie privită 
ca atare.

Cunoaștem prea bine și sa
crificiile, deosebit de mari, 
care trebuie făcute pentru a 
crește un patinator, de la 
primii pași pe gheață, pînă 
la podiumul de premiere. Me
ritul ce revine unor părinți, 
rare se angajează cu trup și 
suflet într-o asemenea stră
danie. a fost nu o dată rele
vat in cronicile noastre. Re
gretăm gă — la fel ca în alte 
ocazii — nu facem nici acum 
nominalizări. Este mai bine 
<ișa. vă rugăm, să ne credeți.

Unii renunță, înainte de 
a-și fi împlinit chemarea — 
știm și asta. Avem o listă

lungă, foarte lungă, de nu
me care nu mai figurea
ză in concursuri, deși pur
tătorii lor n-au împlinit 
încă vîrsta majoratului. Cine 
e de vină ? Credem, sincer, 
că doar cei ce au renunțat. 
A continua, in pofida unor 
greutăți inerente, este dato
ria adevăratului sportiv.

Ce facem cu cea mai. tină- 
ră generație de patinatori ? 
lată, intr-adevăr, o întrebare. 
Rezultatele concursului inter
national de juniori o pun 
din nou în actualitatea ime
diată. La edițiile trecute am 
avut sportivi pe podium, iar 
la cea de a V-a cel mai bun 
loc in clasament poartă nr. 
S. Ne plîngeam intr-o vre
me de vitregia unor patinoa
re descoperite, azi avem cu
pola deasupra gheții, iar re
zultatele sint mai slabe. Mai 
mult chiar (ironie...) Ia băieți, 
locurile mai bune sint ale 
patinatorilor din provincie, 
care se antrenează pe pati
noare naturale ! Comentariile 
sint inutile.

Cam atit, la subiect.
Radu VOIA

ACTUALITĂȚI

junioare TI 
'etalul), ju-

pOla sălii din parcul „! 
gust". < 
mătorii
Petrescu (I.E.F.S.) 7,0; 
V. Teașcă (I.E.FS.) 8.4
Drăguleț — I.E.F.S. 8,4); lun
gime t T. Petrescu 7,30 ț tri
plu : I. Gliimpețeanu (Polit.) 
14,32! înălțime: A. Finta 
(I.E.F.S.) 1.801 prăjină (B.C.) : 
Cr. Ivan (Dinamo) 4,85: greu
tate ! Cr. Mitrea (I.E.F.S.) 
13,36; FEMEI: 60 m: Rodica 
Tarălungă (T.E.F.S.) 8,2 (I. Ci- 

I.E.F.S. 60 mg:

I.

junioare l 
junioil I — V. 
senioare — C. 
talul), seniori 
(Metalul).
C. MCREȘEANU coresp

MULTE ABSENȚE LA MARȘ

Ceî mai buni mărșăluitori 
de la Dinamo, Steaua și Me
talul au lipsit de la startul 
etapei a II-a a concursului 
buuureștean de marș care a 
dat. astfel, următorii cîștigă- 
tori : juniori III — 3 km : I. 
(ălincață (Din.), juniori T — 
10 km : AI. Stanca (P.T.T.), 
seniori — 10 km : I. Jugănaru 
(P.T.T.).

DOLJ : C. Truică, I. Stoian, 
C. Nicolae, D. Ușurelu, I. Vel- 
cu, I. Vornicescu, I. Florea, 
Gh. Constantinescu, I. Leovea- 
nu și P. Vale. Nu a fost de
semnat campion la categoria 
semimuscă.

BACĂU : V. Jugănaru, V. 
Filotl, D. Goldan, C. Sosu, Gh. 
Jipa, Gh. Moise, N. Nicnifor, 
M. Banu. Nu au fost desem
nați campioni la categoriile 
muscă, mijlocie si grea.

IAȘI: C. Goldie, C. Agri- 
goroaie, I. Radu, A. Ceaikov-

• In vederea Jocurilor balca
nice de la Sarajevo (14—19 mai), 
F.R. Volei organizează, tn peri
oada 3—7 mai. un turneu inter
național masculin, la Bacău și 
P. Neamț, la care vor participa 
loturile naționale I și II ale țării 
eoastre, echipa poloneză Skra 
Varșovia și Viitorul Bacău.

• La o consfătuire care a avut 
loc recănt la Sofia s-â Stabilit ca 
federația poloneză să preia de

'la cea maghiară organizarea com
petiției masculine „Cupa Priete
nia".
f> Turneul final ăl campionă- 
ui nâțiohal de juniori și șco

lari se va desfășura Intre 4 ș1 S 
aprilie la. Bacău. Participă ciș- 
tigătoarele seriilor: Șc. sp. P.

Neamț, Șc. sp. Constanța, Șc. 
2 Buc.. Șc. sp. 1 Buc., Șc. 
Sibiu, Șc. sp. Timișoara, Șc. 
Brașov și Liceul N. Bălcescu Cluj 
(fete). Liceul Militar C. Lung 
Moldovenesc. Șc. sp. Buzău, Ra
pid. Viitorul Buc., Șc. sp. Sibiu, 
Șc. sp. Caransebeș. ȘC. sp. Cluj 
și Liceul Dej (băieți).

• Este tn curs de apariție re- 
gmamentui comentat al jocului 
de volei, conțintnd ultimele mo
dificări in ceea ce privește apre
cierea situațiilor, modificări rta- 
bllite de comisia regulilor de joc 
și aprobate de Congresul F.LV.B, 
tn septembrie 1979 cu prilejul 
campionatelor mondiale din Bul
garia.

sp. 
sp
in.

<• Astă-seară urmează să plece 
la Sofia, pentru a participa la 
campionatele internaționale de 
patinaj artistic ale Bulgariei. Ele
na Moiș și Mlrcea Ion. Fac de
plasarea, de asemenea, arbitra 
Vera Curceac și antrenorul Ro
man Turușaneo.

•t Au fost modificate datele 
Cupei României la patinaj artis
tic. întrecerile se vor desfășura 
la București, Intre 15—17 aprilie.

Intre 5 șl 7 aprilie, au loc 
la Poiana Brașov Întrecerile tra
diționalului concurs pentru lnce-

păt.ori și copii (pînă la 12 ani) 
dotat cu „Cupa Speranțelor". 
Participă patinatori din București, 
Cluj, Miercurea Ciuc, Galați și 
Brașov.

Cea de a V-a ediție a con
turului Internațional de patinaj 
artistic pentru seniori are loc In 
zilele de 27, 28 și 29 aprilie, pe 
gheața noului patinoar acoperit 
de la Miercurea Cluc. Au fost 
invitați la aceste întreceri pati
natori fruntași din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, R. D. 
Germană.

AU FOST DESEMNAȚI
A

CAMPIONII JUDEȚENI
A

schi. P. Molofei, P. Tănase, 
Fl. Constantinescu, V. Tudose. 
Nu au fost desemnați cam
pioni la categoriile muscă, pa
nă și semigrea.

BRĂILA : D. Țigănuș, S. 
Moroianu. I. Robitu, A. Zai- 
bel, I. Vlad, A. Cambur. Nu 
au fost desemnați campioni la 
categoriile muscă, ușoară, mij
locie mică, mijlocie și grea.

PLOIEȘTI: Th. Brebeanu, C. 
Dobrescu, I. Nastasiu, M. Ni
colae, D. Șerban, V. Pîndaru, 
Tr. Stănescu, V. Giurgîucă, C. - - - - — - Nu 

la
Chirică, Gh. Dumitrescu, 
a fost desemnat cămpion 
cat. grea

TIMIȘ: N. lovănescu, 
Știrban, C. Jifcovici, Gh. 
kel, N. Ispas, Gr. Mihoc, .. 
Bisao, M. Kozilek. Nu au fost 
desemnați campioni la cate
goriile semimuscă, muscă și 
grea.

CARAȘ-SEVERIN : C. Buha- 
ra, P. Moldovan, P. Palce, I. 
Anghelescu, T. Maria. Gh. Al- 
firei. S. Stoica, Ii. Varga, C. 
Stoenică, Gh. Oprea. Nu a fost

p.

(Gh.

• înaintea meciului cu 
marca, campionul penelor.

• Cu ocazia unei partide 
box disputata la Oradea, 
Crișul și Motorul Arad, a

de 
între 

_ _______ ____ , _ avut
loc șl meciul pentru clasamentul 
celor mai buni boxeri la fiecare 
categorie dintre D. Gălnaru (Ora
dea) — locul 10 șl N. Moț (Arad) 
— locul S. Medul s-a terminat 
la egalitate, clasamentul rri pli
nind Ctstfel neschimbat. Disputa 
dintre cele două formații s-a în
cheiat cu victoria gazdelor (12—t). 
(I. Ghișa-coresp.)

Dan«- 
_____ , ____ _____  ,.____  Pavel 
Nedelcea. a. participat alături de 
colegii săi de club (C.S.M. Re
șița), la o gală de box. la Cra
iova, fn compania puglliștilor (le 
la. F.lectroputere. Cu acest prilej, 
el l-a învins categoric la puncte 
pe Constantin Nicolae.

• tn ultimele zile, pugiliștli de 
la Steaua au participat la două re
uniuni de verificare fn vederea 
campionatelor. In primul meci, 
la Cluj, boxerii bucureșteni au 
terminat la egalitate cu cei de 
la A.S.A. Cluj (12—12). N.\ Glju, 
A. Năstac și Al. But s-au deta
șat de colegii lor de echipă, iar

• Patru boxeri din lotul na
țional au participat la o gală or
ganizată la. Galați, unde au tn- 
tllnit pugiltștl din localitate. Re- 
zultatete : P. luga (Galați) b.p. 
1. I.ungu (lot), AL Dumbravă 
(Galați) m.n. V. Ivan (lot), O. 
Amăzăroale (Galați) b.p. Gh. 
Ciochină (lot). J. Sănătescu (Ga
lați) b.p. A. lancu (lot). 
Arsenie-coresp.).

desemnat campion la categoria 
semiușoară.

ARAD: T.Trif, C. Popovici, 
Al. Palincaș, I. Trusu, Șt. Mi- 
halcic, P. Costea, E. Zembic, 
Gh. Deheleanu, I. Ciupe și I. 
Chiș. Nu a fost desemnat cam
pion la categoria mijlocie 
mică.

MUREȘ : Șt. Receanu, N. 
Șontică, Gr. Decebal, Gh. Di- 
cher, M. Păuniță, V. Santa, 
D. Trandafir, N. Blo.i, I. Ba- 
rabaș. Nu au fost desemnați 
campioni la categoriile semi
grea și grea.

MARAMUREȘ : N. Kasza,
V. Fonta, A. Ruszniak, I. Ar- 
deleanu, I. Chiș, V. Frînc, Gh. 
Mânu, I. Mihoc. Nu au fost 
desemnați campioni la catego
riile semimuscă, semigrea și 
grea.

SATU MARE : Gh. Racz, V. 
Matyas, Șt. Crișan, b. Ghete, 
N. Borchescu, V. Tamaș, V. 
Vastag. Nu au fost desemnați 
campioni la categoriile cocoș, 
semimijlocio și semigrea.

GONG!
de la. A.S.A. Cluj s-au eviden
țiat V. Kiss, I. Crețu, I. Mocanu 
si I. Fărcaș. La Constanța, ste- 
liștli au cedat în fața puglliștllor 
din localitate cu scorul de 11—7. 
Nu este mal puțin adevărat că 
rezultatul general at tntllnlrH a 
fost viciat și de unele decizii ero
nate rm pildă, decizia de meci 
nul dictată în meciul I. Manolo 
— N. Giju, îl dezavantajează pe 
bucureștean. Cel mai spectaculos 
meci al galei l-au realizat M. Du- 
mltrașcu șl M. Toni. Decizia de 
meci nul a fost justă. Alte re
zultate mai 
Preda b. ab. 1 Ă. 
mionescu b. ab. 3 N.
Al. Popa b.p. V. Filip, 
caș b.p. M. Moșescu.
b.p. M. Popescu. (Ilie 
Cornel Popa-coresp.).

importante : Gh. 
But, A. Si- 

Paraschiv, 
Gh. Puș- 
O. Badea
Ghișa șl

Brașoveanul Klaus Schell va fi unul dintre participanta la 
întrecerile pentru „Cupa Speranțelor"

RALIUL BUCUREȘTIULUI
Cu pași timizi automobiliș- 

tii abordează noul sezon, care 
programează pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni al doilea 
raliu regional. Spunem cu 
pași timizi, fiindcă numărul 
celor prezenți la startul ra
liului 
lui, a 
țări.

Se
Bucureștiului va reuși să stâr
nească mai mult interes, mai 
ales datorită faptului că or
ganizatorii — ținînd seama 
de justificata doleanță a aler
gătorilor de a nu se folosi 
drumuri nemodernizate care 
solicită prea mult mașinile — 
au stabilit un traseu cu dru
muri bune, dar în același

inaugural, al Brașovu- 
fost mult sub aștep-

pare, însă, că raliul

SUSȚINĂTOARELE DE EFORT ÎN DISCUȚIA MEDICILOR
LOTURILOR SPORTIVE OLIMPICE

Azi la ora 9, Ia Centrul de Medicină Sportivă din bd. Muncii 
nr. 37—39 in cadrul lectoratului pentru medicii loturilor spor
tive olimpice, se va pune in discuție problema folosirii susțină
toarelor de efort. Beneficiind de prezența unor oameni de 
știință specialiști in acest domeniu ea prof. dr. Ștefan Berceanu, 
directorul Institutului de medicina Internă, conf. dr. V. Stroescu, 
Institutul de farmacie precum și de un numeros auditoriu format 
din medici, antrenori și sportivi, discuția va căuta sa lămu
rească utilitatea acestor susținătoare de efort, probleme legate 
de nominalizarea și specificitatea lor, dozări, delimitarea aces
tora de substanțele doping ș.a.

timp cu pretențioase probe 
speciale.

Traseul raliului, care va fi 
parcurs în majoritate pe 
timp de noapte, este următo
rul : București — Pitești — 
Cimpulung — Rucăr — Bran 
— Brașov — Bran — 
RucSr — Cimpulung — 
Pitești — Cimpulung — Bra
șov — Sinaia — Cimpina — 
Floreșfi — Moreni — Tîrgo- 
viște — București.

Se vor parcurge în total 
882 km și se va trece de trei 
ori peste dealul Mateiaș și 
pasul Bran-Giuvala, pe pan
tele cărora se vor desfășura 
probele speciale. Soluția ni se 
pare foarte bună, repetata 
parcurgere a serpentinelor 
Mateiașului și Giuvalei avînd 
dublul avantaj de a familia
riza pe piloții noștri cu pro
bele speciale, care le vor în- 
tîlni și în întrecerile inter
naționale și totodată de 
putea urmări mai ușor 
același timp se reali”'-1 
o economie prin fol or < 
mai mic număr de arbitri, 
cepătorii pentru care se va face 
și la acest raliu un clasa
ment separat, vor parcurge 
același traseu, dar vor trece 
o singură dată peste Mateiaș 
și Giuvala, ei avînd de par
curs doar 458 km.

a-i
Tn

în-
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AVANCRONICA LA TURNU SEVERIN :
RAPID — C.F.R. TIMISOARA

OPTIMILOR
După o „fierbinte" etapă de campionat, azi a venit 

rindul „Cupei României" să-și mai consume o rundă : 
optimile de finală 16 formații — 11 divizionare- A, patru 
din B și o temerară din divizia C — se vor angaja în 
partide așteptate cu un viu interes.

U.T.A. - UNIVERSITATEA CLUJ. Hunedorenii au toate' 
motivele să fie mîndri de meciul pe care-l vor găzdui. 
Aici, lingă furnale, campionii caută drumul spre prețiosul 
trofeu pe care si ei si adversarii l-au cucerit cindva.

De consemnat un fapt : cele două echipe se vor întîlni 
și duminică — la Arad — în cadrul campionatului. Deci, 
azi, fiecare va căuta să dea „lovitura psihologică".

F.C. ARGEȘ — STEAUA. Elevii lui Ozon, față în față 
cu una din performerele ultimei etape de campionat. Cu 
moralul, in parte, refăcut după victoria de duminică, ar
geșenii încearcă să oprească din drum pe specialista com
petiției, deținătoarea trofeului. Cum Steaua ne-a convins 
după meciul de la Cluj că este o echipă capricioasă, 
nimeni nu se încumetă să spună ce vo fi la Tîrgoviște.

RAPID — C.F.R TIMIȘOARA. Pe malul Dunării, lingă 
marea hidrocentrală de la Porțile de Fier, se intilnesc 
„trenurile' de București și Timișoara. „Realul" din Ciulești
— probabil cu Dumitru — primește replica echipei care o 
avut curaiul să incerce marea aventură de a evita retro
gradarea. Vechiul rnpidist, D. Macri, îi înfruntă pe foștii 
lui colegi de echipă, mînat de gindul că un succes al 
elevilor săi in Cupă poate constitui un tonic pentru viitoa
rele confruntări

POLITEHNICA TIMIȘOARA — PROGRESUL BUCUREȘTI. 
O aspirantă ia promovarea in „A" și o echipă care caută 
să nu cedeze locul în „înalta societate". Prin poziția ocu
pată in cete două clasamente, meciul de azi pare echi
librat.

CRIȘUL ORADEA — FARUL. După infrîngerea severă 
administrată studenților ieșeni, lidera seriei a ll-a a divi
ziei B este privită cu seriozitate (și teamă) de cei ce s-au 
încumetat să meargă mai departe in Cupă. Va reuși Farul 
să salveze onoarea diviziei A ? Greu de dat un răspuns. 
Oricum, se așteaptă un meci frumos.

METALUL BUCUREȘTI — PETROLUL. Bucureștenii — care 
au eliminat fără drept de apel pe universitarii din Craio
va — nu s-au sfiit să joace tn apropierea Ploieștilor, In 
zona pădurilor de sonde, la Plopeni. Desigur, Petrolul are 
de partea sa calculul hîrtîei.

CHIMIA FAGARAȘ — DINAMO. Sorții nu și-au dezmin
țit nici de data aceasta capriciile și au adus-o lingă 
Timpa pe singura reprezentantă a diviziei C ca să se 
confrunte cu liderul diviziei A. Onorantă, și în același 
timp, ingrată misiune ou făgărășenii. Dinamo se califică. 
Cine ar putea crede altfel ? Poate doar această mică 
echipă care se gîndește la isprăvile unui C.I.L. Gherla sau 
Arieșul Turda...

PROGRESUL BRAILA — SPORT CLUB BACAU. Fără 
Urmeș, fără Ciupitu — transferați de curînd în divizia A
— Progresul Brăila a ajuns, totuși, aici, lată ce înseamnă 
ambiția. Azi, la Rm. Sărat, brăilenii vor da piept cu Ghiță 
și Dembrovschi. Cineva ne-a amintit că elevii lui Blujdea 
au învins duminică pe Știinta la Bacău. Ce-o fi vrut să 
spună ?

După medul de la Petroșani, 
rapldiștii au plecat 
Tr. Severin, unde au

direct la 
făcut marți

RAPID : Și tu fiul meu. ■ 
Macri!

un antrenament de menținere a 
condiției fizice.

Luni a plecat spre Tr. Severin 
șl Dumitru, care Șl-a Ispășit sus
pendarea șl va reapărea astăzi 
în linia mediană a echipei. în 
schimb. Năsturescu șl Codrea nu 
pot fl utilizați, fiind în continua, 
re indisponibili.

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Fero
viarii și-au permis luni o des
tindere la bazinul „Industria Li
nei". urmărind refacerea după 
eforturile depuse duminică.

Antrenorul Mfecri are mari 
griji, datorate mai multor Indis
ponibilități : Floareș are o entor
să Pirvu a suferit o recidivă a 
unei entorse mai vechi, iar Nes- 
torovici acuză o întindere.

p. arcan

Constantin ALEXE

LA SIBIU: 
CRIȘUL ORADEA — FARUL

Farule călăuzitor, 
orientezi spre..,

CRIȘUL i 
poate mă 
turul următor al Cupei!

ORADEA. 23 (prin telefon de 
Ia corespondentul nostru). Pen
tru partida din cadrul optimilor 
Cupei României, orădenll «-au 
pregătit eu multă seriozitate.

Reîntorșl duminică seara de la 
Timișoara, după o odihnă bine
meritată, elevii antrenorului Vlad 
au efectuat, luni după-amiază. 
un antrenament de relaxare. Lo
tul a plecat marți dimlneâța cu 
avionul Ia Sibiu, unde crișul va 
alinia următorul „11“ probabil : 
Cat on a — Sătmăreanu II, Lucaei. 
Bule. Balogh, Neșu, Dărăban, Su
ciți, N. Alexandru, Amozki, 
Șdhiopu. Pe banca rezervelor se 
vor afla Gologan, sărac. Cefan. 

life GHIȘA
CONSTANTA. 23 (prin telefon 

de la corespondentul nostru).
După o foarte scurtă relaxare, 

la Eforie, constănțenli au plecat 
luni dimineață la Sibiu, unde

Pag. a 3—a

A FOST SAU NU

FAULT ?
7i7i

cea la alte arbitraje cu dis
cuții, In care Progresul s-a 
considerat lezat.

Și cu aceasta, 
alte rapoarte. De 
al antrenorului 
gclo Niculescu, 
meciu] Petrolul 
Club Bacău. El atrage atenția 
asupra unui fapt, care trebuie 
să dea de gîndit conducerii 
federației, ' 
rînd, arbitrilor. Este vorba da 
tratamentul pe care adversa
rii îl aplică talentatului Dem- 
brovschi, component a) echi
pei naționale : „împotriva a- 
cestui fotbalist se joacă ne
cruțător, și ca atare integri
tatea lui corporală este mereu 
expusă". Angelo Niculescu 

această observație, 
a urmărit 

1 pe care 
Sport Club.

Petre Olaru, secretarul Comi
siei de competiții și discipli
nă, Se înscrie -printre cei ce 
nu consideră că arbitrul Rit
ter (căruia îi dă nota 9) ar 
fi greșit, . neacordînd, în ace! 
moment, o lovitură de la 11 
metri în favoarea Progresului. 
Observatorul descrie faza în 
felul următor : „Năstase a fă 
rut o intrare forțată, provo
ind busculada care a dus la 

căderea lui în suprafața de 
pedeapsă". Deei, încă o părere 
care îngroașă șirul contradic
țiilor în legătură cu această 
fază.

De partea cui este drepta
tea ? Iată ceea ce nu se va 
ști niciodată, faza fiind foarte 
greu de apreciat și ea deschi- 
zînd drumul unor interpre
tări diferite, așa cum s-a vă
zut.

Există, totuși, cineva care 
a greșit în toată povestea a- 
ceasta. Și acela este Colegiul 
central al arbitrilor, care ar 
fi trebuit să se orienteze mai 
bine, nedelegînd la acest meci 
atît de important pentru Pro
gresul, un arbitru apreciat, 
fără îndoială, dar expus sus
piciunilor, atît din motive... 
geografice, cît și prin referi-

De data aceasta, „dintre 
sute de rapoarte", iubitorii 
fotbalului așteaptă cu deose
bită curiozitate ce spune unul 
singur: cel al observatorului 
federal Ia meciul Progresul — 
U.T.A. Este normal. E vorba 
doar de meciul care a stîrnit 
cele mai vii discuții, prin faza 
din repriza a II-a, din careu! 
U.T.A.-ei, la care mulți spec 
tatori, dar și comentatori a- 
preciați au reclamat penalty, 
după cum s-au exprimat și 
păreri în sprijinul conducăto
rului partidei, Iosif Ritter, 
cum ar fi aceea a Iul Andrei 
Rădulescu, expusă în cadrul 
unei discuții contradictorii la 
televiziune.

De altfel, chiar și după pre
zentarea din nou, seara, în 
cadrul ,,telesportuJui“ a fazei 
cu pricina, problema n-a pu
tut fi lămurită nici într-un 
sens, nici în altul, unii gă
sind în Imaginea de la tele
viziune un argument în spri
jinul aprecierii lor că jucă
torul Năstase a fost faultat 
în careu, iar alții considerînd 
că faza repetată infirmă pe 
cei care s-au alăturat tezei 
penal ty-ului.

Observatorul federal, tov.

trecem la 
pildă. Ia cel 
federal An- 
prezent la

— Sport

LA TÎRGOVIȘTE
F.C. ARGEȘ — STEAUA

PITEȘTI, 23 (prin telefon de I* 
r orespondentul nostru). După par
tida de duminică, F.C. Argeș a 
intrat imediat tn focul pregătiri
lor pentru întâlnirea de Gupă, 
efectuind — luni și mani — an
trenamente intense.

Tn privința formației, antreno
rul Titus Ozou va trimite tn 
ren garnitura standard.

O ultimă informație : sute 
piteștenl tși anunță prezența 
tribunele stadionului din Tirgo- 
viște, pentru a-și încuraja echipa 
favorită.

tHc FEȚEANU

Jucătorii de la Steaua s-au Îna
poiat de la Cluj luni dimineață, 
cu trenul.

Marți. întregul Iot. a participat 
Ia un antrenament pe terenul 
Ghencea.

DOBRIN i Amîndoi vrem 
Cupa, ce să-i faci!?!

LA HUNEDOARA ;
U.T.A. — „U" CLUJ

nostru).
ir» Arad fotbal!$-

ARAD, 83 (prin telefon rle la 
corespondentul

Reveniți luni

STUDENTUL; Pot să mai 
trag un bilet 7

CUPA i Da ! La... anul!

Hi de la U.T.A. au efectuat marț! 
un antrenament de 60 de minute. 
Tot marți, arădenii a>u plecat cu 
'autobuzul Ia Deva la hotelul 
..Dacia", urmtnd ca abia miercuri 
dimineața să se deplaseze la Hu
nedoara.

Intrucît Florian Dumitrescu n-a 
primi- avizul medicului pentru a 
juca, textiUștil vor utiliza for
mația care a jucat duminică.

Gh. NICOLAITA

. . .La telefon prof. Titus Luca- 
ciu, secretarul clubului Universi
tatea Cluj : „Afectați după în- 
tringerea de duminică, băieții au 
efectuat luni dimineață un antre
nament Ie recuperare, vădind o 
dispoziție de joc care ne 
credere pentru meciul de 
nedoara. 
doara a 
marți la

După 
miercuri 
bu, în 
Adam".

dă In
ta HU.
Hune- 
pentru

Plecarea spre 
fost programată 
prinz, cu autocarul.
toate probabilitățile, 

va reapărea în atac Bar- 
locul lui Munteanu sau

dar, în primul

HULIGANI CAMUFLAȚI
IN SUPORTERI

face 
după ce i 
bele jocuri 
susținut 
returul campionatului, în 
ma etapă el fiind atacat 
de către Dinu, iar în cea de 
a doua, de către Bădin ș! 
Morarii.

Tn încheierea acestor rîn- 
duri. însemnarea observatoru
lui federal, Ștefan Socaciu, 
privitoare Ia primul penal
ty, acordat de arbitrul oră- 
dean Mircea Bădulescu, în 
meciu] 
Cluj i 
ty-ului 
der că 
ușurință".

Este, în esență, ceea ce am 
spus și noi.

am- 
le-a 

în 
pri
ci ur

Dinamo — C.F.R. 
„La acordarea penal- 
din minutul 28, consi- 
a dat sancțiunea cu

Jack BERARIU

marți au șl avut un scurt antre
nament de acomodare.

După toate probabilitățile, Ro
bert Cosmoc va menține formația 
din ultima etapă de campionat, 
eu o singură modificare posibilă : 
reapariția în atac a lui Oprea, 
car» așteaptă avizul medicului.

Cornel POPA

LA PLOPENI:
METALUL BUCUREȘTI — PETROLUL

Jucătorii metalurgist! au efec
tuat în ultimele zile antrenamen
te intense, fiind deciși să facă un 
ion frumos in compania Petrolu.

LA BRAȘOV ;
CHIMIA FAGARAȘ — DINAMO BUCUREȘTI

lui, conțtlenți de faptul că o 
eventuală calificare în „sferturile" 
Cupei ar reprezenta cea mai bună 
performanță a eollipei din ultimii 
10 ani.

Iată și formația cu care antre
norul Paul Popescu intenționează 
să Înceapă jocul de la Plopeni : 
P. Iosif — Nedelcu. Moraru. 
Apostol. Cojocarii, Savu, Mincu- 
lescu, lancu, Georgescu, E. 
mltru. Roman.

Du-

Văztnd caravana celor 
cîtorva zeci de craioveni 
ce luaseră sîmbătă după- 
amiază drumul Piteștilor, 
puteai gindi că echipa 
universitarilor din Ceta
tea Băniei va fi aprig sus
ținută in aspra bătălie 
ce-o aștepta cu echipa lui 
Dobrin. Acest gînd te pu
tea însoți, încă, cel mult, 
pînă spre orele tîrzii ale 
nopții de sîmbătă spre du
minică, pentru că atunci 
cînd cumpăna întunericu
lui se înclina spre zorile 
mine fii, realitatea hidă 
contrastînd violent cu 
mosfera primăvăratică 
zilei de echinocțiu 
avea să-l alunge.

Crezînd că sub mantia 
întunericului vor avea 
sorti de izbîndă, unii din
tre cei care, chipurile, au 
venit pentru meci, au pă
truns în incinta stadionu
lui piteștean „1 Mai", au. 
deteriorat gradene, s-au 

comportat ca niște patru
pede, au răsturnat pe pis
tă și teren găleți de var 
și, apoi, „victorioși", au 
pornit pe străzile orașului

COLEGIUL DIVIZIONAR „A 
VA DISCUTA LUNI

di-

at
ei

ii u 
su- 

cin-

pentru a se război cu... 
sticlele de lapte și borca
nele de iaurt depozitate 
lingă magazine. Evident, 
timpul n-a lucrat în fa
voarea huliganilor și 
ajutorul adevăraților 
porteri, al cetățenilor
stiff care respectă spiritul 
sportivității, huliganii au 
fost depistați și deferiți 
organelor in drept pentru 
a-și. primi pedeapsa cuve
nită.

Duminică, întreaga par
tidă — precedată și de o 
reușită festivitate de des
chidere — s-a desfășurat 
sub semnul sportivității. 
Studenții craioveni au ju
cat curajos, apărîndu-și 
șansele cu toată ardoarea, 
dar și cu respectul fair- 
play-ului.

Numai în tribune, nu
mărul suporterilor lor era 
mai mic, deși din Craiova 
pornise o caravană nume
roasă. .. Jucătorii n-aveau, 
insă, de unde să știe că 
printre presupușii supor
teri se strecuraseră si hu
ligani.

Paul SLAVESCU

BAZA
A

MATERIALĂ
ECHIPELOR
martie v* avea locLuni 29 

la Federația română de fotbal 
ședința colegiului divizionar A. 
in cadrul căreia vor fi discu
tate aspecte legate de consoli
darea bazei materiale a clubu
rilor și a asociațiilor cu echipe 
de fotbal.

ARBITRII MECIURILOR

ETAPEI a XVIII-a

A DIVIZIEI A
Universitatea Craiova — Fa- 

rul : V. DUMITRESCU, ajutat 
de D. Ghețu și G. Dragomir 
(toti din București) f

FAGARAȘ, 25 (prin telefon, de 
la corespondentul 
«oriei a vrn-a *

nostru). Liderul 
diviziei C. Chl-

ALCHIMISTUL (Dinamo)
— Te fac eu să iașii fum 

din tine !

LA CRAIOVA:
POLITEHNICA TIMIȘOARA — PROGRESUL 

BUCUREȘTI

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Poli
tehnica a plecat luni la prinz la 
Craiova, unde a efectuat ieri di
mineață un scurt antrenament, 
de „recunoaștere" a gazonului.

Surdan n-a făcut deplasarea 
pentru jocul cu Progresul, int.ru- 
cît a fost eliminat da pe teren 
în meciul de Ia Arad, cu Vago
nul. După toate probabilității», 
tn locul lui va juca Ffilop.

P. ARCAN

PROGRESUL : De ce 
împingi ?

POl.1T, TIM. : Nu te 
ping, te scot din Cupă !

rna

nn-

Jucătorii de la Progresul au 
efectuat marți dimineață un an
trenament, care a durat 90 de 
minuto, timp in care antrenorii 
Moldoveanu șl Colceriu au pus 
accent pe sporirea eficacității li
niei de atac. Marți, la prinz, lo
tul a plecat la Craiova.

Formația probabilă : Manta — 
TAnăsescn, Măndoiu, Grama, 
Dumbravă, I. Dinu, Beldeanu, 
ttakst, l. Sandu, Năstase. R. lo- 
nescu.

LA RIMNICU SARAT :
PROGRESUL BRĂILA — SPORT CLUB BACAU

învingători duminică la Bacău 
— 1—0 ou Știința — brăilenli
s-au oDrit la Hm. sărat, unde au 
efectuat un ușor antrenament d» 
acomodare.

Antrenorul Blujdea, mulțumit 
de evoluția elevilor săi. ne-a de
clarat : „Teoretic, Sport Club are 
prima șansă datorată plusului 
de experiență competițională. 
A :ta nu înseamnă că abordăm 
meriul dinainte învinși. ..“

BACAU, 23 (prin telefon de la 
cor spondentul nostru). Fotbaliș
tii localnici și-au reluat antrena
mentele marți dimineață (80 de 
minute), ziua de luni fiind des- 
tinacă nasajelor și unor atente 
tratamente medicale (Dcmbrov- 
schl, Pană) de recuperare.

Pentru Rîmnicu Sărat. Sport 
Club anunță formația cu care 
a început meciul de ta Ploiești, 
exprimîndu-și totodată mari te-

meri față de. . . condiția preca- 
ră a terenului.

Ilie IANCU

5* dM. .

TROGRESUb BRĂILA t 
N-ai idee ce brinză fac!...

GHIȚĂ: — Ba da. In Cupă 
o faci de... oaie !

mia din localitate, trăiește Intens 
clipele premergătoare meciului 
cu Dinamo, din optimile Cupei, 
cea mal notabilă performanță a 
fotbalului făgărășean de pînfi 
acum.

în oraș, cota de optimism — alt
fel. destul de scăzută — a mai 
crescut duminică, cînd Chimia a 
întrecut, în meci de campionat, 
pe Lemnarul Odorhei cu 4—0 
jucătorii ei manlfestind multă 
poftă de joc. Antrenorul Bujor 
Bălcăceanu anunță pentru 
miercuri următoarea garnitură : 
Torz — Armeano, Nacu. Hodrea. 
Stoica, Tăulca, Nițu, Feher, Bosn
ia. toniță, Loncer.

Bucur STOICIU

Dinamovlțtil și-au Instalat, d 
ieri dimineață, cartierul genera) 
de pregătire la Predeal. " 
după-a niază, antrenorii Tr. 
nescu și Nicușor au condus < 
dlnță de pregătire care a 
aproape 60 de minute.

După meciul de duminică 
ran a devenit Indisponibil (avînd 
o ușoară entorsă), locul lui în 
formație urmînd să fie luat de 
ștefan. Azi dimineață, dlnamo- 
viștli vor pleca la Brașov, iar 
după disputarea meciului se vor 
înapoia la Predeal.

Marti 
. io- 
o șe- 
ținut

Che-

Juni 
n-au

La Ploiești, antrenament 
dimineață cu jucătorii care 
evoluat duminică și marți dimi
neață cu Iotul de bază.

Dată Tind apropierea dintre 
Ploiești și Plopeni. petroliștii se 
vor deplasa spre stadion doar cu 
o oră înaintea meciului,

Antrenorul cemăianu intențio- 
a

Rapid — Felrulu) : N. RAI- 
NEA (Bîrlad), ajutat de J. Ra
du (Birlad) și E. Păunescu (Vaslui) i

nftază să utilizeze care
j oftat duminică.

PETROLUL: Nu te las 
să ruginești prea mult... 
Caj 6 I

Desene de AL. CLENCIU

AGENDA BUCURESTEANA C.F.R. Cluj — F.C. Argeș : 
G. LIMONA, ajutat de C. Ni- 
culesou și C. Dragotescu (toți 
din București) i

SIMBATA 27 MARTIE

• Stadionul Republicii, ora 
14 : Rapid — Petrolul Ploiești 
(tineret-rezerve). ora 16: Ra- 
Did — Petrolul (divizia A).

• Terenul Gloria, ora 16 :
Mașini Unelte — T. M. Bucu
rești (div. C).

DUMIN1CA 28 MARTIE
• STADIONUL REPUBLICII, 

ora 14 : Steaua—Jiul (tineret- 
rezerve), ora 16 : Steaua - 
Jiul (divizia A).

• Stadionul Metaiul (Pan- 
telimon), ora 11 : Metalul — 
Dunărea Giurgiu (divizia B).

• Terenul Voința, ora 11 1 
Voința-Șoimii Buzău (divizia 
C), ora 13: Voința — Unirea 
Tricolor Brăila (juniori), ora 
14,30 : Șo. sp. nr. 2 — Marină 
Mangalia (juniori).

CU GARDA DESCOPERITA
Oricît de mari, de structurale sint deo

sebirile dintre sportul cu mănuși (exclusiv 
individual) și cel cu mingea rotundă (de 
mare amploare colectivă), totuși o ase
mănare esențială există între ele : aceea 
că în timp ce inițiezi atacuri dintre cele 
mai furibunde, nu trebuie să-ți neglijezi 
apărarea, să nu-ți lași „garda descope
rită". în box, exemplul meciului Frazier — 
Clay ne-a ilustrat, cu o pregnanță de 
necontestat, acest adevăr axiomatic. Iar 
în fotbal, nu mai departe decît în etapa 
de acum trei zile am avut cea mai pu
ternică și mai clară confirmare. Jucătorii 
din str. Dr. Staicovici, după ce au înscris 
primul gol, într-o singură clipă de demo
bilizare, ou primit cea dintîi lovitură : 
egalarea din partea arăde
nilor prin jutu- uluitor al 

>irul erori-lui Birou. Dar, șirul erori
lor nu era decît la început • 
fn repriza a doua, mizînd 
pe sigura oboseală a ju
cătorilor lui Coco Dumitres
cu, progresiștii s-au dezlăn
țuit în ceea ce numim „atacuri în valuri", 
prin care credeau că vor putea desface 
blocul defensiv ridicat de U.T.A. în fața 
porții lui Gornea. Au fost sau nu frustrați de 
un gol prin acea arhicontroversată fază pro
vocată de apriga apărare arădeană (fază re
dată de 5—6 ori la televizor)? lată încă o 
dilemă destinată a rămîne multă vre
me fără răspuns. Elevii lui P. Moldo- 
veănu au făcut marea greșeală de a veni 
cu toții în terenul campioanei, lăsînd poar
ta lui Zamfir complet descoperită. Cei 
rămași în jumătatea proprie de teren s-au 
dovedit o fi un prea slab punct de spri
jin pentru portarul Progresului, chiar dacă 
unele tentative de contraatac ale arăde
nilor au fost oprite prin nelipsitele, în 
asemenea ocazii, ofsaiduri. Și tocmai cînd 
loviturile de berbece se amplificau în ca
reul învingătoarei Feijenoordului, a venit

„contro __ ...
întîlnire, o fentâ și un driblin.

lucidă o lui Domide: pasă la 
întîlnire, o fentâ și un dribling pentru de
pășirea răzleților apărători de cîmp, un 
sprint viguros, altă fentă pentru înșelarea 
lui Zamfir șî mingea o fost trimisă, plasat, 
direct în rețeaua de sfoară. Exact ca un 
upercut care își proiectează adversarul în 
frînghii...

Ce ne-o dovedit această memorabilă 
secvență a golului primit în condiții neaș
teptate de progresiști ? Că oricît de nestă
vilit ar fi elanul, oricît de mare dezlăn
țuirea în otac, nici o clipă nu trebuie să 
abdici de la preocuparea vitală de a-ți 
apăra poarta proprie. Lipsa de grijă pen
tru defensivă anulează totdeauna veleitățile 
de a înscrie goluri multe adversarului. Prin 

această carență, îi vei da a- 
cestuia numai posibilitatea 
ca, fa rîndu-i, să contraata
ce mai des și mai pericu
los. învățătura ce-o des
prindem din meciul Progre
sul — U.T.A. este una sin
gură : numai prin efor

tul bine dozat pentru ambele faze ale 
jocului —- de atac și de apărare — poți 
obține și eficiența mult dorită și secu
ritatea atît de necesară. Un asemenea 
efort, în dublu sens, nu poate fi bine sus
ținut decît dacă o echipă cunoaște și știe 
să aplice legea maximei elasticități a jo
cului: să ieși rapid din apărare in atac 
și să poți trece, cu aceeași mare viteză, 
din otac în apărare, ori de cite ori se 
apropie norul amenințător ol ofensivei ad
verse.

în concluzie: nici demobilizări prema
ture după ce ai înscris un singur gol, nici 
căderi psihice și fizice după ce ai fost 
egalat, dar, mai ales, să nu-ti lași nicio
dată „garda descoperiră", chiar dacă 
atacurile tale la poarta adversarului re- 
oetă legendarul asediu ol Troiei.

VIRGIL ECONOMU

• Terenul Flacăra roșie 
dești) : Flacăra roșie — 
tul Constanța (juniori), 
tl : Flacăra roșie 
metal București (div. C).

(Du- 
Por- 
ora 

Tehno-

• Terenul Larotnet, ora 11 i 
Larcmet — Electronica Bucu
rești (divizia C), ora 13 : La- 
romet — Carpați Sinaia (ju
niori), ora 14,30 : Tehnometal 
— Caraimanul 
niori).

Bușteni (iti-

• Terenul Sirena, 
Sirena — Autobuzul 
rești (divizia C), ora 13 : 
rena — Olimpia Giurgiu 
niori).

ora 11 1 
Bucu- 

Si- 
f.iu-

• Stadionul Politehnica, 
13: Sportul studențeso - 
nergia Slobozia (juniori).

• Terenul Electronica, 
13: Electronica — 
Medgidia (juniori).

• Stadionul Dinamo, 
9,30 : Dinamo 
rești (juniori).

ora
E-

ora
Cimentul

ora
T. M. Bucu-

„23 August* (te-
: Steaua

Unelte
• Stadionul 

renul IV), ora 9,30 t 
.,23 August" — Mașini 
(juniori).

ora• Stadionul Giuiești, _.. 
Rapid — Victoria Florești 
niori).

13:
(ju-

(te• Stadionul „23 August" 
renul III), ora 13: Șo. sp. E- 
nergia — I.R.A. Cîmpina

Steagul roșu — Progresul ! 
O. ANDERCO (Satu Mare), a- 
jutat de Tr. Cruceanu și I. O- 
priță (ambii din Arad) i

F F K
C. GHEMIGEAN\ 
lofciu ș! E. Mar- 
Bucu rești) i

Sport Club Bacău — 
Timișoara : 
ajutat de C. 
tin (toți din

Dinamo; S.Politehnica ______ _
MUREȘAN (Turda), ajutat de 
G. Vereș (Cluj) și G. Pop (Brașov) ]

U.T.A — „U« Cluj: A. 
BENTU (București), ajutat de 
A. Ene și S. Mataizer (ambii 
din Craiova) |

Steaua — Jiul : M. ROTA
RU, ajutat de I. Ciolan și V. 
Popa (toti din Iași).

SĂPTĂMÎNA ACEASTA
PE MICUL ECRAN
Stutiioul de Televiziune ne in

formează că va transmite in a- 
ceastă săptămină două Intere
sante spectacole fotbalistice. Joi. 
do la ora 22,20, repriza secundă 
(Înregistrare) a meciului inter
național LEGIA VARȘOVIA — 
ATLETICO MADRID din C.C.E. șl 
duminică, de la 13,15, in direct, 
partida SPORT CLUB BACAU — 
C.F.R. TIMIȘOARA, din cadrul 
celei de a 18-a etape a campiona
tului diviziei A.

CREȘTE FONDUL DE PREMII 
LA PRONOSPORT

■ POLITEHNICA IAȘI — 
DINAMO BUCUREȘTI IN 
CONCURSUL DE DUMI
NICA

O dată cu începutul retu
rului campionatului nostru de 
fotbal a crescut și interesul 
jucătorilor pentru concursuri
le Pronosport. Această creș
tere se manifestă, în primul 
rînd, prin fondul de premii, 
tot mai mare fiind numărul 
celor care joacă la Prono
sport.

In privința rezultatelor, 
semnalăm faptul că la fiecare 
etșpă apar surprize din cele 
mai mari. Astfel, la con
cursul nr. 12 din 21 martie 
a.c. s-au înregistrat 5 victorii 
în deplasare, dintre care vic
toriile obținute de Steaua la 
Cluj sau Rapid la Petroșani, 
erau greu de anticipat.

Cine a fost inspirat la acest 
concurs a obținut premii fru
moase.

Concursul nr. 13, etapa din 
28 martie a.c., se anunță și el 
deosebit de interesant^ „Ca-

Iași — Dina- 
Participanții 

vor beneficia 
exact la me

pul de afiș* îl constituie me
ciul Politehnica 
mo București, 
la acest concurs 
de un pronostic
ciul Rapid — Petrolul, deoare
ce el se va juca simbătă.

Amintim că acei care cîțti- 
gă sume echivalente cy va
loarea unui autoturism pot 
să obțină la alegere — bani 
sau 
408 
lei), Dacia 1100 
sau

autoturisme i Moskvici 
cu radio și rulotă (63.420 

(55.000 lei) 
Skoda S.100 (53.090 Iei).

ClȘTIGURH.E CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 12 

DIN 21 MARTIE

CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 
variantă 10% a 100 000 lei.

CATEGORIA a n-a : (12 rezul
tate) 18,40 Variante a 7 654 lei.

CATEGORIA a
zultate) : 
lei.

Report categoria
Ciștlgul de 100 000 lei a revenit 

participantului TANĂSESCU MA
RIN din București.

237,20
III-a (11 re-

varlante a 891

I : 17 367 lei.

Rubrică redactată de
LOTQ-PRONOSPORT



Dupâ cum este cunoscut, la 
18 martie a.c. purtătorul de cu- 
vint al Guvernului regal de 
uniune națională al Cambod
giei a dat o declarație în care 
condamnă intenția clicii Lon 
No!—Sirik Matak de la Pnom
penh de a trimite delegații la 
cea de a 31-a ediție a campio
natelor mondiale și la sesiunea 
Federației internaționale a teni
sului de masă. Declarația con
testă cu tărie legalitatea pre
zenței acestor delegații la cam
pionate și la sesiunea Federa
ției internaționale, subliniind că 
numai Federația khmeră de te
nis de masă de sub conduce
rea Guvernului regal de uniune 
națională — singurul guvern 
legal și legitim al poporului 
cambodgian — și aflată sub pa
tronajul lui Norodom Sianuk, 
șeful statului, este îndreptățită 
să participe la întreceri și la 
întrunirea, forului internațional 
al tenisului de masă.

Guvernul regal de uniune na
țională al Cambodgiei face apel 
la toate țările ca. prin delega
țiile lor prezente la Nagoya, să 
apere drepturile regatului 
khmer, împiedicind participarea 
la campionate și la sesiunea Fe
derației internaționale a 'așa-zi- 
selor delegații trimise de clica 
trădătoare de la Pnom-Penh.

La aceeași dată, purtătorul de 
euvint al Ministerului Informa-

țiilor și Culturii al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație in 
care-și exprimă protestul hotă- 
rit în legătură cu trimiterea de 
către guvernul marionetă al lui 
Thieu-Ky-Khiem a unei echipe 
de tenis de masă pentru a par
ticipa la campionatele mondiale 
care vor avea loc în Japonia. ' 
Arătind că desemnarea unei a- 
semenea echipe de către guver
nul marionetă de Ia Saigon este 
cu desăvîrșire ilegală, declara
ția cere excluderea acesteia de 
la campionate.

In legătură cu cele de mai 
sus, Federația română de tenis 
de masă declară, în numele 
sportivilor români, al maselor 
largi de iubitori ai sportului din 
țara noastră, că cererile Guver
nului regal de uniune națională 
al Cambodgiei și ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
sînt întru totul îndreptățite, în- 
trucît în calitatea lor de expo- 
nenți autentici ai poporului 
khmer și ai populației sud-viet- 
nameze sînt singurele în măsură 
a fi reprezentate și a-și de
semna delegații la aceste ma
nifestări internaționale.

Prezența delegațiilor așa-zise- 
lor organizații de tenis de masă 
ale regimului Lon Noi și ale gu
vernului marionetă de la Saigon

la cea de a 31-a ediție a cam
pionatelor mondiale, la sesiunea 
Federației internaționale este 
cu desăvîrșire ilegală. Federa
ția română de tenis de .masă, 
sportivii din tara noastră sînt 
solidari cu pozițiile exprimate 
în Declarațiile Guvernului re
gal de uniune națională al 
Cambodgiei și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud din 
18 martie a.c. și sprijină cere
rile legitime ale acestora.

Este imperios necesar ca Fe
derația internațională de tenis 
de masă să la în considerație 
cu toată responsabilitatea ce
rințele pe deplin justificate ale 
Guvernului 
țională al 
Guvernului 
vizoriu al 
mului de Sud; cerem 
for sportiv să adopte 
corespunzătoare.

Federația română de . 
masă apreciază că numai în 
felul acesta se va asigura o 
reprezentare adecvată și o bună 
desfășurare a manifestărilor in
ternaționale respective, se va 
acționa pentru menținerea și în
tărirea prestigiului Federației 
internaționale de tenis de masă, 
pentru promovarea prieteniei și 
idealurilor sportive, în spiritul 
păcii și colaborării internațio
nale.

regal de uniune na- 
Cambodgiei și ale 
Revoluționar Pro- 
Republicii Vietna- 

ca acest 
măsurile
tenis de

lin eveniment de seamă al sportului sovietic, In această varăLa Belgrad

NICOLAU

OBȚINE

0 NOUA

VICTORIE

Echipa U.R.S.S. (10-2 cu S.U.A)
și-a rotunjit golaverajul în CM. de hochei

In partida susținută în com
pania selecționatei S.U.A., 
hochelștii sovietici au reali
zat o excelentă repriză se
cundă, obținînd cea de a treia 
victorie consecutivă din ca
dru] turneului grupei A. 
11.000 de spectatori prezenți 
pe patinoarul acoperit „Al- 
Imend" din Berna au aplau
dat succesul reprezentativei 
U.R.S.S. la scorul ‘ *
(1—0, 7—1, 2—1).

.Primele 20 de 
întâlnirii au fost 
campionii lumii deținînd un 
avantaj minim pe tabela de 
marcaj, în continuare, însă, 
atît Wetze] cît și Tomassoni,

de 10—2

minute ale 
echilibrate,

■ care au’apărat pe rînd poar
ta selecționatei americane, nu 
s-au mai putut opune cu suc
ces tirului dezlănțuit de ata- 
canții formației U.R.S.S., a- 
ceștia din urmă lăsînd o ex
celentă impresie prin jocul 
lor rapid și spectaculos. Au 
înscris i Mișakov 2, Malțev, 
Firsov, Starșinov, Lutcenko, 
Harlamov, Vikulov, Mârtiniuk 
și Davîdov de la învingători, 
respectiv Konik și Christian
sen de la învinși.

Reprezentativa Suediei a 
ajuns la cea de a treia vic
torie consecutivă dispunînd 
de formația R. F. a Germa
niei cu 7—2 (3—0, 2—1, 2—1)

după ce a condus cu 5—0. 
Pentru învingători au mar
cat i T. Abrahamsson, Lind
berg, Johansson, Hammars- 
trom, Nordlander, Wickberg 
și Lundstrdm, iar pentru 
învinși i Schloder și Philipp. 
La închiderea ediției, se dis
puta meciul S.U.A. — Fin
landa.

BELGRAD, 23 (Agerpres). 
■— în runda a 12-a a turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Belgrad, maestra 
româncă Alexandra Nicolau a 
învinș-o pe șahista bulgară 
Asenova. Margareta Teodo- 
rescu (cu piesele negre) a 
întîlnit-o pe campioana mon
dială Nona Gaprindașvili în 
față căreia a cedat după o 
partidă tăioasă. Bilek a cîș
tigat la Gordana Iovanovici și 
Sokolova la Vreeken. S-au 
încheiat remiză partidele Ru- 
jița Iovanovici — Jivkovici, 
Belamarici — Vujanovici și 
Joerger — Katia Iovanovici.

In clasament continuă să 
conducă neînvinsă Gaprindaș
vili (U.R.S.S.) cu 11 p. și o 
partidă întreruptă, urmată de 
Nicolau (România) — 9'/j p, 
Bilek (Ungaria) — 6 p (1), 
Katia Iovanovici (Iugoslavia) 
— 6 p, Margareta Teodorescu 
(România), Gordana Iova
novici (Iugoslavia), Vreeken 
(Olanda) — 5J/2 p. etc;

AZI

7

CLASAMENT
1. U.R.S.S.
2. Suedia
3. S.U.A.
4. Cehoslovacia
5. Finlanda
6. R.F.G.

3
3
3
3
2
4

0 
0
0
0 
0
0

o 
o
2

1
4

Șl
8
6

2
2 
o

MIINE

A V a SPAR1ACHIAUA A POPOARELOR U.R.S.S.
Principalul eveniment spor

tiv ce va avea loc, în acest 
an, în Uniunea Sovietică va 
fi cea de a V-a Spartachiadă 
a popoarelor U.R.S.S. între
cerile finale care se vor des-

fă.șura în vara 'aceasta la 
Moscova, vor prilejui nu nu
mai o amplă sărbătoare spor
tivă, dar vor constitui, toto
dată. o etapă extrem de im
portantă în pregătirea pe care

Moderna piscină de la Lujniki va găzdui probele de notație 
ale Spartachiadei

o face eșalonul de elită din 
fiecare disciplină olimpică,, 

pentru J. O, de vară de la 
Miinchen.

Spartachiada popoarelor 
Uniunii Sovietice este compe
tiția cu cel mai larg caracter 
de masă. De Ia 23 milioana 
participanți ia prima ediție 
s-a ajuns la aproape 80 mi
lioane în precedenta Sparta
chiadă, iar, actualmente, co
misia de organizare a marii 
întreceri multisportive centra
lizează, din nou, cifre impre
sionante.

Paralel cu organizarea com
petițiilor în cele mai variate 
discipline, de la cele olimpice 
pînă la cele cu caracter lo
cal, se înalță o serie de noî 
baze sportive, se renovează 
cele vechi.

Sînt prevăzute, de aseme
nea, manifestări culturale ca 
expozițiile „Sportul și arta 
plastică". „Cultura fizică și 
sportul în imagini fotografi
ce", „Sportul și filatelia". 
programe de filme cu subiect 
sportiv.

Pentru gazetarii sportivi 
s-a instituit un premiu care 
va răsplăti cel mai bun re
portaj referitor la una din 
întrecerile sau realizările din 
cadrul Spartachiadei popoa
relor.

ULTIMUL ASALT PENTRU SEMIFINALELE
FOTBALCUPELOR EUROPENE LA

CORESPONDENȚE SPECIALE DIN ATENA, VARȘOVIA, MANCHESTER, BELGRAD Șl SOFIA

Interviu cu Helga
Helga Haase, medalie de 

aur — 500 in, medalie de ar
gint — 1000 m Ia J.O. de 
iarnă din 1960, de la Squaw 
Valley, multiplă campioană a 
R, D. Germane, actualmente 
antrenoare de patinaj-viteză 
la clubul Dynamo Berlin. Am 
purtat un interesant dialog cu 
această 
prilejul 
cută in 
mane

celebră sportivă, cu 
unei recente vizite fă- 
ca pi tala R. D. Gcr-

— Ce înțelegeți prin 
mare campion ?

— Un sportiv excelent.
— Atunci ce este un 

sportiv pur și simplu ?
— Dupâ opinia mea, un 

sportiv fără voință.
— Dați prioritate voinței 

in fața talentului ?
— Da. Renunț la patinato

rii talentați 
de a învăța 
Consider că 
formezi un 
tr-un tînăr
realizeze, decît să faci educa
ția voinței unui sportiv ta
lentat.

care n-au voința 
fără întrerupere, 
e mai ușor să 
performer din- 

care vrea să se

Haase, multiplă campioană și recordmană 
trenamentul acasă, în... 
fragerie.

— Ce considerați esen
țial in munca antrenori
lor ?

— în sport, ca și în cele
lalte domenii de activitate, to
tul evoluează. Antrenorul tre
buie să știe să renunțe la u- 
nele concluzii, pentru a fi de 
acord cu altele, în măsură să 
grăbească procesul de crește
re a patinatorilor de nădejde. 
E o misiune dificilă, dacă ne 
gîndim că materializarea idei
lor noastre atrage după sine 
cheltuieli materiale și umane, 
care fac ca răspunderea să 
capete proporții.

— Care e virsta ideală 
de lucrat cu performerii in 
devenire ?

— La 11—12 ani, copiii care 
și-au pus în gînd să devină 
recordmeni încep să priceapă 
bine totul.

— In România se acor
dă o deosebită atenție pre
gătirii tinerilor patinatori. 
Fiind încă la discreția vre
mii, pe piste naturale, vi- 
teziștii noștri progresează 
lent. Ce le recomandați ?

— în astfel de condiții, pa
tinatorii au nevoie de multă 
perseverență, calitate fără de 
care nu pot ajunge adevărați 
sportivi. Să nu uite nici un 
moment că le trebuie perse
verență mai mult decît cole
gilor lor care beneficiază de 
gheață artificială, tocmai pen
tru a învinge dificultățile de 
ordin meteorologic. Nici în 
țara mea nu existau piste ar
tificiale cînd am devenit cam
pioană olimpică. Am suplinit 
absența unei gheți corespun
zătoare, exersind pe patinoa
re de hochei și continuam an-

su-

— E o treabă serioasă și, 
bănuim, obositoare.

— Nu e de . loc ușoară, dar, 
paradoxal, îți înkeține suple
țea și mobilitatea spre ceea 
ce-i folositor în viața de toa
te zilele.

Tr. IOANIȚESCU

Corespondență specială pentru SPORTUL

UN TURNEU INTERNAȚIONAL 
TREI CAPETEDE POLO CU

DE AFIȘ
telefon, 
nostru), 

amploa-

ZAGREB, 23 (prin 
de Io corespondentul

Primul turneu de 
re în sezonul poloiștilor este 
programat de vineri, la Bel
grad, în bazinul acoperit de 
dimensiuni olimpice de la 
Tasmajdan, unde se vor în
trece timp de trei zile repre
zentativele Bulgariei, Italiei, 
României și Iugoslaviei. Com
petiția este așteptată cu mult 
interes avînd în vedere fap
tul că din cele 4 formații 
participante, trei au o bună 
valoare continentală, fiind 
clasate în primele 6 locuri 
ale ultimului campionat eu
ropean.

Jucătorii iugoslavi, aflați în 
pline întreceri ale-campiona
tului de iarnă național se vor 
reuni la Belgrad abia miercuri 
dimineața (n.r. azi). Boris 
Cukvas, antrenorul lui Parti
zan, a convocat cu acest pri
lej pe Markovic (portar), Ma- 
rovici, Perisici, Rudici, Bela-

măriei, Aniunovici, Jankovicl 
și Sandici de la Partizan. 
Vezilici și Savinovici (Jug 
Dubrovnik), Bonacici, Lopanti, 
Poljak, Radenovici (Mladost 
Zagreb), Miskov (Jadran Split) 
și Dabovici (J.N.A.). După 
cum se vede, lipsește Karlo 
Stipanici, primul portar al 
reprezentativei; care este in
disponibil.

Echipa Italiei, după cum a 
comunicat antrenorul Majoni, 
este în linii mari aceeași 
care a evoluat în septembrie 
1970 la Barcelona. Sosirea ei, 
ca și a formației bulgare, 
este anunțată pentru ziua de 
miercuri.

Programul turneului: VI
NERI : Bulgaria — Italia și 
Iugoslavia — România ; SÎM- 
BATA : Italia — România și 
Iugoslavia — Bulgaria ; DU
MINICA : România — Bul
garia și Iugoslavia — Italia.

Reno VINEK

(Urmare clin pag. 1)

Baia a cîștigat titlul de cam
pioană europeana, iar echipa 
de senioare s-a clasat pe va
lorosul loc trei, obținînd tot
odată și un nou record al 
țării. Cum relatam și în sro- 
nica transmisă de la concurs, 
acest succes pe echipe s-a ob
ținut în condiții cu totul deo
sebite, căci una dintre concu
rentele noastre, Melania Pe
trescu, s-a clasat pe locul 25 
din 26 de concurente.

Excelent s-a comportat și 
Anișoăra Matei, care în ulti
ma zi a europenelor, în urma 
unei dispute de-a dreptul dra
matice, a cîștigat medalia de 
argint în proba de pistol, Ia 
numai un punct diferență iață 
de cîștigătoare.

Seniorii s-au comportat bine 
F proba de pistol, unde au 
cucerit medalia de bronz pe

națiuni (I. Giușcă,. 1. 
și D. luga), iar primii doi 
ocupat locui 6, respectiv 
Este de remarcat faptul «ă 
această probă de precizie, 
care se încadrează pistolul 
aer comprimat, am obținut 
pentru prima oară un rezultat 
de valoare internațională.

Despre pușcași, printre care 
se afla și P. Șandor, campion 
european pînă la această edi
ție a competiției, din păcate 
nu putem spune lucruri bune. 
Am așteptat de la ei mai 
mult. La individual, 
bine s-a clasat Șandor, 
cui 11 cu 377 p, 
am ocupat locul

Indiferent de 
proba de pușcă 
gația noastră a 
portare remarcabilă 
cucerind patru medalii 
companie atît de selectă.

Pieptea
au 
7. 
la 
în 
cu

ei
cel mai 
. pe lo- 

iar pe echipe 
8.

minusurile la 
seniori, 
avut o

la

dele- 
•om- 
C.E., 

într-o 
CC

Astăzi vor fi cunoscute se- 
mifinalistele Cupelor conti
nentale la fotbal, iar mîine, 
la Zurich, se va proceda la 
tragerea Ia sorți a meciurilor 
din penultimul episod al celor 
trei competiții : Cupa cam
pionilor europeni, Cupa cu
pelor și Cupa europeană a 
tîrgurilor.

Prin intermediul corespon
denților noștri am aflat ulti
mele amănunte referitoare la 
partidele cele mai importante, 
programate astăzi, partide ce 
s-ar putea solda cu eliminarea 
unor favoriți.
ATENA : VA SUPRAVIEȚUI 

EVERTON ?
Meciul Fanathinaikos — Ever

ton a stîrnit la Atena un interes 
extraordinar : toate biletele au 
fost vîndute încă de acum zece 
zile. După cum se știe. Pana- 
thinaikos a realizat la Liverpool, 
un miraculos rezultat de egali
tate (1—1). după ce a condus cu 
1—0 pînă în ultimul minut ! Gaz
dele au motive, deci, să spere că 
vor figura printre semifinalisle.

Pregătlndu-se pentru meciul 
din C.C.E.. cele două combatante 
au absentat de la ultima etapă 
de campionat. Englezii au sosit 
luni la Atena, cu cea mai bună 
formație din care nu lipsesc cu- 
noscuții Newton, Ball, Husband.

Și Panathinaikos aliniază cel 
mai bun 11. în frunte cu inter
naționalii : Ikonomopoulos, Ka
rn aras, Antoniadîs și Domazos.

Ce va aduce jocul ? O victorie 
a gazdelor nu este exclusă, deși 
aceasta ar însemna eliminarea 
campionilor Angliei și — totodată 
— o mare surpriză !

Jean VANDORO5

VARȘOVIA Șl MANCHES
TER : SE VOR CALIFICA 
CELE DOUA ECHIPE PO

LONEZE ?
Tot In Cupa campionilor, Le- 

gia Varșovia întîlnește, pe teren 
propriu, pe Atletico Madrid, de 
care, a fost învinsă în prima 
manșă cu 1—0. Gazdele așteaptă 
meciul cu optimism, deși doi ju
cători sînt inapți deocamdată 
pentru meci : Blaut (accidentat 
la genunchi) și Cmlkiewicz (gri
pat).

Spaniolii au sosit luni în ca
pitala Poloniei și au rămas sur
prinși de primăvara varșoviană. 
Din delegație fac parte 200 de 
suporteri. 15 ziariști și 7 condu
cători ! Madrilenii vor alinia cea 
mai bună echipă (mai puțin Jayo. 
suspendat pe o etapă) și speră 
să păstreze avantajul minim rea
lizat acasă pentru a obține cali
ficarea în semifinale.

Cealaltă echipă poloneză, Gor- 
ni.k. Zabr.ze s-a deplasat la Man
chester pentru returul din Cupa 
cupelor. Și ea va alinia cea mai 
bună garnitură (Kostka în poar- 
tă. VVrazy, Oslizlo, Gorgon și 
Latocha, toți în excelentă dispo
ziție). și sperind că Lubansky va 
marca col puțin un gol, ceea ce 
le va aduce calificarea în semi
finale. Antrenorul Joe Mercer — 
fostă glorie a soccerului insular
— a anunțat că Manchester City 
va juca fără „tunarul** Sum- 
merbee și mijlocașul Oakes, dar 
speră să învingă la trei goluri 
diferență.

Gregorz ALEKSANDROWICZ

BELGRAD : OSTOICI TL 
VA ÎNLOCUI PE GEAICI
— 90 000 SPECTATORI

Interesul iubitorilor de fot
bal din Iugoslavia pentru par
tida revanșă între Steaua roșie

și, Carl Zeiss Jena, in cadrul 
Cupei campionilor europeni, 
depășește toate prevederile. 
Cele 80 000 de bilete puse în 
vînzare s-au epuizat într-un 
timp record. Ambii antrenori 
au greutăți în alcătuirea for
mațiilor, datorită suspendări
lor dictate de U.E.F.A. în ur
ma incidentelor din partida 
tur. Antrenorul Miljanici 11 va 
înlocui pe Geaicj Ostoici,

iar pe Antonievici 
Novkovici. Biichner, 
campioanei R.D.G., 
pronunțat încă în
< ătorilor care 
înlocuiască 
Stremppcl

Brigada 
tn frunte 
a sosit de 
goslavă, 
bianță 
pa: tide.

cu tînărul 
, antrenorul 

nu s-a 
privința ju- 
trebui sâ-i 

P. Ducke,
vor

pe
și Irmschner.
de arbitri romârti, 
cu Cornel Nițescu, 
ieri în capitala iu- 

Timp excelent, atfi- 
caracteristică marilor

VEDETA SĂPTĂMINII

KJELL
• S-a născut

28 februarie 1948, la 
Stockholm • înăl
țime 1,74 m; greu
tate 68 kg * Ne
căsătorit: student
in primul an la 
South California 
University (S.U.A.) 
• Evoluția rezulta
telor în ultimii ani: 
1967 — 5,05 m: 1968 
— 5.25 m: 1969 —
5,20 m; 1970 — 5,37 
m (în aer liber) și 
5.34 m (in sală): 
1971 — 5,41 m — cea 
mai bună perfor
manță mondială de 
sală • Palmares : 
locul doi la cam
pionatele europene 
de la Atena (1969) 
și la „europenele" 
de sală de la Viena 
(1970) și Sofia (1971).

ISAKSSON

Din nou un săritor cu 
prăjina este ales ca „ve
detă a săptăminii!“ In
tr-adevăr, înapoiat în 
S.U.A. imediat după cam
pionatele atletice de sală 
ale Europei, blondul sue
dez Kjell Isaksson ne o- 
bligă la această repetiție 
prin performanța reușită 
simbătă într-un miting 
„indoor", desfășurat la 
Cleveland — 5,41 m ! Re
cordul mondial (neoficial) 
stabilit de Wolfgang Nord- 
wig (R.D.G.) la Sofia n-a 
rezistat deci nici o săptă- 
mînă și acest lucru era 
întrucîtva previzibil, în se
zonul de sală ’71, Isaksson 
reușise o suită de rezulta
te foarte bune în con
cursurile de peste Ocean, 
în care i-a învins de mai 
multe ori pe așii americani 
Pennel, Seagren și Rails
back și pe francezul Tra
canelli (și el bursier al li
nei Universități din Los 
Angeles, ,U C.E A.) cu per
formanțe într-un crescen
do de admirat: 5,22 m — 
5,25 m — 5,27 m — 5,32 
m — 5,38 m (ultima con
stituia cea mai bună per
formanță mondială de sală, 
pînă la Sofia). Cu rezulta-

tul de 5,41 m Kjell Isaks
son devine al 8-lea săritor 
care reușește mai mult de 
5.40 m (după Seagren, 
Schiprowski, Pennel, Nord-

ECHIPA OLIMPICĂ 
A BULGARIEI A' PLECAT 

LA LONDRA
La bogatul program de competi

ții fotbalistice europene se a- 
daugă și un meci din prelimina
riile turneului olimpic. Miercuri 
(n.r. »zi) se dispută la Londra 
prima întjlnire dintre reprezen
tativele Angliei și Bulgariei. Tn 
ultimul lor joc de verificare, o- 
limpioli bulgari au făcut scor 
egal (2—2) cu reprezentativa de 
tineret a țării, după ce la pauză 
au. condus cu 2—0.

La Londra a plecat un lot de 
16 jucători însoțiți de antrenorul 
V. Spasov. Echipa probabilă pen
tru meciul cu Anglia : Iordanov 
— Zafirov, B. Kolev, Aladjov, 
Denev, Penev, Veselinov, Bonev, 
Nikodimov, lakimov, Mitkov.

Toma HRISTOV

CONCURSUL DE SCHI 
DE LA ZAKOPANE

wig, Papanicolau, Traca.- 
nelli și Railsback).

Mai puțin cunoscut decît 
ceilalți „prăjiniști" ai eli
tei mondiale, Isaksson a- 
trage atenția în primul 
rînd tocmai pentru că nu 
are nimic ieșit din comun: 
o talie cu mult sub me
dia celorlalți săritori va
loroși, umeri înguști, silue
tă firavă, efeminată. Cum 
a ajuns atunci Kjell in a- 
reopagul probei ? lată răs
punsul pe care îl dă Mau
rice Houvion, fost record
man al Franței, antrenor 
al lui Tracanelli : ..Isaks
son are o viteză de elan 
deosebită, o «îifigere» pu
ternică și o tehnică ire
proșabilă. Deși îmi mențin 
părerea că Norclwig. — a 
cărui stăpînire de 
face greu de bătut 
curs direct — este 
bun, Isaksson își
te și mai bine gama posi
bilităților, punîndu-șj în 
valoare la maximum ca
litățile de acrobat".

ZAKOPANE, 23 (Agerpres).
Concursul internațional de 

schi de la Zakopane a conti
nuat cu probele de ștafetă. 
In proba masculină de 3x10 
km pe primul loc s-a clasat 
"Chipa U.R.S.S. (Trebiev, Ga
ranin, Zatulin) cu 2h 02:59,0, 
urmată de Polonia în 2h 05:05,0.

Proba feminină de 3x5 km a 
fost cîștigată de echipa Polo
niei (Budna, Duraj, Chromik) 
în lh 10:01,0.

Proba de combinată nordi
că s-a încheiat cu victoria 
sportivului polonez Kazimier 
Dlugopolski.

sine îl 
în con- 
cel măi 
foloses-

Dușan POPIN

Si Real Madrid are de recuperat un gol in returul de azi cu 
Cardiff City, in Cupa cupelor. Va reuși Amancio (in imagine), 
împreună cu colegii săi de echipă să aducă calificarea madri

lenilor ?

Pe scurt
• întflnlrea d« fotbal din

tre echipele Ghanei și Libiei 
contând pentru preliminariile 
olimpice s-a încheiat cu vic
toria ghanezilor cu 2—1. (re
turul la 4 aprilie, la Mon
rovia).

• Tn turneul primelor cla
sate ale cupei Robertao la fot-

bal, Fluminense a învins cu 
3—1 pe Vasco da Gama, F.C. 
Sao Paulo a dispus cu 2—1 de 
Palmeiras, iar 
(fără Pelâ —
terminat la egalitate i 
cu Guarani.
Botafogo — Bonsucesso 2—0, 
Portuguese — Madureira 1—0.

F.C. Santos 
accidentat.) fi 

2_ 2
Alte meciuri i

Campionii de box 
ai Italiei

La Udine s-au disputat fi
nalele campionatului național 
de box al Italiei. Noii cam
pioni, în ordinea categoriilor, 
sînt i Boî, Udella, Verdiani, 
Emili, Mazzoncini, Bergama- 
sco, Boiocchi, Jacopucci, Mar- 
zio, Spinello și Scala. După 
cum se vede, dintre ei lip
sesc cîțiva dintre boxerii cu- 
noscuți i Capretti, Facchetti, 
Molesinî, Benaquista, Cavalie- 
ri s. a.

UN MEDIC AFIRMA t

CLAY S-A DOPAT
23 (Agenpres),NEW YORK, 23 (Agerpres). 

— Dr. Joseph Blonstein, pre
ședintele comisiei medicale a 
federației engleze de box, a- 
firmă într-o revistă medicală, 
că în meciul cu Joe Frazier, 
fostul campion mondial Cas
sius Clay nu s-a prezentat 
valoarea sa reală deoarece 
fi fost „dopat". în legătură 
aceasta, Clay a declarat 
„acuzația este stupidă și 
dicolă".

la 
ar 
cu 
că 
ri-

sjtirl» ultimele știri «ultimele știri» ultimele
PUGILIȘTII CUBANEZI 

ÎNVINGĂTORI 
LA PRAGA

Intilnirea de box dintre repre
zentativele Cehoslovaciei ji Cu
bei. disputată în fața a 3 000 de 
spectatori, a revenit oaspeților 
cu 16—4. S-a înregistrat și o 
mare surpriză : cehoslovacul Sta
nek l-a învins Ia puncte pe a- 
preelatul pugilist cuban Oduardo 
în limitele categoriei semiușoară.

FASSNACHT — 4:14,7 
PE 400 YARZI MIXT

Tn cadrul concursului de na- 
lațje desfășurat tn bazin mic Ia 
Long Beach, vest-germanul Hans 
Eassnach't a realizat cea mat 
buna performanță mondială a 
etnuiui Tn proba 
mixt cu timpul 
proba feminină 
mixt. Cindy Plaistecl a 
o surprinzătoare

de 400 yarzi 
de 4:14,7 Tn 

de 400 yarzi 
obținut 

victorie cu

4 M,2 tn fața, iul Sue Atwood, 
clasata pe locul doi în 4:41,1 
Proba masculină de 100 yarzi 
liber a revenit lui Rick Reeder 
tn 47,8.

ULTIMELE FINALE 
TN TURNEUL DE TENIS 

DE LA CAIRO
Ultimele finale din cadrul 

turneului internațional ;,open" de 
tenis de la Cairo au însemnat 
tot atîtea victorii pentru jucă
torii. sovietici. La simplu-femei, 
Olga Morozova a dispus de ita
lianca Lea Perîcoli cu 7—0, 6—o, 
iar la dublu mixt, perechea Olga

Morozova — Alexandr JtîetireveU 
a întrecut cu 6—1. 6—4 chplul C. 
Martin (Canada) — NoWicki (Po
lonia) .

TURNEUL IN 5.U.A.
AL ECHIPEI U.R.S.S. 

DE LUPTE LIBERE

Continuîndu-și turneul în Sta
tele Unite, reprezentativa de 
lupte libere a U.R.S.S. a evoluat 
la Chicago în compania unei se
lecționate nord-americane. Spor
tivii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 7—3.

TN CUPA EUROPEANĂ A TiRGURILOR
Aseară s-a desfășurat doar un 

meci în sferturile de finală ale 
Cupei europene a tirgurllor la 
fotbal.

Din cauza timpului nefavora
bil. meciul de la Miinchen din
tre Bayern Miinchen șl F.C. Li
verpool nu s-a putut juca. Daci 
starea terenului va permite, el

se va disputa a_z.i. Tot azi ~ are 
loc meciul Setubal — Leeds U- 
nited (in tur : 1—2).

La KSln, formația locală F. c. 
Kâln a dispus de Arsenal Lon
dra cu 1—0 (1—0), calificîndu-se 
în semifinale.

In primul joc Arsenal a cîști
gat cu 2—1.
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