
RIDICAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE Of MASĂ
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1

IA NIVELUL arajtlOB ACTUALE
Interesul manifestat de or

ganele locale de partid 
și de stat pentru educația 

fizică a maselor este ilustrat 
și de recenta inițiativă a Birou
lui Comitetului județean de 
partid Prahova, de a analiza 
în colaborare cu Comitetul Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean activitatea desfășurată în 
domeniul sportiv.

Subliniem caracterul de lu
cru al acestei analize, care, 
apreciind rezultatele bune ob
ținute în lărgirea participării 
populației din județ la practi
carea exercițiilor fizice, spor
tului și turismului, are meritul 
de a fi abordat la modul con
cret, probleme majore și de 
actualitate în legătură cu înlă
turarea unor neajunsuri și rea
lizarea unei largi și eficiente 
acțiuni sportive de masă.

Concluzia care s-a desprins 
din dezbateri a reliefat faptul 
că, raportînd ceea ce s-a făcut 
și mai ales ceea ce trebuie fă
cut la cerințele zilelor noastre; 
rezultatele obținute in educația

fizică și în sportul de masă, 
deși sînt mai bune ca în anii 
trecuți, nu satis’fac încă nevoile 
unei activități cuprinzătoare,

însemnări pe marginea
dezbaterii din cadrul

Biroului Comitetului
județean de partid
și a Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular

PRAHOVA

sistematice și eficace pentru 
menținerea sănătății cetățenilor, 
pentru combaterea efectelor se
dentarismului și pentru dezvol
tarea continuă fizică și morală 
a tinerei generații.

Numeroși vorbitori, printre

care tovarășii Constantin Mari- 
nov și Ion linsa, secretari ai 
Comitetului județean de partid, 
referindu-se la cauzele acestor 
neajunsuri, au adus în- discuție 
o serie de aspecte critice pri
vind deficiențele în modul cum 
organele și organizațiile cu atri
buții în domeniul activității 
sportive se ocupă de soluționa
rea problemelor pe care le ri
dică educația sportivă a popu
lației, cultivarea deprinderii de 
practicare a exercițiilor fizice ca 
o necesitate intr-un regim sănă
tos de viață, îmbunătățirea con
dițiilor materiale, promovarea 
unor forme cu largă sferă de 
cuprindere, asigurarea la toate 
nivelele a unei mai strinse con
lucrări.

Cu deosebită atenție au fost 
abordate problemele sportului 
școlar. S-a arătat că in condi
țiile în care o masă mare de 
elevi este supusă sedentaris-

I. MITROFAN

(Continuare In pag. a S-a)

Competiții sportive organizate
în cinstea Semicentenarului partidului

in întîmpinarea gloriosului Semicentenar 
Comunist Român, în întreaga 
cursuri și competiții prin care 
tant eveniment.

al Partidului 
țară au loc numeroase con- 
sportivii cinstesc acest impor-

A XV-a ediție a „Cupei Carol

S-a
XV-a 
vila”, 
.țională organizată cu participa
rea studenților Institutului de 
Medicină și Farmacie din Bucu
rești. De la începutul acestei 
săptămini. un număr de 16 e- 
chipe de fotbal își dispută tro
feul în cadrul unui turneu care 

va încheia către mijlocul 
Zilele următoare 
concurs gimnaștii, 

tenis de masă, 
tir. echipele de

dat startul in cea de-a 
ediție a „Cupei Carol Da- 
competiție sportivă tradi-

Consacrată aniversării Semi
centenarului partidului, „Cupa 
Carol Davila" va reuni la star
tul disciplinelor sportive mai 
sus amintite aproape 100 de 
echipe și peste 1 000 de stu- 
denți și studente, reprezentind 
anii I—VI. Frumoase diplome 
și premii vor răsplăti echipele 
și sportivii clasați pe primele 
locuri.

se
lunii mai. 
vor intra în 
jucătorii de 
amatorii de 
handbal, baschet și volei, stu- 

• dentil înscriși la competițiile 
<de atletism (inclusiv cros) și 
tenis de cimp.

conf. OCTAVIAN BANAȚAN 
șeful catedrei 

de educație fizică și sport 
a I.M.F. București

întrecerea micromodeliștiloi
La Salina din Praid, în orga

nizarea CJEFS Mureș, a avut 
loc un reușit concurs de micro- 
modele, la care au participat

Dialog tehnic Intre înotătorii bucureșteni și cei reșițeni 
care alcătuiesc în marea majoritate lotul echipei naționale. De 

la stingă la dreapta : Slavic, Hohoiu, Nagy, Aimer, Wetterneck 
și Miclăuș.

Foto N. DRAGOȘ
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SENZAȚIE IN „OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

FARUL, PETROLUL, S.C. BACĂU, U.T.A., PROGRESUL,
și (probabil) RAPID și F.C. ARGEȘ, eliminate ieri

• Prelungiri In cinci partide ® Campioana, U.T.A., scoasă din cursă

• Dinamo București calificată prin autogolul adversarilor ® Pro
REZULTATE TEHNICE

— F.C. Argeș 1-1
— Rapid
— Progresul 3—0
— Farul
— Petrolul
— S.C. Bacău
— U.T.A.
— Chim. Făgăraș

„Cupei României* se

Steaua
C.F.R. Timișoara
POLITEHNICA TIMISOARA
CRIȘUL
METALUL BUCUREȘTI
PROGRESUL BRAILÂ
„U" CLUJ 
DINAMO

Sferturile de finală ale ,. 
pută sistem tur-retur, la 28 aprilie și 2 iunie.

Concurs de șah la Gura Humorului

I. PAUȘ
corespondent

sportivi din București, Galați și 
Tg. Mureș. Pe echipe, locul I 
(seniori) a fost ocupat de mi- 
cromodeliștii de la Voința I Tg. 
Mureș, urmați de cei de la 
Oțelul Galați și Voința II Tg. 
Mureș. La individual, ordinea 

trei clasați este urmă- 
juniori : Firel Stamate 
Galați), Ștefan Botoș 
(Tg. M.) și Marcel Iri-

Mureș.
primilor 
toarea :
(Oțelul
(Voința
dan (Voința Tg. M.) ; seniori — 
Aurel Popa (Voința Tg. M.), 
Aurel Moraru (Voința Tg. M.), 
Otto Hints (Voința Tg. M.).

tn localitate a avut loc o 
reușită competiție rezervată șa
hiștilor. la startul căreia s-au 
prezentat echipele asociațiilor 
sportive Voința, Foresta, UMTF 
și Humorul. Cele mai bune re
zultate le-au obținut șahiștii de 
la Voința (muncitori și tehni
cieni aparținînd cooperativei 
Solidaritatea), care au întrunit 
14,5 p.

Tot la Gura Humorului »int 
in curs de desfășurare întreceri 
de tenis de masă și popice.

C. FILIPOVICI
corespondent

Golul echipei Steaua. Plonjonul lui Nicu lescu nu reușește să pareze șutul violent
al lui Iordănescu Foto : DRAGOȘ NEAGU

Vîrsta - criteriu ingrat al unei partide excelente
TIRGOVIȘTE, 24 (prin tele

fon de la trimisul nostru).
Am văzut la Tîrgoviște două 

ceasuri de fotbal ornat cu toa
te atributele. Majoritatea jucă
torilor de la Steaua și F.C. Ar
geș au manevrat mingea cu o

F.C. ARGEȘ — STEAUA 1-1 (1-1, 0-0)

Campionatul divizionar de hochei

Campionatul divizionar de 
hochei s-a reluat pe patinoa
rul acoperit din M. Ciuc sub

POLONIA

Protagoniștii întrecerilor fac pronosticuri
înotătorii polonezi au un palmares favorabil

semnul unei evidente creșteri 
valorice a jocurilor, fapt de
monstrat îndeosebi de parti
dele desfășurate în cea de a 
doua reuniune. Steaua și Di
namo continuă să domine în
trecerile, ultima formație cîș- 
tigînd un meci dificil în fața 
gazdelor — Avîntul M. Ciuc, 
iar la studenții clujeni, bucu- 
reșteni, precum și la hocheiș- 
tii din 
servat 
joc. Să 
tinuare
vor oferi partide atrăgătoare :

Gheorghieni s-a ob- 
mai multă poftă de 
sperăm că și în con- 
echipele combatante

subtilitate Impresionantă. »- 
cesta fiind întîiul factor care a 
conferit partidei o distincție 
puțin anticipată. Lupta pentru 
calificare n-a fost o înfruntare 
dură între forțe rudimentare. 
Fiecare echipă a vrut sincer, a 
vrut pătimaș, să o elimine pe 
cealaltă și să se califice. Dar 
asta nu i-a făcut pe jucători 
crispați, nervoși, neîndeminatici 
și fără judecată. Au fost în a- 
ceste 4 reprize (două mari și 
două mici) un număr 
mare de combinații 
dintre cele memorate 
exersare și adaptate, sau 
provizate, la fata locului.

Piteștenii au fost Ieri un 
samblu mai puțin dominat 
cit altădată de harul lu 
brin. El a avut cîteva momen
te de miracol fotbalistic, dar 
toți coechipierii săi au fost 
niște personalități distincte, ins
pirate și productive, începînd 
cu Niculescu și terminînd cu 
Jercan. Jocul colectiv al echi
pei lui Ozon mi s-a părut su-

foarte 
rafinate, 

prin 
im-

an- 
de- 
Do-

perior cu cîteva procente celui 
realizat de bucureșteni care, la 
rîndul lor, au făcut și ei o par
tidă onorantă. Dar în materie 
de manevre colective, F. C. Ar
geș a fost mai laborioasă, be
neficiind de o linie mediană în 
mare formă (Marian Popescu — 
Prepurgel) și de serviciile im
presionante (prin travaliu, ju
decată tactică și exactitate) ale 
lui Radu, Frățilă și Jercan.

Bucureștenii au avut, de ase
menea, o zi bună, ca și adver
sarii lor. Echipa lor a fost însă 
amenințătoare în principal prin 
capacitatea și acțiunile indivi
duale ale unor jucători (Tătarii, 
Iordănescu, Pantea, Ștefănescu 
etc.). Liniile elaborează însă 
mai puțin eficace și inteligent, 
conducerea excesivă a balonu
lui de către unii (Ștefănescu și 
Tătaru, mai ales), fiind ieri

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 4-a)

(1-1, 0-0) 
0—0 

(Forfait)
0—0
0—0
0—0

2_o (2—0) 
1-0 (0-0)
vor dis-

Optimile de finală ale Cupei 
României au înscris o pagină 
unică în istoria acestei pasio
nante competiții : cinci din cele 
șaple meciuri disputate efectiv 
(cel de-al optulea terminîndu-se 
înainte de a începe, din cauza 
crasei neglijențe a celor de la 
Progresul, care au venit fără le
gitimații!) n-au putut decide pe 
învingători de-a lungul celor 
90 de minute obișnuite de joc, 
ele neccsitînd prelungiri, cerirnl 
jucătorilor să continue lupta pe 
distanța a încă două reprize a 
cite 15 minute. N-a lipsit mult 
ca și al șaselea meci să aibă 
nevoie de timp suplimentar de 
joc, deși se găseau față în față 
puternica garnitură a lui Dina
mo și o reprezentantă a celei 
de a treia divizii, Chimia Făgă
raș. Decizia avea să vină in 
ultimele minute ale partidei. în 
modul cel mai trist, printr-un 
autogol !

Dar, surprizele nu s-au oprit 
aici. Am spune, dimpotrivă, că 
abia au început, fiindcă echipele 
favorite, prin prisma valorii sau 
a categoriei din care fac parte, 
n-au reușit să se impună nici 
în acest nou termen pe care 
l-au avut la dispoziție. Cele 5 
partide s-au încheiat la egalita
te, după 120 de minute de joc 
(mai bine sptis de luptă „ne 
viață și pe muui te"), astfel că 
3 divizionare A au părăsit com
petiția, lăsînd locul, cum se 
spune, altora mal vrednice, este 
drept, datorită clauzei regula
mentare Sire, în caz de egalita
te, califică echipa de categorie 
inferioară. Din fericire pentru 
divizionarele A, două jocuri cu 
prelungiri s-au disputat 
ele, astfel că divizia A a 
în cursă în amîndouă...

Deci „Cupa" continuă 
Rapid. Petrolul. Farul. 
Club Bacău și Progresul, 
C.F.R. Timișoara, Metalul 
rești, Crișul, Progresul 
și Politehnica Timișoara.

Și-acum, să 
rile de finală, 
cunde ele ?

așteptăm 
Ce taine

★
Calculul mediei de 

făcut

intre 
rămas

fără 
Sport 

dar cu 
Bucu- 
Brăîia

ster tu- 
or as-
J. B.

virată, 
imediat după meci, a 

arătat că echipele C.F.R. Timi
șoara și Steaua sînt în avan
taj, ceea ce duce la calificarea 
lor pentru sferturile de finală. 
Oficial, rezultatul nu poate fi 
dat, însă, decît astăzi, în ur
ma verificărilor ce se vor face 
la F.R.F.

De ieri dimineață, piscina 
acoperită de la „23 August”, 
care va găzdui, începînd de 
mîine, cea de-a opta întrecere 
directă dintre înotătorii români 
și cei polonezi, cunoaște un 
program nonstop. Atît în cursul 
dimineții, cit și după-amiaza, 
sportivii celor două loturi au 
blocat aproape în exclusivitate 
cele 8 culoare, încercînd să ca
pete cit mai repede ritmul ne
cesar unor curse cu „lungimi” 
da. 50 m. Este vizibilă, în am

bele tabere, dorința unei com
portări cit ma bune.

înotătorii celor două țări s-au 
întîlnit pină acum de 7 ori. 
1949 _ ..................
1956
1958
1959
1961
1962 
ma 
cadrul „Cupei Europei” (adver
sarii noștri s-au calificat atunci 
in grupa A), cînd polonezii au

București, 
București, 
București, 
Varșovia, 
București,

115—129, 
137—124, 
169—99, 
79—122, 
48—80,

In 
în 
in 
în 
în 
în

la
la
la
la
la

la Varșovia, 48—72 și ulti- 
oară, tot la Varșovia, în

RElNTÎLNIRE CU GIMNASTICA

• Io Intllnirea echipelor feminine, victoria a revenit oaspetelor
Publicul bucureștean se re- 

întîlnește astăzi cu gimnasti
ca. în sala Floreasca, de la 
ora 17,30, este programată în- 
tîlnirea internațională dintre 
selecționatele masculine ale 
României și Uniunii Sovietice, 
du exerciții liber alese. An
trenorii Gheorghe Condovici 
și Costache Gheorghiu au sta
bilit următoarea echipă ceva 
fi aliniată : Mircea Gheor
ghiu, Dan Grecu, Vasile Co- 
șariu, Constantin Petrescu, 
Nicolae Oprescu și Liviu Ma
zilii. Vladimir Brejnev, an
trenorul ce însoțește selecțio
nata sovietică, ne-a anunțat 
că va utiliza următorul „6“ : 
Serghei Harenko, Anatoli Tri
fonov, Eduard Mikaelian, Via- 
ceslav Boiko, Vladimir Safro
nov, Nikolai Andrianov.

Echipele feminine ale Româ
niei și Uniunii Sovietice (al
cătuite din cite 5 concurente) 
s-au întîlnit, miercuri după-a- 
miază, în orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Manifestînd o mai bună 
pregătire 
aparatele, 
terminat 
echipe, 
compus, 
nastă din 
rasiova. O excelentă impresie 
au lăsat, de asemenea, debu
tantele Olga Voroșilina și Ta
tiana Șcegalkova. Surprinse de 
concurs în plină perioadă de 
pregătire, sportivele românce 
au avut o comportare promiță
toare pentru Începutul sezonu
lui. Cea mai bine clasată din 
echipa noastră — Ileana Coman.

Rezultate : 
151,00 p, 
individual compus : 
rasiova 38,25 p, Olga 
lina 37,95 p. Tatiana 
kova 37,45 p. Ileana 
37,15 p, Elisabeta Turcu 
Anca Grigoraș 36,85 p.

la toategenerală
sportivele oaspete au 
învingătoare atît pe 
cit și la individual 
Cea mai bună gim- 
concurs — Olga Ka-

echipe : U.R.S.S.
România 147,80 p ; 

Olga Ka-
Voroși- 
Șcegal- 
Coman 
37,00 p,

cumulat 101 puncte, iar româ
nii doar 97. Așadar, oaspeții au 
în palmares cinci victorii, iar 
noi numai două.

Iată două declarații, din rin- 
durile înotătorilor români : E. 
ALMER : „Voi lua startul în 
5 probe (400 m, 1500 m liber, 
400 m mixt și ștafetele de 
craul). Să nu așteptați cifre de 
valoare, deoarece voi face curse 
tactice, ia ciștig”. MARIAN SLA
VIC, al doilea joly-joker al 
echipei : „Toată lumea așteaptă 
foarte mult 
obicei, voi 
200 m liber, 
ștafetele, și 
nu dezamăgesc. Probele de spa
te și bras vor decide, însă, pe 
învingători".

Oaspeții sint optimiști. Jozsef 
Klukowski, decanul lor de vîrs- 
tă, crede că echipa poloneză 
are avantaj la delfin și mixt, 
românii la bras și craul, dar 
ștafetele vor înclina balanța 
victoriei spre formația sa. 
Zbigniew Pacelt așteaptă cu ne
răbdare să-și ia revanșa în fața 
lui Slavic pentru Infrîngerea 
de la Varșovia in „Cupa Euro
pei". „Vom Învinge la 5—10 
puncte diferență 1“ — a încheiat 
Klukowski.

Clasamentul după 
doua a turului IV :

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Avîntul M.

4. I.P.G.G.
5. Agronomia

17 15 
17 15 
Ciuc
17 7
17 3

Cluj
17 4

1 
o

1
2

etapa

151— 22
130— 33

a

31
50

3
<

7
10

11

83— 30
52— 88

17
10

LUNECAU SCHIFURI PE BEGA • ••

de Ia mine. Ca de 
concura la 100 ni, 
200 m mixt și toate 
mă voi strădui să

67—120

46—170

10

4
Dinamo

A-

2
6. Avîntul Gheorghieni

17 1 2 14
Programul de azi :

— Avîntul Gheorghieni, 
gronomia Cluj — I.P.G.G., 
Steaua — Avîntul M. Ciuc.

Ceața începuse a se ridica de 
pe firul Begăi, tdpindu-se în 
depărtări, minată de palele 
schiturilor ce porniseră de mult 
in cursa lor matinală. Unul cite 
unul, podurile de piatră ale 
Timișoarei fuseseră lăsate în 
urmă, vîslașii grăbind pe apa 
încă somnoroasă ce avea curînd 
să se trezească de starturile 
puternice cerute, prin port- 
voce, de către cirmaci. Pină 
atunci, pină în dreptul primu
lui sat, mai era vreme și cei 
aflați în bărci continuau

tim- 
ra- 

apa.
asculta în tăcere scurgerea 
pului măsurat de bătăile 
melor și vîslelor ce tăiau

Se plecase, ca în fiecare zi, 
din dreptul cabanei Constructo
rul, după o încălzire necesară 
unui drum diurn, de 20 km pe 
Bega. întîi, dispăruseră în abu
rul rece al dimineții schifurile

Tudor, Ceapura și Gheorghiu, 
începea a depăși primele am- 
barcații, plutind ca o nălucă pe 
unda tulbure a apei. Aplecat 
mult către pupa bărcii, plușul 
Gheorghe Gheorghiu scruta 
pieziș malurile ce fugeau îna
poi, calculînd după goana lor 
viteza înaintare a suplei

Zilele trecute, a avut loc șe
dința de constituire a Comisiei 
centrale de minibaschet și bas
chet de masă din cadrul F.R.B. 
Ea a prilejuit o trecere în re
vistă a celor realizate 
cum în acest domeniu, 
lucru, baschetul pentru 
se află pe un drum 
plin avînt 
pildă, că, după numai cinci ani 
de activitate oficială, minibas-

pină a- 
Hotărit 

cei mici 
bun, în 

Vom aminti, de

Foto : Dragoș NEAGUDribling de mare maestru.

chelul este practicat de peste 
500 de echipe (peste 120 numai 
in Capitală), alcătuite din copii 
între 7—12 ani, că numai in 
1970 federația a dotat 37 de 
școli generale și licee cu 160 
de mingi speciale, iar minibas- 
chetbaliștii au imn, insignă, fa
nion, gratuitate la partidele di
vizionare A și B și Ia unele 
internaționale, competiții de an
vergură și, în general, multe 
din condițiile cuvenite progre
sului baschetului mic. Vom 
mai aminti de festivalurile de 
minibaschet, mijloace concrete 
și de mare eficacitate pentru 
popularizarea lui în școlile ge
nerale și licee, de preocuparea, 
timidă încă, de a se organiza 
o activitate minibaschetbalistică 
în taberele de la munte și de la 
mare, în timpul vacanțelor, de 
dragostea cu care a fost primit 
de mulți directori și 
ai școlilor și liceelor 
joritatea județelor.

Desigur, mai sînt 
făcut. In ședința de 
amintit s-au făcut propuneri de 
mare utilitate, ca, de pildă, 
dotarea sistematică și susținută 
a școlilor generale și liceelor 
cu materialele necesare, orien
tarea în metodica instruirii, 
construirea unui prototip de pa
nou care să fie produs (de uni
tăți specializate) în număr co
respunzător, răspîndirea mai 
largă a minibaschetului în șco
lile de. cartier, transformarea 
la clasele I—IV ale unor școli, 
a orelor de educație fizică în 
„ore de minibaschet" etc. Sînt 
acestea simple propuneri 1 Nu. 
Mai degrabă un program de 
lucru, al cărui total succes il 
dorim și cit mai grabnic.

D. STANCULESCU

profesori 
din ma

multe de 
care am

primăvara pe Bega.Cu schifurile,

de 2 f.c., apoi ambarcațiile de 
2+1, și abia la urmă rapidele 
simpluri, într-adins handicapate 
pentru iuțeala lor. Voit lăsată 
ceva mai la urmă era și o barcă 
de 2+1, un schif puternic, aprig, 
pe care crainicul pistei nautice 
de la St. Catharines il reco
mandase atenției publicului 
spectator canadian pentru cursa 
ce avea să încununeze, la ca
pătul ei. acest echipaj cu titlul 
de campion mondial. Prin drep
tul celui de-al patrulea pod, 
„schiful de aur’.’ purtat de

ambarcații. Se rula în forță, 
cu strok ridicat, în tempoul 
infernal impus de Ștefan Tu
dor, ambițios și năvalnic chiar 
într-o cursă de antrenament. 
Aparent mai domol, Ceapura — 
„uriașul Petre” — ii răspundea 
cu forța uimitoare a loviturilor ■ 
sale de ramă care, în graficele 
medicului Gheorghe Ionescu, a-

V. TOFAN

(Continuare tn pag. a 2-0/



ale diviziei școlare și de juniori
S-a tnqhelat al treilea (șl ul

timul) tur al diviziei naționale 
de baschet pentru școlari șl ju
niori, în urma căruia au fost 
desemnate echipele ce vor lua 
parte la turneele finale (4—8 a- 
prilie, la Sibiu),- adică prima cla
sată în fiecare serie. De aseme
nea, sînt cunoscute formațiile 
care au retrogradat (ultima din 
fiecare serie). Vom menționa că 
încă nu sînt stabilite reprezen
tantele Capitalei, deoarece tur
neul la care participă primele 
două clasate din fiecare grupă 
se va încheia abia duminică. Pre
cizăm, însă, că cele mal mari 
șanse de calificare le au, atît 
la băieți cît șl la fete, repre
zentantele Liceului nr. 35,

Iată acum clasamentele finale 
ale diviziei :

MASCULIN

' Seria I : ȘC. SP. SATU MARE 
30 p, Șc. sp. Oradea 24 p, Lie. 
Construcții-Mașinl Oradea 21 p, 
Lie. 4 Oradea 21 p, Llc. Avram 
Iancu Brad 20 p, Llc. Beluș 19 p: 
seria a Il-a : ȘC. SP. CLUJ 29 p, 
Llc. 2 Tg. Mureș 28 p. Șc. sp. Tg. 
Mureș 23 p. Șc. sp. Mediaș 22 p, 
Șc. sp. Bistrița 18 p. Lie. Huedin 
15 p; seria a Hl-a : ȘC. SP. ARAD
27 p, Șc. sp. Timișoara 27 p. Lie. 
10 Timișoara 25 p. Gr. șc. Reșița
22 p. Llc. Caransebeș 17 p, Lie. 
Decebal Deva 17 p; seria a IV-a: 
ȘC. SP. PITEȘTI 29 p. Șc. sp. 
Sibiu 25 p, Șc. sp. Rm. Vîlcea
23 p. Llc. Găești 21 p, Llc. Nico- 
lae Bălcescu Craiova 19 p, Șc. 
.sp. Făgăraș 18 p; seria a V-a: 
ȘC. SP. BRAȘOV 28 p, Șc. sp. 
Ploiești 25 p, Llc. 2 Cîmpina 22 p, 
Llc. comerț Tirgoviște 22 p. Șc. 
sp. Brăila 20 p. Șc. sp. Buzău 
18 p: seria a Vl-a : FARUL CON
STANȚA 28 p. Șc. sp. Constanța
28 p. Lie. 4 Galați 22 p. A.S.A. 
Bacău 21 p. Șc. sp. Bacău 19 p. 
Lie. 4 Constanța 17 p; seria a 
VII-a : C.S.M. IAȘI 29 p. Șc. sp. 
Piatra Neamț 24 p. Lie. mil. 
C-lung Moldovenesc 24 p, Se. 
sp. Suceava 21 p. Șc. sp. Boto
șani 20 p. Șc. sp Brăila 1« p: 
seria a VIII-a (echipe din Bi’C”- 
rești), grupa A : Lie. 35, Llc. Gh. 
Sincai. Steaua. Cetatea Giurgiu, 
Lie. I. L. Caragiale, Școlarul ; 
grupa B : Dinamo. Șc. sp. 2, Șc. 
sp. 3, Academia Militară. Lie. 
Dimltrie Cantemir, Progresul.

FEMININ

Seria I : ȘC. SP. SATU MARE, 
Lie. 4 Oradea, Crișul Oradea, Șc. 
sp. Oradea, Llc. Zalău. Lie. Hue
din; seria a II-a : ȘC. SP. CLUJ, 
Șc. sp. Gheorghieni. Llc. 2 Tg. 
Mureș. Șc. sp. Tg. Mureș. Mure
șul Tg. Mureș. Lie. Reghin ; se
ria a IH-a : METALUL SALON- 
TA, Șc. sp. Timișoara, Lie. 1 
Salonta, Llc. 10 Timișoara, Șc. 
sp. Arad, Șc. sp. Lugoj ; seria

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
Pregătindu-se pentru finala 

campionatului republican, echi
pa Medicina Timișoara a sus
ținut în Capitală două meciuri 
de antrenament, în compania 
formațiilor Constructorul și E- 
lectronica. Primul meci s-a dis
putat in două tururi și a fost 
cîștigat de către echipa Con
structorul cu scorul de 12—8 
.Ciocâltea—R. Alexandrescu l'ț- 
’/», Ghițescu—Ili.jin 1—1. Ghiz- 
davu—Rozvan 2—0, Stanciu— 
Adam 2—0. Voiculescu—Grozav 
'/î—Tucă—Grozav 1—0. Bo
tez—VVeiss 2—0, Armas—Biri- 
escu ‘/a—l'/s, Eleonora Gocâlea- 
Gertrude Baumstark 0—2, Ve-

PE MARGINEA ȘEDINȚEI COMITETULUI F.R. BOX

Mai multă atenție activității secțiilor
Zilele trecute a avut loc 

ședința de analiză a muncii 
comitetului Federației româ
ne de box. în informarea 
prezentată de Gheorghe Gu
riev. președintele federației, 
au fost arătate o serie de suc
cese ale boxerilor români, în 
anui care a trecut, ca și une
le aspecte privind îmbunătă
țirea activității pugilistice 
autohtone.

Printre acestea din urmă 
se numără inițiativa Ministe
rului învățământului de a în
ființa secții de box în școlile 
sportive de elevi din învăță- 
mîntui profesional. în pre
zent. există 11 asemenea sec
ții. în orașele Iași, Galați, 
Constanța, București, Craio
va. Brașov, Sibiu, Arad, Re
șița, Timișoara și Călărași.

Boxul, pînă mai ieri sport 
aproape necunoscut în școală 
a început să pătrundă în li
cee. La liceele Matei Basarab 
și Mihai Viteazui din Capi
tală s-au înființat de curînd 
două secții de box.

Pozitiv a fost apreciată și 
acțiunea de lărgire a bazei 
de masă, numărul boxerilor 
legitimați ajungînd la apro
ximativ 4 500. Cu toate aces
tea, pregătirea juniorilor în 
unele secții nu se face la ( 
nivelul cerințelor actuale, 
ir.ulți dintre ei prezentînd 
serioase lipsuri în însușirea 
procedeelor tehnice (mai cu 
seamă a celor de apărare). 
Din păcate, asemenea defi
ciențe s-au constatat și ia 
unii dintre pugiliștii noștri 
fruntași (Ciucă, Zilberman, 
Gîju, Dumitrescu, Covaci, A- 
lexe) cu ocazia unor meciuri 
internaționale.

O REUȘITĂ COMPETIȚIE 
ORGANIZATĂ DE ZIARUL 
„SECERA Șl CIOCANUL"

Cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de la apariția cotidianului 
piteștean. „Secera și Ciocanul", 
redacția ziarului a organizat, îm
preună cu C.J.E.F.s. Argeș, o In
teresantă competiție sportivă de 
masă la cros, handbal, lupte și 
volei. La finale, care au avut 

a IV-a : ȘC. SP. BRAȘOV, Șc. 
sp. Deva, Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. 
Mediaș, Lie. 1 Sf. Gheorghe, Șc. 
sp. Făgăraș ; seria a V-a : ȘC. 
SP. CRAIOVA, Lie. Nicolae Băl
cescu Craiova, Lie. 5 Ploiești, Șc. 
sp. Rm. Vîlcea, Lie. 2 Pitești, 
Llc. econ. Tg. Jiu; seria a Vl-a : 
ȘC. SP. CONSTANȚA, Șc. sp. 
Ploiești, Lie. 4 Galați. știința 
Bordușani, Lie. Al. I. Cuza Foc
șani. Lie. Unirea Focșani; seria 
a VII-a : VIITORUL DOKOHOI, 
C.S.M. Iași, Llc. 1 Bîrlad, Șc. sp. 
Bacău, Șc. sp. Suceava, Olimpia 
Piatra Neamț; seria a VIII-a gru
pa A : Lie. 35 (echipa I), Rapid, 
Olimpia, Llc. 35 (echipa a II-a), 
Llc. Nicolae Bălcescu, Lie. Spira 
Haret; grupa B : Șc. sp. 2, Șc. 
sp. Giurgiu, Șc. sp. 3, Progresul, 
Lie. I.L. Caragiale, Lie. Mihail 
Sadoveanu.

„3 SECUNDE"
• C. Negulescu este unul din 

arbitrii care vor conduce, vineri 
la Cracovia, returul meciului 
Wlsla—Clermond Ferrand din ca
drul semifinalelor C.C.E. la fete. 
Amintim că în partida din tur, 
baschetbalistele franceze au cîș
tigat cu 55—47.

• Fruntașa categoriei „Onoare" 
a campionatului de senioare al 
Capitalei (de fapt, campionat de 
calificare în categoria B) este 
echipa Olimpia (prof. Gh. Lăză- 
rescu), alcătuită în exclusivi
tate din eleve ale Școlii generale 
nr. 69, deci din jucătoare în jur 
de 15 ani. La această întrecere 
mal iau parte șase formații stu
dențești și P.T.T.

® Clubul Olimpia a înaintat 
F.R. Baschet formalitățile nece
sare organizării unei competiții 
între 1—10 septembrie la care 
s’ă participe toate cele 10 echipe 
divizionare și, bineînțeles. Olim
pia. Inițiativa este binevenită și 
sperăm că i se va da curs, deoa
rece respectivul turneu ar umple 
an gol din activitatea fruntașelor 
baschetului nostru feminin și ar 
constitui o bună verificare îna
intea viitoarei ediții a campio
natului național.

•» Duminică a avut loc, în sala 
de sport a Liceului de cultură 
generală din Predeal, un reușit 
.'estival mtnibaschetbalistic, în ca
drul căruia s-a disputat un con
curs de precizie în aruncări la 
coș (a cîștigat elevul I. Vasiles- 
tu), au fost vizionate două fil
me („Minibaschetul la îndemîna 
tuturor" șl „Frumusețea basche
tului") și a fost prezentată o ex- 
noziție de desene șl poezii.

turia Simu—Suzana Makai 'A— 
l'/j, Apostolescu Ana, Adriana 
Popa 1—1. (La mesele femini
ne, echipa Constructorul a fost 
completata cu jucătoare de la 
alte cluburi, din cauza absen
ței din țară a Alexandrei Ni- 
colau și Margaretei Teodorescu)

Electronica a pierdut, cu sco
rul de 4'/:—2'/2 (Pavlov—R. A- 
lexandrescu 1—0, Reicher—Ilî- 
jin 1—0, Georgescu V.—Rozvan 
0—1, Pușoașu—Adam 0—1, Ro- 
tariu—Grozav 0—1, Vladone— 
Biriescu 0—1, Gogâlea—Baum
stark ’/.—>/2)

A arbitrat Theodor Nicoară.

Munca de îndrumare și 
control la nivelul secțiilor nu 
s-a efectuat corespunzător. 
De pildă, președintele copii- 
siei județene Iași, Lazăr Miș- 
covici a arătat că în ultimii 
trei ani nimeni din partea 
federației n-a venit să con
troleze secțiile ieșene, iar an
trenorii localnici (toți. cu ju
mătate de normă) lucrează 
fără o îndrumare competen
tă. în asemenea condiții, este 
firesc ca' rezultatele să fie 
slabe. Preocuparea excesivă 
pentru pregătirea lotului na
țional, în detrimentul spriji
nului necesar secțiilor, au 
mai subliniat-o și alți vor
bitori (Laurențiu Vlad —pre
ședintele comisiei județene 
Cluj, Iosif Ilievici — preșe
dintele comisiei județene Ti
miș) care au cerut să fie mai 
mult susținuți și sfătuiți de 
către antrenorii federali.

Pregătirea celor mai buni 
boxeri români — cei care ne 
reprezintă în marile întreceri 
internaționale — este fără 
îndoială una dintre princi
palele sarcini ale federației. 
Dar, nu trebuie neglijată, 
nici un moment, activitatea 
secțiilor — celule de bază, 
producătoare de talente, cele 
care asigură viitorul boxului.

Analizîndu-se felul cum a 
fost respectat calendarul ma
nifestărilor pugilistice s-a 
ajuns la concluzia că, deși 
formula de disputare a cam
pionatului pe echipe (cu două 
categorii : A și B) nu este 
cea mai potrivită, această 
competiție este utilă, chiar 
necesară. în acest an se vor 
alcătui șase serii cu cîte 
patru echipe, iar în turneul

loc duminică ia Pitești, au par
ticipat peste 500 de concurențl 
din Pitești, Cîmpulung, Curtea 
de Argeș. Topoloveni, Costești, 
Corbenl. Trofeul a revenit la cros 
și handbal sportivilor de la C.S. 
Pitești, la lupte reprezentanților 
C. S. cîmpulung, iar la volei ti
nerilor de la A. s. TextUlstul 
Pitești.

I. FEȚEANU 
corespondent

ÎNTRECERI ALE TINERE
TULUI DE LA SATE TN 

JUDEȚELE PRAHOVA’...
Comitetul municipal Ploiești al 

U.T.C., cu sprijinul C.jrfe.F.S. 
Prahova, a organizat ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului de 
Ia sate“. Au participat tineri din 
comunele Bărcănești, Berceni, 
Blejoi, Bucov și Păulești. S-au 
evidențiat I. Budașcu (Blejoi), 
Elena Matei (Bărcănești), p. Tu
dor (Bucov), Ioana Stama (Ber
ceni).

1 La Aluniș s-au întrecut cîști- 
gătorii etapei pe asociații din co
munele din Valea Vărbilăului, re- 
mareîndu-se C. Ispas (Aluniș), 
A. Macri, c. Babuș (Bertea), Gh. 
Ionescu (Vărbilă<i).

M- B&P&QSIANXwtWP.

Revenite luni (din Olanda, 
handbalistele din echipa na
țională se vor pregăti, în con
tinuare, . la cluburile lor. An
trenorii Gabriel Zugrăvescu și 
Pompiliu Simion preconizează 
o nouă convocare a echipiere
lor naționalei, pentru 29 mar
tie. Antrenamentele în comun 
vor fi efectuate în Sala spor
turilor de pe malul Someșu
lui, adică acolo unde se va 
desfășura meciul retur cu re
prezentativa Uniunii Sovieti
ce, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, pro
gramat la 25 aprilie.

în ceea ce privește partida 
tur, nu este încă niiiiic defi
nitivat. în timp ce federația 
din U.R.S.S. insistă asupra da-

Fază din meciul dintre lotul de tineret și cel studențesc. 
Lieu (lotul studențesc) finalizează o acțiune de atac.

LA SEMICERC...
Continuîndu-și pregătirile 

în vederea apropiatelor — și 
importantelor — întreceri in
ternaționale la care vor lua 
parte, lotul de tineret al țării, 
care se va prezenta la startul 
„CUPEI ȚARILOR LATINE" 
ce se va desfășura în Maroc 
între 4 și 11 aprilie, și selec
ționata studențească, ce va e- 
volua la Campionatul mondial 
studențesc din Cehosl®vacia 
(3—11 aprilie) —- s-au întîlnit 
într-un meci de verificare, 
marți după amiază în sala 
Floreasca. Partida, care a a- 
vut 3 reprize a cîte 20 de mi
nute, a constituit un bun pri
lej pentru antrenorii celor 
două formații de a vedea mai 
bine stadiul de formă atins 
de componenții celor două 
echipe. în cadrul acestor 
intense pregătiri se va în
scrie și echipa Steaua — și ea 
în preajma unei serioase con- 

final se vor întîlni eîștigă- 
toarele celor șase serii, plus 
echipele Steaua și Dinamo, a 
căror prezență sporește con
siderabil valoarea întrecerii 
și, implicit, interesul pentru 
ea.

Prezent la această ședință, 
conf. dr. Emil Ghibu. vice
președinte al C.N.E.F.S., a 
făcut în cuvîntul său apre
cieri asupra activității Fe
derației române de box, dînd 
și unele indicații Biroului fe
deral pentru munca sa vi
itoare. Printre cele mai im
portante, le consemnăm pe 
cele privitoare la intensifica
rea muncii de control și de 
îndrumare a secțiilor din 
țară (antrenorii federali și 
alți antrenori din colegiu! 
central se . vor deplasa în 
provincie unde vor lucra a- 
lături de antrenorii secțiilor 
timp de 8—10 zile), sporirea 
numărului de gale amicale, 
cu „capete de afiș", și a celor 
internaționale, întărirea cor
pului de oficiali prin atrage
rea Ia cursurile de arbitri a 
unor foști boxeri internațio
nali, sau campioni, consoli
darea poziției Federației ro
mâne de box în A.I.B.A. și 
A.E.B.A. etc.

Asemenea sugestii, ca și 
altele, au fost incluse în pla
nul de măsuri al comitetului 
federal, de îndeplinirea că
ruia depinde menținerea bo
xului românesc pe un loc 
fruntaș în arena internațio
nală, poziție cîștigQtă cu pre
țul unor mari eforturi, în 
ultimii ani.

Mihai TRANCA

...Șl DOLJ
Cei 200 de campioni ai comu

nelor județului Dolj, care au 
participat la întrecerile finale ale 
campionatului județean de tenis 
de masă și șah, au oferit timp 
de două zile dispute dîrze. Spor
tivii din Seaca de Cîmp, antre
nați de Gh. Neagoe, s-au dove
dit imbatibill la tenis. La șah 
au cîștigat M. Șomer (Melinești) 
și D. Chirilă (Caraula).

Șt. GURGUI-coresp.

IARNA S-A REFUGIAT 
PE VALEA ALBĂ...

Pe Valea Albă a avut loc un 
concurs de schi la care au par
ticipat peste 50 de copil din 
Bușteni și Sinaia. Cei mai buni 
s-au dovedit a fi Mioara Aldea 
(Liceul Bușteni), Aurel Albert 
(Caraimanul Bușteni), Constan
tin Țopa (Lie. sp. Sinaia), A- 
lexandru Briotă (Caraimanul 
Bușteni). Organizatorii au oferit 
primilor clasați numeroase pre
mii.

Victor ZBARCEA 
corespondent

...Șl ÎN PARÎNG
Pîrtiile din masivul Paring au 

SfeiăWAi W»» lunUâ a școlilor

LOTUL FEMININ VA EFECTUA UN NĂSTASE, DOI NĂST-AȘI
tei de 20 aprilie (meciuj, ur- 
mînd să aibă loc la Baku), 
forul nostru de resort propu
ne 16 aprilie.

Discutînd cu antrenorul fe
deral G. Zugrăvescu asupra 
cauzelor eșecului suferit de e- 
chipa noastră în turneul din 
Olanda, acesta socotea că 
principala cauză a fost obo
seala psihică a majorității 
componentelor lotului. Ca și 
după turneele din 1969 (Cluj) 
și 1970 (Timișoara), acum du
pă meciurile programate de 
competiția de la Neubrandem- 
burg, handbalistele au mani
festat o acută scădere a po
tențialului, a puterii de con
centrare.

fruntări internaționale : fina
la C.C.E. — care vineri și 
sîmbătă va întîlni selecționa
ta studențească.

• De curînd s-a disputat du
bla înthnire dintre formațiile 
masculine Rapid și Politehni
ca pentru desemnarea campi
oanei orașului București. Am
bele jocuri au revenit fero
viarilor cu scorurile de 19—15 
(9—7) și 24—18 (12—9). Titlul 
nu a fost însă atribuit, deoa
rece este în curs de discutare 
o contestație introdusă de Po
litehnica.

D. Negrea — corespondent

TURNEUL INTERNATIONAL 
MASCULIN DE LA BRAȘOV

Activitatea competițională 
în aer liber va fi inaugurată 
oficial, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, la Brașov, unde în or
ganizarea clubului Dinamo 
din localitate va avea loc un 
interesant turneu. La această 
întrecere și-au anunțat parti
ciparea formațiile Minaur Ba
ia Mare, Tractorul Brașov, Di
namo Brașov și echipa Văros 
Meteor din Budapesta. Meciu
rile se vor disputa pe terenul 
Dinamo, în aer liber, și vor 
avea loc vineri și sîmbătă de 
la ora 15,45, iar duminică de 
Ia ora 11.

După ce în mal 1970, la 
sesiunea C.I.O. de la Amster
dam, Federația internaționa
lă de volei a obținut majora
rea (de la 10 la 12) a numă
rului de echipe masculine 
participante la turneul olim
pic din 1972, s-a hotărît ca 
ocupantele acestor două locuri 
suplimentare să fie desemna
te în urma unui turneu de 
calificare, la care să ia par
te 16 echipe. Turneul urma 
să fie . organizat în R.F.G., 
țara gazdă a J. O., în primă
vara lui 1972. Insă, în de
cembrie 1979, oficialitățile 
sportive din R.F.G. au ahyn- 
țat că renunță la organizarea

CUPA SEMICENTENARULUI:
Voleiul feminin bucureș- 

tean a oferit o reușită suită 
de meciuri spectatorilor pre- 
zenți în sălile Dinamo și Ar
hitectura unde s-a desfășurat, 
în foarte bune condiții, 
„Cupa Semicentenarului".

C. P. BUCUREȘTI—ȘCOA-

profesionale din cadrul Ministe
rului Minelor și Geologiei. Au 
participat 37 de concurenți, re- 
prezentind școlile profesionale și 
grupurlle școlare miniere din o- 
rașele ; Baia Mare, Cîmpulung 
Mușcel, Gura Barza, Bălan, Lu- 
penl și Petroșani.

Comportfndu-se foarte bine, 
schiorii Grupului școlar minier 
din Petroșani au reușit să cu
cerească trei din cele patru ti
tluri.

S. BALOI, coresp. 

BILANȚ POZITIV

După cum ne informează prof. 
VASILE LEPADATU din Bacău, 
tn campionatul Județean de te
nis de masă o comportare foarte 
hună au avut-o reprezentanții 
A.S. Voința ; Adriana Miclescu, 
Gelu Miță, Dan Profin și Marian 
Miclescu, care și-au păstrat ti
tlurile cucerite anul trecut.

Este de evidențiat, totodată, și 
activitatea depusă de asociațiile 
Oțelul, Aurora, Tăcerea și Vic
toria pentru organizarea a cît 
mai multe concursuri și depista
rea de elemente talentate. Re-

• marcabilă este și munca depusă 
la cele două centre locale de 
copil.

Ce te mai poate spune ? Nu se mai 
poate spune nimic. Coșmarul meu 
nu e penaltiul neacordat de Ritter 

— ci cursa lui Domide, cu gol, dintr-o gre
șeală de apărare demnă de regiune. Coș
marul meu e pasa lui Raksi din cădere, 
cursa lui Năstose, singur, șutul de la 10 
metri, pe lingă I Degeaba dăm cu pietre 
în Ritter. Dată de două ori în „reluare", 
faza rămîne confuză și fiindcă fin nu nu
mai cu Progresul, dar și cu progresul, a- 
dică cu adevărul, jur că n-as putea jura 
c-a fost penalti. Degeaba ne dăm cu pum- 
nii-n cap — că de ce l-am acceptat pe 
Ritter la centru, pe Boroș ia tușă, e urit 
și umilitor pentru noi, oameni ai Progre
sului, cu p mare și p mic. Decît să-l luăm 
cu huo pe Ritter, mai bine huiduiți-mă pe 
mine, progresist din tată în fiu, de la 
pasopt, cînd zic: soarta și-a bătut joc de 
noi, tăcere deci I Cînd soarta poate fi atît 
de nemernică și ne ia un meci în care am 
jucat mult mai bine decît 
campionii, cînd cerul își 
bate joc de Raksi și Matei 
care ae mult n-au jucat cu 
atîta suflet și inspirație, 
cînd un băiat atît de talen
tat ca acest Năstase cară 
atîta nenoroc în spate, 
noi trebuie să tăcem — sau 
să spunem doar atît: dacă 
după meciul de duminică, 
Progresul merită să cadă 
din „A", atunci U.T.A. me
rită să fie campioana ță
rii I In ce mă privește, a- 
daug mulțumiri lui Radu
Urziceanu pentru condoleanțele care mi 
le-a adus după golul lui Domide — e 
foarte frumos cînd profeții se gîndesc la 
cei în suferință — și-i urez lui Năstase 
care plînge, să ajungă cît Domide, sau 
cît Dumitroche — idolul lui Năstase care 
rîde — sau chiar cît Năstase cel mare.

De fapt, acest mare Năstase nu e prea 
rîzăreț și ceea ce a uimit în acest stra
niu „dublu" la fileu transmis din sala Flo- 
reasca, a fost timiditatea marelui campion. 
Nasty face rar cîte o glumă, Nasty e so
bru, vorbește puțin, cu mare bun simț și 
pare —• pe din afară — de o modestie 
exemplară care, cred eu, nu poate veni 
decît dintr-un fertil și imens orgoliu inte
rior. Dezinvoltura, înțelepciunea, hazul 
aparțin lui „Țiri"... Țiri a fost duminică 
formidabil. El a dominat discuția, „schim
burile", replicile lui fizionomice — nu nu
mai cele orale — au entuziasmat. Nasty 
l-a lăsat să conducă partida, i s-a încre
dințat ca unui frate mai mare, căruia îi 
ceri ocrotire și „acoperire" și din această 
mișcare sufletească a reieșit cea mai fru
moasă idee a spectacolului (atît de discu

ALE SCHIORILOR CLUJENI
Zilele trecute, pîrtiile de pe 

muntele Băișoara au cunoscut 
o animație deosebită, cele două 
cluburi fruntașe clujene orga
nized competițiile dotate cu 
trofeele ce le poartă numele : 
„CUPA VOINȚA" șl CUPA „U” 
CLUJ.

Aflată la a opta ediție, Cupa 
Voința a avut anul acesta pen
tru prima oară caracter repu
blican. în afara schiorilor clu
jeni (inclusiv ai celor două cen
tre de schi din comuna Băișoa
ra și satul Muntele Băișoara) 
participînd la întreceri și schio
rii de la Politehnica Brașov, 
C.S. Baia Mare, Voința Sibiu 
și Voința Turda.

Două zile însorite, cu zăpa
dă specifică de primăvară și o 
pirtie bună care răsplătește 
eforturile făcute pentru amena
jare, au oferit un cadru minu
nat sărbătorii schiului clujean. 
Iată rezultatele înregistrate în 
Cupa Voința :

SLALOM SPECIAL (2 x 47 
porți) seniori : L. Kacso (Voința 
Cluj) 93.5 : Z. Kadar (C.S. Baia 
Mare) 97.3 ; A. Czirjoc („U“ 
Cluj) 100.7 ; senioare : George- 
ta Băncilă („U” Cluj) 102,5 ; 
juniori I : Ion V. Grozav (Cen

acestui turneu. Și, cum fede
rația din Franța se arătase 
dispusă să preia această sar
cină, i s-a încredințat orga
nizarea turneului. El a fost 
programat de Organizatori în 
ajunul Olimpiadei (4—11 au
gust 1972), întocmindu-i-se și 
regulamentul de desfășurare.

Echipele vor fi împărțite 
în 4 serii eliminatorii, avînd 
capi de serie 3 dintre forma
țiile necalificate, dar cel mai 
bine clasate la ultimul C.M., 
și echipa Franței. în serii 
vor fi plasate apoi, tot în or
dinea clasării la C.M. sau 
prin tragere la sorți, celelalte 
12 echipe înscrise.

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
LA SP. 1 : 3—0 (5, 11, 5). 
Deficitare la preluări și la 
blocaj, elevele au cedat u- 
șor în fața experimentatelor 
adversare .Ne-au plăcut Ele
na Covaci și Rodica Hălmă- 
geanu de la C.P.B., respectiv, 
Mihaela Marica. Bun arbitra
jul lui V. Savu și I. Sușe- 
lescu.

DINAMO—ȘCOALA SP. 2: 
3—0 (12, 14,' 3) Dinamoviste- 
le au trebuit să facă destule 
eforturi mai ales în primele 
două seturi, pentru a se dis
tanța de adversare. S-au re
marcat Lia Iliescu și Helga 
Bogdan (Dinamo), Anca Ne- 
grilă (Șc. sp.). Arbitraj co
respunzător N. Leonovici și 
M. Stan.

RAPID—MEDICINA : 3—1 
(9, 6—16, 14). Conducînd cu 9-9 
în primul set, s-ar fi crezut că 
medicinistele vor cîștiga de
tașat. Dar ele n-au putut 
menține ritmul și a" pierdut, 
mulțumindu-se, pînă la ur
mă, doar cu victoria în setul 
III. S-au evidențiat Mariana 
Baga și Eugenia Rebac de 
la Rapid, respectiv, Gabriela 
Popa și Ștefania Oloianu. 
Bun arbitrajul cuplului V. 
Barb — N. Leonovici.

Alte rezultate : Șc. sp. 1 — 
Șc. sp. 2 Buc. 3—0 (11,13,11), 
Medicina — Șc. sp. 2 Buc. 
3—1 (5, 9, —11, 8).

Ion GAVRILESCU

tabil în telegenia sa): prietenia dintre cei 
doi. Eu cred că nu numai noi, microbiștii 
tenisului, oamenii care am început să fa
cem mutre cînd llie se califica „doar" în 
semifinale prodigioase, ci o lume întreagă 
avea nevoie de acest mesaj, de această 
imagine a solidarității dintre doi bărbați 
care înfruntă împreună acea lume brutală, 
închisă, nu o dată rea — după cum ne 
explica atît de bine „Țiri" —a elitelor 
sportului alb, pur, dar mai cu seamă 
impur. Nu voi ascunde că după emisiune, 
am întîlnit oameni — din afara lumii spor
tive — entuziasmați „de cît de inteligenți, 
dom'le", sînt Țiri și llie. (Ei nu văzuseră 
nici interviul cu Soter, din pauza meciului 
de fotbal, un Soter admirabil în ton și 
idei). M-am uitat cu milă la acești oameni 
veniți din Lună, sau din epoci îndepărtate 
care — fascinați de inteligență — mai 
au prejudecata că sportul a aparținut 
vreodată brutelor și primitivilor. Nu e în- 

tîmplător că tocmai acestor 
oameni „inteligenți". le-a 
scăpat ideea cea mai pro
fundă a discuției : forța 
prieteniei, puterea de a o 
păstra într-o lume în care 
devine din ce în ce mai 
greu să ai prieteni și 
din ce în ce mai u- 
șor să fii „inteligent"... 
Ba aș spune că nu o dată, 
tocmai inteligența — fără 
ghilimele — ucide atîtea 
prietenii și în numele ei se 
sacrifică atîtea solidarități. 
Performanța lui Țiri și llie

constă, înainte de orice, în aceea că ta
lentul și inteligența le-au binecuvîntat o 
prietenie victorioasă.

Filmul americanilor despre finala de la 
Cleveland a fost superb, „prea superb" 
chiar — fiindcă el mi-a trezit o du
rere cum numai frumusețea poate trezi. 
(Tn fața acestei dureri păiește chiar 
și supărarea față de regizorul care a avut 
ideea „stranie" de a-i ține în picioare pe 
cei patru, la- film, într-o discuție care se 
vroia degajată și substanțială...). Durerea 
mea e aceasta : noi nu avem nici un film 
— nu două trei telefoto — nici un film 

al marilor victorii obținute de Năstase și 
Țiriac peste Ocean sau în Europa I Nu 
avem victoria asupra lui Newcombe, asu
pra lui Graebner, nu avem mai nimic 
despre dublul lor, despre înfrîngerile lor 
exaltante — „și va veni o clipă cînd vei 
regreta", cum zice cîntecul.

BELPHEGOR

trul Băișoara) 133,5 ; juniori II: 
Gavril Les (C.S. Baia Mare) ; 
junioare I : Ildico Marton (C.S. 
Baia Mare) ; junioare II : Eva 
Mezei (C.S. Baia Mare).

SLALOM URIAȘ (|34 + 37 
porți) seniori : Mircea Ene 
(Poli-BraȘov) 2:14,3 ; Șt. Bort
nik (Poli Brașov) 2:15,6 ; L> 
Kacso (Voința Cluj) 2:15,7 ; 
senioare : G. Băncilă („U” Cluj) 
Juniori I : A. Kacso (Voința 
Cluj) ; juniori II : G. Les (C.S. 
Baia Mare) ; junioare I : S. Ko- 
lasovici (Voința Sibiu) ; junioa
re II : Eva Mezei (C.S. Baia 
Mare).

Combinatele celor două pro- 

Lunecau schifuri pe Bega-
(Urmare din vQQ. 1/

par undeva sus, peste „linia di- 
namometrică” obișnuită a unui 
canotor.

Soarele începuse a încălzi pu
ternic acum, la întoarcere. Lo
tul olimpic parcurse 10 km pe

Cîștigătoarele celor 4 serii 
vor participa la o rundă fi
nală, care se va disputa tot 
sistem turneu, ocupantele 
locurilor 1 și 2 calificîndu-se 
pentru J.O., alături de cele 
10 deja cunoscute. Revista 
„Volley-ball“, organ oficial al 
Federației franceze de speci
alitate, după al cărei ultim 
număr redăm știrea, notează 
totodată că turneul va avea 
loc, după toate probabilită
țile, în provincie. în locali
tăți de interes turistic.

CLASAMENTE,

DIVIZIA B
MASCULIN, SERIA I

1. Progresul Buc. 15 14 1 43:16 29
2. Univ. Tim. 14 12 2 37:15 26
3. Alumina Oradea

15 10 5 36:21 25
4. A.S.A. Sibiu 15 10 5 34:22 25
5. Voința Arad 15 9 6 36:25 24
6. Silvania Șimleul S

15 *8 7 27:28 23
7. Poli. Bv. 15 6 9 28:36 21
8. Voința Buc. 15 6 9 25:34 21
9. Industria sîrmei C. Turzii

15 6 9 21:30 21
10. C.F.R, Cluj 15 5 10 23:34 20
11. Corvinul Hd. 15 2 13 19:43 17
12. C.F.R. Tim. 14 1 13 16:41 15

SERIA A II-A
1. Univ. Cv. 15 15 0 45:13 30
2. Electra Buc. 15 13 2 42:17 28
3. Relonul Săvinesti

15 11 4 38:21 26
4. Constr. Sv. 15 10 5 37:23 25
5. Poli, iași 15 9 6 33:28 24
6. Aurora Buc. 15 7 8 27:28 22
7. Medicina Buc. 15 6 9 29:35 21
8. Electroputere Cv.

15 6 9 25:32 21
9. Farul 15 5 10 22:35 20

10. Vagonul PI. 15 4 11 23:36 19
11. Univ. Buc. 15 2 13 17:40 17
12. Oțelul Gl. 15 2 13 13:43 17

FEMININ, SERIA I
1. Sănătatea Arad 15 13 2 42: 9 28
2. Corvinul Deva 15 13 2 41:18 28
3. Spartac Buc. 15 11 4 37:19 26
4. Voința M. Ciuc 15 10 5 33:21 25
5. Voința Bv. 15 10 5 33:22 25
6. Drapelul roșu lSibiu

15 8 7 34:26 23
7. I.T.B. Informația

15 8 7 31:25 23
8. Medicina Tg. M. 15 4 11 20:37 19
9. Voința Zalău 15 4 11 17:35 19

10. Voința Oradea 15 4 11 15:36 19
11. Viitorul Bistrița

15 3 12 15:40 18
12. Medicina Cluj 15 2 13 12:42 17

SERIA A II-A
1. Univ. Buc, 15 13 2 41:13 28
2. Constr. Buc. 15 13 2 40:13 28
3. Viitorul Buc. 15 12 3 42:17 27
4. Prog. Buc. 15 11 4 40:23 26
5. Flacăra r. Buc. 15 8 7 30:27 23
6. Voința C-ța 15 7 8 27:29 22
7. Poli. Galați 15 7 8 26:31 22
8. Sănătatea Tîrg. 15 6 9 25:34 21
9. Univ. Iași 15 6 9 21:34 21

10. A.S.E. Buc. 15 3 12 27:37 18
11. Sănătatea PI. 15 3 12 18:40 17
12. Electromotor Pitești

iiMM

be au fost cîștigate de L. Kacso, 
Georgeta Băncilă, Ioan V. Gro
zav, Ildico Marton, Gavril Les 
și Eva Mezei.

CUPA „U” CLUJ, disputată 
luni și marți, n-a beneficiat de- 
cit. de o zi de primăvară, vis
colul abătîndu-se marți asupra 
muntelui Băișoara. La întrece
re au luat parte, alături de 
gazde, schiorii de la Politehnica 
Brașov, Centrul Universitar 
București, C.S. Baia Mare și 
Voința Cluj. Iată rezultatele : 
SLALOM URIAȘ — senioiri :
L. Kacso (Voința-Cj) 1:00,0 ;
M. Ene (Poli-Bv.) 1:01,2 ; A. 
tan (U-Cj) 1:02,2; senioare: 
Georgeta Băncilă (U-Cj) 1:08,0.

SLALOM SPECIAL — se
niori : Mircea Ene (Poli-Bv) 
80,2 ; Radu Frățilă (Poli-Bv) 
82,1 ; L. Kacso (Voința-Cj) ; 
senioare : G. Băncilă (U-Cj). 
Combinata a revenit Iul Mir
cea Ene (Poli-Bv) și Georgetei 
Băncilă (U-Cj).

Nușa DEMIAN

Bega — punct marcat de „eclu
ză" — și avea să străbată încă 
pe atît sub privirile iscoditoare 
și cunoscătoare ale antrenorului 
Dumitru Popa. Cursa continua 
tăcută. îndîrjită, străbătută cînd 
și cînd de autoritarele comenzi 
ale cîrmacilor Gheorghiu, La- 
vrenschi, Bunceanu. Se ieșise 
special pe schifuri mici, pentru 
a ridica valoarea individuală a 
sportivilor, spre a depista cele 
mai bune valori. Profesorul Po
pa „logodise” schiturile încă din 
iarnă, de la București, aștep- 
tînd sudarea lor în timp, în 
întreceri. Decanului de vîrstă 
al canotorilor, Emeric Tușa, ii 
fusese dat — să-i învețe din 
experiența, tehnica și seriozi
tatea acestuia — pe tînărul 
mecanic Dumitru Grumuzescu, 
mai înalt ca Ceapura, dar nu 
încă atît de bine legat. Era 
unul din 2 f.c.-urile care acum 
urcau firul Begăi, spre Timi
șoara, alături de celelalte cu
noscute „perore olimpice" : Gh. 
Moldoveanu—Gh. Gherman, D. 
Ivanov—I. Oanță etc. Din flo
tila de 2ȚI se distingeau, ca 
și în întrecerile trecute, Bațchi- 
Tarasov, Cacenco—Alexandru, 
Fritz—Silasy. Ultimul junior din 
Arad, mîndru nevoie mare de 
faptul că luneca alături de așii 
canotajului nostru.

La Bază, marangozii începu
seră să pregătească întoarcerea 
celor aflați în cursă. In răs
timpul de două ore cît trecuse 
de cînd „olimplcii“ părăsiseră 
pontonul, garnitura secundă de 
bărci era gata de start. Aceasta 
avea să fie coborîtă pe apă. 
după-amiază, cînd lotul urma 
să străbată din nou Bega, în 
pregătirea lor îndîrjită pentru 
viitoarele competiții internațio
nale. Cea mai mare fiind „eu
ropenele” din acest an progra
mate în Danemarca. Cea mai 
așteptată — întrecerea supre
mă, olimpică, „Miinchen ’72. 
Pînă atunci, Strok ridicat în 
curse lungi pe Bega, ce vor 
netezi drumul spre înaltele me
dalii la care aspiră — îndrep
tățit — canotajul românesc. Li
nia de sosire spre titlul nson- 
dial a fost trecută în 1970 și, 
desigur, alte echipaje vor re
peta marea performantă.

/

mergem
BOX : Sala Casei de 

cultură a sectorului 6 
(calea Rahovei 171), de 
la ora 19 : întreceri în 
cadrul campionatului mu
nicipal București (ju
niori).

CICLISM : Circuitul
str. Cîmpinei, ora 16 : 
„Cupa Semicentenarului” 
(ultima etapă).

GIMNASTICA : Sala 
Floreasca, ora 17,30 : în- 
tîlnirea amicală între se
lecționatele masculine ale 
României și U.R.S.S. 
(exerciții liber alese).
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PREMIERUL CIU-ENLAI

ROY EVANS
PEKIN, 24 (Agerpres)
Premierul Consiliului 

Stat al R. P. Chineze, 
En-lai, l-a primit pe 
Evans, președintele Federa
ției Internaționale de tenis

de 
Ciu- 
Roy

de masă, care se află într-o 
vizită la Pekin.

Cu acest prilej, informează 
agenția China Nouă, a avut 
loc o convorbire prietenească.

de la Angouleme 
vor evolua în România

DECLARAȚIA COMISIEI PENTRU CULTURĂ

Cunoscuta echipă franceză de 
rugby K.C. Angouleme, care acti
vează în prima ligă, ne va vizita 
țara la invitația forului de spe
cialitate. Rugbyștlt francezi vor 
evolua pe litoral, în compania 
unei selecționate divizionare, șl 
în Capitală, avînd adversare cî- 
teva etjhipe din prima divizie, 
Steaua, Dinamo sau Grivlța Ro
șie.

Turneu] rugbyștilor de la An
gouleme (în XV-le căruia va fi 
prezent și internaționalul român 
Paul Ciobănel) va avea loc în 
luna iunie.

U.R.S.S. - Cehoslovacia 3-3 în C.M. de hochei NU NUMAI
TRADIJIA...

Și

LA BELGRAD ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
1. Gaprindașvili (U.R.S.S.); 2. Nicolau (România)

IN LEGĂTURĂ CU CAMPIONATELE
MONDIALE DE TENIS DE MASA

italieni la București

’ PEKIN (Agerpres). — Comi
sia pentru cultură fizică și 
sport a Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o 
declarație în care sprijină po
ziția justă a Guvernului Re
gal al Cambodgiei și a G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud în legătura cu intenția 
regimului Lon Nol-Sirik Ma- 
tak și a celui de la Saigon de 
a trimite echipe proprii la 
campionatele mondiale de 
tenis de masă de la Nagoya 
și la Congresul Federației in
ternaționale.

Reprezentarea așa-ziselor 
organizații de tenis de masă 
aflate sub conducerea acestor 
regimuri — se spune în de
clarație — nu va face clocit să 
afecteze reputația acestei fe
derații și să dăuneze prieteni
ei și unității dintre popoarele 
și sportivii din diferite țări.

Declarația cere ca așa-zișii 
reprezentanți ai clicilor trădă
toare de la Pnom Penh și 
Saigon să fie excluși din Fe
derația internațională, ele ne- 
avînd eîtuși de puțin dreptul

să trimită echifie proprii, 
ca organizațiile corespun
zătoare de sub conducerea 
Guvernului Regal al Cambod
giei și a G.R.P. dih Republi
ca Vietnamului de Sud să fie 
invitate imediat la campiona
tele mondiale și la Congresul 
Federației internaționale de 
tenis de masă.

Federația italiană de scrimă 
a stabilit lotul de trăgători 
care va face deplasarea la 
București în ziua de 2 apri
lie în vederea participării la 
tradiționala competiție de flo
retă pe echipe, dotată cu Cu
pa Gaudini și programată 
pentru zilele de 3 și 4 aprilie 
in sala Floreasea. Lotul este 
alcătuit din Granieri, Simon- 
celli, Del Franoia, La Ragione 
și Pinelli.

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Cu. o rundă înaintea încheierii 
turneului international feminin 
de șah de la Belgrad, în cla
sament conduce 
mondială Nona 
care este pe cale 
performanță rar 
analele șahului, 
realiza punctajul 
hista sovietică a 
acum toate partidele susținute, 
acumulînd 12 p. în ultima run
dă, Gaprindașvili (cu piesele 
negre) o va întîlni pe maestra

campioana 
Gaprindașvili 
să obțină o 
întilnită în 

aceea de a 
maxim. Șa- 
ciștigat pină

iugoslavă Jivkovici. Pe locul 
doi se află reprezentanta Ro
mâniei, Alexandra Nicolau, care 
a totalizat pină in prezent 9’/2 P 
și care indiferent de rezultatul 
partidei cu Katia Iovanovici își 
va menține locul secund. Ur
mează in clasament : Bilek (Un
garia) — 6V2 p, Katia Iovano
vici (Iugoslavia) și Margareta 
Teodorescu (România) — 6 p. 
Jivkovici. (Iugoslavia). Vreeken 
(Olanda), Joerger (R.F.G.), So
kolova (iugoslavia) și Gordana 
Iovanovici (Iugoslavia) — 5% P 
etc.

în partidele întrerupte, Ga- 
. prindașvili a cîștigat la Aseno- 

va. iar Teodorescu a remizat 
cu Sokolova

Fază dramatică la poarta Finlandei partida cu S.U.A. desfășurată marți 
Berna. Portarul Urpo Yloenen privește disperat la pucul aflat 
timp ce americanul Gary Gambucci și-a oprit cursa vijelioasă

noaptea la 
Patrick inin crosa lui Craig 

chiar in plasa porții adverse.
Foto AP AGERPRES

Reprezentativa feminină 
h- -Ibal a Ungariei, aflată 
tv. neu in R.F. a Germaniei, a 
jucat la Velbert cu selecționata 
țării gazdă. Handbalistele ma
ghiare au cîștigat cu 12—8 (5—2), 
avînd cea mai bună jucătoare în 
Barbara Roth-Harsany, care a în
scris

«5
In 

sehi 
Nevada (Spania) proba' de sla
lom uriaș masculin, a 
campionului francez Jean 
Augert. în 2:29,91. L-au 
compatriotul său Patrick Russel 
— 2:30,28. italianul Giuliano Bes
son — 2:32,66 etc.

în proba feminină, pe primul 
loc s-a clasat Francolse Macchl 
(Franța) cu 1:18,83, urmată de 
compatrioatele sale Danielle de 
Bernard — 1:19,49 și Christine 
Rolland — 1:19.93.

5 goluri.

concursul International de 
desfășurat în Munții sierra

revenit 
Noel 

urmat

chlpei R.F. a Germaniei, care a 
totalizat 306 p. Pe locurile urmă
toare : Austria — 237 p și Polo
nia — 218 p.

Campioana mondială 
Demleitner (R.F.G.) a 
proba feminină cu 2:53,59. 
masculin, victoria a revenit 
Josef Fendts

0
în turneul 

nis de la , ,
fost înregistrată o surpriză : ju
cătorul portorican Charles Pasa- 
rell l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe 
cunoscutul australian Tony Roche. 
Alte rezultate : Riessen (S.U.A.) 
— Taylor (Anglia) 7—5, 4—6, 7—5; 
Gimeno (Spania) — Cox (Anglia) 
6—4, 6—4; Fairlie (Noua Zeelan- 
dă) — McMillan (R.S.A.) 7—6,
4—6. 6—2; Dent (Australia) —
El Shafei (R.A.U.) 7—5, 6—3.

Elisabeth 
cîștigat 

La 
iul 

(R.F.G.) în 3:04,37.

internațional de te-
Wheaton (Illinois) a

NAȚIONALA DE POLO
A PLECAT LA BELGRAD

Echipa națională de polo a pă
răsit aseară Capitala, plecînd Ia 
Belgrad, unde va lua parte, ală
turi de selecționatele Italiei, Bul
gariei și Iugoslaviei, Ia un 
portant ' 
începe 
sarea : 
portari, 
bo, I.
Popescu, B. Mihăilescu, E. Lazăr, 
C. Kusu și A. Nastasiu.

im- 
tiirneu internațional care 
vineri, Au făcut depla- 
Șt. Huber și FI. Slăvei- 
Gh. Zamfirescu, Al. Sza- 
Culineac, G. Novac, M.

Grupa A din cadrul cam
pionatului mondial de hochei 
a programat marți noaptea un 
meci decisiv pentru echipele 
care candidează la medaliile 
de bronz. Pe patinoarul aco
perit „Allmend” din Berna, în 
fața a 9 000 de spectatori, s-au 
întîlnit formațiile S.U.A. și 
Finlandei. Nordicii au început 
excelent această partidă, do- 
minînd prima repriză și re- 
zistînd apoi cu succes în cea 
de a doua, puternicei presiuni 
a team-ului nord-american. 
Formația Finlandei a fost su
perioară și în finalul întîlni- 
rii, cîștigînd cu scorul de 7—4 
(2—0, 3—3, 2—1).

Cea de a Vl-a etapă a pro
gramat ieri după-amiază der- 
byul scandinav. Suedia și Fin
landa au terminat la egalita
te : 1—1 (0—1, 0—0, 1—0).

La închiderea ediției am 
primit și rezultatul partidei

U.R.S.S.—Cehoslovacia.
(1-1, 1-1, 1-1)

CLASAMENT
3 
3
2
1
1

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

4
4
4
4
4

4 0 0 4

1 
1
1
1 
o

0 
0
1
2
3

32— 8
18—10
13— 16
14— 15
13—22
8—31

7
7
5
3
2
0

CANADIENII DORESC SA REINTRE
IN CIRCUITUL COMPETIȚIILOR MONDIALE

sabie 
l do- 

cla- 
oîș- 

în 
ur- 
cu

Turneul Internațional de 
desfășurat la Londra a fost 
minat de scrimerii polonezi, 
sați pe primele trei locuri. A 
tigat Jerzy Pawlowski care, 
finală, a acumulat 6 v. L-au 
mat Zakrzewski Și Sobczak 
cîte 5 v. Sportivul bulgar Gan
eev a ocupat locul patru cu 4 v.

In runda a patra a turneului de 
șah de la Sarajevo, marele maes
tru sovietic..David Bronștein l-a 
învins pe Janosevicl, iar Vukici 
a cîștigat la Lengyel. A fost con
semnată remiza în 
Cirici — Matulovici și 
Bogdanovich

în clasament conduce 
(Bulgaria) eu 2‘/a P Și

partidele 
Minev —

IUGOSLAVIA VREA SA ORGANIZEZE 
UN CAMPIONAT MONDIAL DE NATAȚIE

Competiția de săniuțe „Turneul 
celor șase națiuni” s-a Încheiat 
la Berchtesgaden cu victoria e-

Boboțov 
o partidă 

întreruptă, urmat de 'Vukicl (Iu
goslavia) — 21/, P. Radulov (Bul
garia), Bronstein (U.R.S.S.) și 
Rukavina (Iugoslavia) — cu cîte 
2 p șl o partidă întreruptă.

La invitația forului de spe
cialitate din Iugoslavia, Xa
vier Ostoz (Mexic), președin
tele Federației internaționale 
de natație și Harold Hennig 
(S.U.A.), secretarul F.I.N.A.,

mului, petrecînd zilnic 9—12 
ore în poziții statice, ceea ce 
se repercutează negativ asupra 
stării de sănătate, pregătirii fi
zice și capacității de muncă 
creație a acestora, se impune 
activitatea sportivă de masă 
fie mult mai cuprinzătoare 
mai sistematică. Nevoile orga
nismului pentru o evoluție să
nătoasă și eficace impun reali
zarea, în completarea lecțiilor 
de educație fizică din procesul 
de învățămint, a unui program 
de activitate fizică zilnică 
rîndul tineretului, punctul 
plecare în această orientare 
ind extinderea formelor de 
tivități cu caracter sportiv ini
țiate de asociațiile elevilor și 
organizațiile de pionieri, pre
cum și a formelor independente 
da practicare a exercițiilor fizi
ce, ramurilor sportive și turis
mului. Mentalitatea greșită care 
șe mai întîlnește în unele școli 
de a se considera că activitatea 
sportivă de masă este o treaba 
numai a organizațiilor U.T.C., 
de pionieri și a profesorilor de 
educație fizică, trebuie înlătu
rată. Legea sportului fixează, 
într-adevăr, responsabilitate 
directă acestor organizații, 
ceea ce nu diminuează, ci dim
potrivă sporește responsabili
tatea directorilor și ta tuturor 
cadrelor didactice în asigurarea 
de condiții și în 
sportului de masă 
liber al elevilor.

O cerință majoră
șl reconsiderarea conținutului și 
formelor acestei activități de-a 
lungul perioadei școlare. Frec
vent, a arătat tov. Mihail Ma
rin, inspector general școlar, 
organizațiile de pionieri. U.T.C. 
și asociațiile sportive ale elevi
lor își limitează preocupările 
doar la forme competitive re- 
strînse și la 2—3 acțiuni turis
tice pe an. Școlile, intrate în 
iureșul rivalității sportive, ne
glijează acțiunile cu o partici
pare permanentă de masă și iși 
reduc activitatea la un număr 
mic de elevi, mai talentați, că
rora le pun la dispoziție bazele 
și cadrele didactice. în această 
lumină trebuie să apreciem cri
tic inițiativele care tind să 
transforme asociațiile sportive 
ale elevilor în formațiuni spor
tive de performanță, să priveas
că activitatea sportivă de masă 
doar prin rezultatele ce le ob
țin reprezentativele școlii și 
prin unele cifre spectaculoase 
la citeva acțiuni pe an care 
fiind sporadice nu au eficienta 
scontată. Or, pentru îmbunătăți
rea substanțială a activității 
sportive din școli se cere rea
lizarea unei programări cu con
tinuitate 
duminica 
orientare 
imanență 
atractive
preferințelor majorității elevi-

și 
ca 
să 
și

în 
de 
fi- 

ac-

sprijinirea 
în timpul

o constituie

în cursul săptămînii, 
și în vacanțe, într-o 
care să ofere în per- 
forme și posibilități 
de angrenare potrivit

Liceului nr. 2 din Ploiești, prac
tica de a elabora calendarul sau 
programul manifestațiilor spor
tive dintr-o școală cu pondere 
pe acțiunile centrale și pe cele 
care se adaugă prin inițiative 
la nivelul județului și munici
piului, nu este corespunzătoare. 
Procedînd în acest fel, se ajun
ge ca, într-o școală, deși au loc 
20—30 acțiuni anual, în prac
tică marea masă a elevilor să 
fie exclusă din primele între
ceri și în locul lor să apară 
numai sportivii activi. O ase
menea orientare, deficitară încă 
din concepție, se impune a fi 
revizuită. Accentul 
sportive — sublinia 
rector Comăniciu — 
să cadă 
elevilor, 
rilor pe 
sportive 
nuitate, 
în cartiere, la bazele 
etc.

în județul Prahova, 
tul de cuprindere a 
ților în activitatea sportivă este 
mic. Doar 30% din numărul a- 
cestora sînt membri ai asocia
țiilor sportive și cea. 10% sînt 
angrenați în activități sportive 
permanente sau ocazionale. 
Cauza este urmarea unui mod 
de gindire și de acțiune generat 
de lipsa de inițiativă (în anul 
1970, în unele întreprinderi și 
instituții nu s-a organizat nici 
o acțiune sportivă, iar în alte 
locuri asociațiile sportive s-au 
desființat). La aceasta — a a- 
rătat tov. Ion Alexandru, pre
ședintele Consiliului sindical ju
dețean — se adaugă și un mod 
depășit de a concepe progra
marea activității sportive de 
masă. Unele asociații sportive 
se limitează la o gamă restrîn- 
să de forme, organizează un 
număr mic de acțiuni, acordînd 
prioritate formelor competitive 
și mal ales acțiunilor echipelor 
reprezentative de fotbal. Ase
menea stări de lucru — așa 
cum arătau mai multi vorbitori 
— dovedesc că activitatea 
sportivă de masă nu a fost în
țeleasă peste tot în adevărata 
lumină 
nu s-a 
practică 
pentru 
sportive.

Este o problemă esențială 
ca asociațiile sportive din în
treprinderi și instituții să se 
facă puternic simțite prin or
ganizarea unei activități spor
tive și turistice de masă, prin 
care salariații și membrii lor 
de familie să-și petreacă timpul 
liber în condițiile cele mai bune 
și într-un mod cît mai folo
sitor. Numai în acest fel se 
poate contribui la valorificarea 
educației fizice și a sportului, 
ca factori indispensabili pentru 
mărirea randamentului în mun
că al salariațiior. prin menți
nerea unei sănătăți puternice,

activității 
tov. di
va trebui 

mai mult pe dorințele 
iar ponderea preocupă- 
organizarea de acțiuni 
în aer liber, cu conti- 
în interiorul școlilor, 

sportive
procen- 
salaria-

a importanței sale și 
trecut Ia realizarea în 
a unor măsuri eficace 
îmbunătățirea muncii

de vedere fizic și moral, rea
lizarea bunei dispoziții, scăde
rea frecvenței îmbolnăvirilor și 
a absentelor . din producție. 
Realizarea unui asemenea de
ziderat nu este o problemă nu
mai a comitetelor sindicatelor 
și a consiliilor asociațiilor spor
tive, ci și a conducerilor în
treprinderilor și instituțiilor. 
Educația fizică și sportul ca
pătă in acest context nu numai 
un rol de divertisment, așa cum 
continuă să conceapă unele 
persoane, sau de problemă mi
noră plasată undeva Ia peri
feria atenției unor conduceri 
de întreprinderi si instituții. 
Aceste activități, avînd evidente 
efecte pentru întreaga societate, 
vor trebui să se integreze peste 
tot între măsurile privind în
tărirea sănătății salariațiior și 
creșterea productivității muncii.

Din concluziile și propune
rile valoroase făcute la analiza 
activității sportive din județul 
Prahova și din indicațiile to
varășului Ilie Cîșu, prim secre
tar al Comitetului județean de 
partid și președinte al Con
siliului popular județean, a re
zultat un plan de măsuri con
crete. Ele vizează sporirea exi
genței organizațiilor de partid 
în urmărirea permanentă a 
modului 
vitatea 
țiile cu 
sportiv, 
«cestora 
astfel ca ele să-și îndeplinească 
cu responsabilitate sporită sar
cinile ce le revin. Am reținut 
din aceste 
consecventă a sindicatelor, or
ganizațiilor U.T.C., 
țiilor de pionieri și a organi
zațiilor sportive de a contribui 
la sporirea eficienței activității 
sportive de masă prin orienta
rea spre promovarea în cadrul 
fiecărei școli. întreprinderi, in
stituții și comune a unei acti
vități cu caracter sportiv, prin- 
tr-o gamă largă de forme, prin 
care să se dea posibilitatea 
unui număr cît mai mare de 
tineri și vîrstnici să-și satis
facă cerința de sport, excursii, 
nevoia de mișcare, 
destindere, efort fizic compen
sator, petrecere plăcută și utilă 
a timpului liber.

Luînd ca exemplu experiența 
pozitivă a unor consilii popu
lare, conduceri de școli, orga
nizații de pionieri și U.T.C., 
asociații sportive, s-au stabilit 
măsuri în ceea ce privește va
lorificarea muncii voluntar-pa- 
triotice a cetățenilor și inten
sificarea pe calea inițiativelor 
locale a acțiunii de dotarea 
orașelor, cartierelor, comunelor, 
zonelor de agrement, parcurilor 
de odihnă și recreare, a spa
țiilor verzi, a unor întreprin
deri și. instituții și a tuturor 
școlilor cu baze și terenuri 
sportive.

permanentă a 
în care își duc acti- 

organele și organiza- 
atribuții în domeniul 

precum și activizarea 
la toate nivelurile,

măsuri angajarea
organiza-

recreare,

I

au făcut o vizită la Belgrad.
Prezența lor în capitala Iu

goslaviei este urmarea dorin
țelor manifestate de federația 
din țara vecină de a organi
za în anul 1973 primul cam
pionat mondial la înot, polo 
și sărituri. Cu acest prilej, 
X. Ostoz și H. Hennig au pur
tat convorbiri cu Z. Soldato- 
vici (președinte) și B. Nena- 
dovici (secretar general), 
membru al comisiei tehnice 
din cadrul L.E.N., și au vizi
tat piscinele din Belgrad.

După cum subliniază ziarul 
„Sport”, care apare în capita
la Iugoslaviei, oaspeții s-au 
declarat satisfăcuți de calita
tea bazelor sportive. O hotărîre 
definitivă va fi luată, însă, 
abia la următorul congres al 
F.I.N.A.

BERNA 24 (Agerpres). — pre
ședintele Federației internaționale 
de hochei pe gheață, J. Aheame. 
a declarat la Berna că echipa 
Canadei este exclusă din turneul 
Jocurilor Olimpice de la Sapporo 
și că această formație ar putea 
fi totuși reprimită in campiona
tul mondial în cazul în care fe
derația canadiană va accepta re
gulile impuse de forul interna
țional. Ruptura, cu urmări des
tul de serioase pentru hocheiul 
mondial, dintre Federația inter
națională (I.I.H.F.) și Asociația 
canadiană de hochei amator, s-a 
produs în anul 1970. clnd I.I.H.F. 
a acceptat (la sugestia canadieni
lor) să modifice o prevedere a 
regulamentului pentru a permite 
și folosirea jucătorilor profesio
niști. Ca urmare, Asociația ca
nadiană a inclus 9 jucători profe
sioniști în echipa pentru campio
natul ' mondial ce urma să fie 
găzduit chiar de Canada. Sesizat 
de această situație, Comitetul in
ternațional olimpic s-a opus mo
dificării sus-amlntite. avertizînd 
că echipele care vor întîlni for
mația Canadei (incluzînd jucători 
profesioniști) vor fi eliminate de 
la Jocurile Olimpice, tn semn de 
protest la măsura C.I.O., cana
dienii s-au retras din campiona
tul mondial, care de doi ani 
dispută fără participarea < 
ce au dominat ani de-a 
hocheiul internațional.

Regretînd probabil această ho- 
tărire 
cheiul
Izolări 
diană 
recent

o selecționată a Canadei, alcătuită 
dm cei mai buni jucători ama
tori și profesioniști, să Întreprindă 
un turneu In U.R.S.S., Suedia șl 
Cehoslovacia pentru a verifica 
potențialul unei astfel de forma
ții-, combinate. J. Ahearae s-a 
declarat în principiu de acord cu 
propunerea canadiană, dar în 
cercurile apropiate Comitetului 
Internațional olimpie se crede că 
ea nu va fi acceptată.

Totuși, la Berna, reprezentanți 
ai federațiilor din U.R.S.S., Sue
dia. Cehoslovacia șl Canada au 
purtat convorbiri, avînd ca scop 
reluarea contactelor dintre ho
cheiul european șt cel canadian.

se 
celor 

rindul

pripită, care a pus ho- 
canadtan în condițiile unei 
nedorite, Asociația cana- 

de specialitate a propus 
ca în toamna acestui an

rrazicr rămînc 
încă in spital

NEW YORK 24
Joe Frazier, campionul 
de box la categoria grea, va 
mine internat la spitalul 
Lucke din Philadelphia pină 
sfârșitul săptămînii. Medicul 
mes Giuffre, care-1 tratează 
celebrul boxer, a declarat 
starea pacientului său se amelio
rează. tensiunea arterială a cobo
ri t la 14/8. majoritatea analizelor 
au fost negative cu excepția ra
diografiilor renale. De altfel, me
dicul este de părere că îmbolnă
virea lui Frazier se, datorează 
proastei funcționări a rinichilor, 
simptom care a apărut imediat 
după meciul susținut, la 8 mar
tie, cu Cassius Clay.

„Chiar și fără Taylor, 
Bedford sau Stewart — 
Anglia va cîștiva Crosul 
Națiunilor" — scria cu 
mult timp înainte de dis
putarea acestei tradiționa
le competiții de alergare 
pe teren variat, ziaristul 
britanic James Coote.

Autorul unui pronostic 
atît de categoric a riscat, 
desigur, să fie bănuit de 
lăudăroșenie deși, mai 
recent, confrații săi de pe 
celălalt țărm al Canalului 
Mînecii, gazetarii francezi 
și belgienii au acordat și 
ei prima șansă, în marea 
întrecere de cros de la 
San Sebastian, tot fiilor 
Albionului. Dar, iată că a 
venit ziua competiției 
prevederile s-au 
în cea mai mare 
Englezii au venit 
și cu Bedford iar 
încercat marea satisfacție 
de a trece primul linia 
sosirii în proba seniorilor 
pe care insularii au cîști- 
gat-o și în confruntarea 
dintre echipe. Ei au mai 
furnizat, apoi, și pe învin- 
gătoarea cursei junioare
lor.

Un asemenea succes ne 
obligă la explicații. Desi
gur, se poate spune într-o 
formulă vagă și banaliza
tă : Anglia este patria 
cross-country-ului! E a- 
devărat. Dar la pasiunea 
(i-am putea spune, ances
trală) pentru cros, s-a a- 
dăugat seriozitatea pregă
tirii și a selecției. încă din 
prima sîmbătă a anului, 
s-au alergat, conform tra
diție, crosuri în fiecare a- 
șezare mai mică sau mai 
mare de pe cuprinsul in
sulei britanice. O săptă- 
mînă mai tirziu au avut 
loc campionatele 
tate cărora le-au 
jumătatea lui 
campionatele pe 
iar, in prima sîmbătă 
lunii martie, campionatul 
național. Această 
fază a fost și 
selecție pentru 
plecat la San

Duminică in 
cvasi-mondială 
rilor (nu au lipsit 
sportivi de la antipozi), a- 
lergătorii englezi au de
monstrat viabilitatea unui 
principiu de selecție, gra
dată și riguroasă, pornită 
— în fond — de la o ma
să de pasionați ai uneia 
din cele mai simple și mai 
apropiate de natură disci
pline sportive.

F 
adeverit 

parte, 
la start 
acesta a

pe comi- 
urmat, la 
februarie, 

regiuni 
a

ultimă 
criteriu de 
cei ce au 
Sebastian, 
ambianta 

a întrece- 
nici

S. BONIFACIU

(Agerpres). — 
mondial 

ră- 
st.
la 

Ja
pe 
că

VELENȘEK ATACA
TITLUL MONDIAL

Tn cadrul unei gale profesio
niste de box, desfășurată ia 
Wolfsburg, campionul european 
la categoria semigrea Conny Ve- 
lenșek (R.F. a Germaniei) 
dus la puncte de italianul 
lin. Velenșek a anunțat 
va depune candidatura la 
mondial al categoriei.

a dls- 
Scato- 
că tși

DE LA COAFURĂ LA FLUIERUL DE ARBITRU LONGEVITATE SPORTIVĂ

succes,cu

DONATORI DE SÎNGE

frumos 
sporti- 
nivelul

actrița și cîn- 
Clark este o

Heidi Klemm, o 
tinără coafeză din 
Dresda, după ce a 
jucat timp de cîți- 
va ani intr-o echi
pă de handbal, 

și-a îndreptat pre
ferințele spre o 
altă activitate spor
tivă, ceva mai ne
obișnuită pentru

DECEPȚIA 
PETULEI CLARK

fiicele Eyei. Spec
tatoare asiduă la 
meciurile de fot
bal ale echipei 
sale favorite, Dy
namo Dresda, ea 
s-a înscris la un 
curs pentru arbitri 
în această ramură 
sportivă. Absolvind 
cursul

Heidi Klemm 
devenit un apre
ciat cavaler al 
fluierului, deși, de
ocamdată, nu i 
s-au încredințat să 
conducă decit me
ciuri din campio
natele școlare și 
de juniori.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

O intîmplare nefericită era 
să curme activitatea de pasio
nat baschetbalist a tînărului 
Ned Clausen din Charlottes
ville (S.U.A.). Lui i-a fost am
putat piciorul drept, din cau
za unui cancer articular. Ned 
nu s-a descurajat însă. Cu o 
proteză perfectă, el a reapă
rut pe terenurile de baschet 
și speră să-și poată păstra lo
cul în prima garnitură a echi
pei școlare din care face par
te.

Nu știm dacă 
tăreața Petula 
pasionată a sportului cu mă
nuși. Cert este că in seara me
ciului secolului (ați ghicit, cel 
dintre Clay și Frazier I) ea se 
afla în primele rînduri de fo
tolii de lingă . ringul de la Ma
dison Square Garden.

La sfîrșitul meciului, Petula 
i-a mărturisit vecinului său 
(care nu era altul decît Frank 
Sinatra) :

— Păoat ! Aș fi vrut 
tige Aii.

— Bine, dar a boxat
— Se poate, dar el 

simpatic decît celălalt !

ei l-a întrebat în ce constă se
cretul reușitelor sale, Symington 
a răspuns :

„Am un truc. Șutez totdeau
na în stingă portarului. De ce ? 
Pentru că un bun amic al meu, 
un medic, mi-a spus că reacțiile 
noastre pe partea stingă sînt 
ceva mai lente decît cele de 
pe dreapta”.

Echipa deținătoare a titlului 
de campioană a Belgiei la tenis 
de masă, in proba rezervată 
echipelor feminine, se numește 
„Alpa” și prezintă o particulari
tate care merită să v-o facem 
cunoscută. Cele trei componente 
ale echipei totalizează 156 de 
primăveri...

La un asemenea total impre
sionant, politețea cea mai ele
mentară ne obligă să nu intrăm 
în amănunte precizînd vîrsta 
fiecărei jucătoare. In orice caz, 
avem de-a face cu un 
exemplu de longevitate 
vă. Și încă menținută la 
înaltelor performanțe.

o dă pentru salvarea atîtor acc.i-

să cîș-

slab.., 
e mai

TRUCUL LUI JIMMY
Jimmy Symington ,un fotba

list care joacă într-o echipă 
scoțiană de divizia B, a reușit 
în ultima vreme să marcheze 
26 de goluri din tot atitea lovi
turi de la 11 metri. Un aseme
nea tur de forță 
ția gazetarilor și

a atras aten- 
cînd unul din

RETRAGERE
în 

lor 
care 
de campion european la 

| categoria grea, boxerul 
r englez Henry Cooper nu 
' a contestat, în nici una 
I din declarațiile sale, 

verdictul care îl ne
dreptățea. „Meciul a 

I fost foarte strîns, a spus 
| el, iar Bugner a boxat 

excelent".
Dar, totodată, Cooper 

a mărturisit că-nu și-a

ciuda împrejurări- 
controversate în 
și-a pierdut titlu]

DEMNĂ’
modificat intenția de 
abandona ringul. „Dacă 
aș fi cîștigat, ar mai fi 
avut rost să boxez încă. 
Dar fiindcă verdictul 
nu mi-a fost favorabil, 
cred că cel mai înțelept 
lucru este să mă retrag. 
Fără nici un regret..."

Lecția de
dată de Cooper a pro
dus o impresie deosebi
tă în cercurile sportive 
britanice.

In marea luptă pe care medicina
dentați sînt necesare importante cantități de sînge. Mijloacele de co
municare din toate țările fac apel la populație pentru a dona sîngele 
dătător de viață. Intr-o declarație făcută presei, directorul general 
adjunct al Crucii Roșii belgiene a citat printre donatorii cei mai activi 
nume de sportivi foarte cunoscuți : automobilistul Jaeky Ickx, cam
pionul mondial de motocicllsm Joel Robert, halterofilul Serge Reding, 
fotbalistul Paul van Hlmst.

DOUĂ ZILE PE... PATINE
50 de ore și 22 

de minute a aler
gat pe patine 
Marc Koch (21 de 
ani) din orașul a- 
merican Hubbard, 
stabilind, în acest 
fel, un original re-

cord mondial. In 
acest timp, Marc 
a acoperit o dis
tanță de 504,5 km ! 
Vechiul record 
mondial a fost în
trecut cu 7 ore și 
22 de minute. Du-

pă fiecare oră de 
alergare, concu
rentul avea drep
tul la 5 minute de 
odihnă, iar după 
fiecare trei ceasuri 
— 15 minute de 
odihnă.

demnitate

— Nu suport zgomotul,,.
BratislavaSTART



SPECTACULOASE K.O. ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL!
Metalul București, Progresul Brăila, Crișul Oradea și Politehnica Timișoara, 4 divizionare B, in sferturile de finală!

METALUL BUCUREȘTI—PETROLUL 0-0 DINAMO BUCUREȘTI - CHIMII FAfiARAȘ 1-0 (0-0) C.F.R. TIMIȘOARA - RAPID 0-0

Outsiderul și-a apărat calificarea cu dinții!
telefonPLOPENI, 24 (prin 

de la trimisul nostru).
Atmosferă festivă la Plo- 

peni, record de spectatori 
(peste 7.000 1), o galerie păti
mașă, pe cît de „fierbinte" 
pentru ■ Petrolul, pe atît de 
ostilă Metalului, un gazon 
excelent și... nici un gol după 
120 de minute de joc, ceea 
ce a făcut ca porțile „Cupei" 
să rămînă deschise în fața 
divizionarei B, 
București.

Jocul începe 
iute, de parcă 
pă ar fi vrut 
cheze 
start, 
însă, 
parcă 
reștenilor 
gîndindu-se că pînă la sfîr- 
șitul partidei mai sînt atîtea 
minute, în timp ce adversa
rul, echilibrat, cumpănit, își 
trimite extremele pe liniile 
văruite din marginea 
nului,

Metalul din

neașteptat de 
fiecare echi- 
s-o îngenun- 

pe cealaltă încă din 
După cîteva minute, 

petroliștii — . seniorali, 
agasați de elanul bucu- 

sting motoarele,

tere- 
acoperind mai bine 

zona centrală și atacînd 
cinci jucători...

în această bătălie, care va 
fi mai mult a nervilor 
mai puțin a tehnicii, Petrolul 
pierde startul, orgolios și 
chibzuit.

Așa se scurge prima 
priză : faze consumate 
deobște pe aria dintre cele 
două careuri, Petrolul care 
așteaptă totul de Ia Dincuță, 
spre care „curg" toate min
gile, Metalul care joacă vi
guros și atent, relevînd „ser
viciul" lui Savu (cel mai bun 
de pe teren 1), orientarea lui 
Georgescu și 
fundașilor centrali 
Apostol.

Carnetul nostru 
nări 
două 
gescu 
trare 
hai Ionescu și... peste bară ; 
min. 44 : Nicoiae Ionescu, 
„urcat" la atac, trimite, de 
la 6 metri de poartă un șut 
firav, respins în corner — 
și accidentarea, nevoluntară, 
a portarului Iosif.

Repriza secundă debutează 
într-un tempo infernal, im
pus de petroliști, care aș
teaptă dintr-o clipă într-alta 
ca adversarul să cedeze : 
Iuhasz și Moraru „cară" minge 
după minge, în timp ce 
bucureștenii 
chemîndu-1 pe 
fața fundașilor 
trolul atacă cu

cu

Și

în min. 59, la o centrare de 
pe dreapta, Grozea reușește 
singurul gol al partidei, în
scris cu... mîna și anulat — 
cu justețe — de arbitrul gă- 
lățean Vasile Liga. Un mi
nut mai tîrziu, Dumitru, 
servit „pe tavă" de Geor
gescu, rămîne singur, singu
rel cu portarul ploieștean și 
ratează — șut deviat mira
culos de Mihaî Ionescu — 
cea mai mare ocazie a meciu
lui !

Minutele trec și presiunea 
se transformă în „asediu". 
Jocul devine tot mai nervos, 
Gruber și Bădin lovesc cu și 
fără minge, Petrolul atacă 
cu baloane „oarbe", înalte, 
aruncate spre frunțile lui... 
Moraru și Apostol, iar pro
fesorul Cernăianu încearcă 
imposibilul, trimițîndu-1 în 
teren pe Ciucu, trecîndu-1 pe 
Grozea pe aripa dreaptă. Dar 
golul se încăpățînează să 
vină...

In timp ce atacul ploieș
tean se dovedește neputin
cios, Metalul se apără cu in
teligență și contraatacă a- 
menințător, prin cele două 
vîrfuri, Roman și Dumitru, 
lăsate in terenul advers.

încep prelungirile și toată

așteaptă căderea me-lumea
talurgiștiior, dar așteaptă za
darnic, căci elevii lui Paul 
Popescu (inspirat conduși de 
pe margine) dovedesc resurse 
incredibile și în finalul par
tidei joacă de la egal la e- 
gal cu consacratul lor par
tener, care adună doar lovi
turile de colț... Cu cinci mi
nute înainte de sfîrșit, Iancu 
scapă singur de la centrul 
terenului, sprintează cîțiva 
metri spre Mihai Ionescu, se 
oprește și trimite mingea în... 
tribună, lateral, cîștigînd 
prețioase secunde, într-un fi
nal literalmente dramatic.

Arbitrul Vasile Liga, aju
tat' la linie de Ion Tifrea și 
Gh. Ștefănescu, a condus 
foarte bine următoarele for
mații :

METALUL • Iosif (min. 30 
Matache) — Nedelcu, Mora
ru, Apostol, Cojocaru, Savu, 
Enache (min. 112 Troi,), Ian
cu, Georgescu, Dumitru, Ro
man.

PETROLUL : M.
— Gruber,
N. Ionescu, Iuhasz,

Ionescu 
Bădin, Mocanu, 

. ‘ , Moraru,
Petruț (min. 75 Ciucu), Din- 
cuță, Dridea, Grozea.

UN AUTOGOL A CALIFICAT
LIDERUL DIVIZIEI A!

BRAȘOV, 24 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Liderul diviziei A, Dinamo 
București, a înfruntat la Bra
șov pe fruntașa seriei a VIII-a 
din categoria C, Chimia Fă
găraș. în prima repriză, am
bele echipe au ținut să se 
acrediteze spectatorilor, bucu- 
reștenii practicînd un joc ele
gant, de continuă mișcare, fă- 
gărășenii cu un joc avîntat, 
de permanentă acoperire 
(foarte inspirată linia funda
șilor). Din această cauză, 
cursivitatea a fost caracte
ristică primei reprize. Abor- 
dînd însă partida prea lejer, 
dinamoviștii nu au fost pe
riculoși în atac, în timp ce 
Chimia, neîndrăznind să-și 
închipuie că poate trece de a- 
părarea dirijată de Nelu Nun- 
weiller, a acționat decis doar 
la mijlocul terenului. Iată de 
ce fazele de poartă au fost 
sporadice, fără imanența go
lului, deși două greșeli indi
viduale — a lui Ștefan (min. 
10) și a portarului Torz (min. 
42), cînd a ieșit inoportun în 
afara careului de 16 m

ALERGÎND DUPĂ DOUĂ... MINUNI
scurgerea timpului și trees 
la atac, foi-țînd în ultimele 
20 de minute, dar mingile 
înalte convin adversarilor, 
iar Iul Neagu îi iese o sin
gură pasență ca lumea, dar 
și atunci Corec se opune cu 
talent. Cînd se aștepta din 
clipă în clipă vreun gol pen
tru Rapid (în min. 84 Lupes- 
cu este la un... cap de vic
torie, însă iar se 
rec), C.F.R. dă o 
credibilă în min. 
trece de fundașii 
ajunge singur în

TR. SEVERIN, 24 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Sedus da minunile de . pri
măvară ale Iul Tache Macri, 
dar șl de reputația Rapidu
lui (și de legendele sale din 
Cupă), cam 15 000 de spec
tatori, dintre care mulți ti
mișoreni și „sufletiști" din 
Orșova lui Bojin, au asaltat 
stadionul din localitate cu 
gîndul la partida aceea de 
„suspense" jucată tot la Tr. 
Severin, acum trei ani, șl 
tot în Cupă, între Dinamo 
București și C.F.R. Timișoa
ra. Lumea venise pentru Ră
ducanu, Neagu și celelalte 
atracții, pentru spectacol, dar 
Cupa își are legile ei ne
scrise, care obligă la pruden
ță exagerată, iar Rapidul re
petase lecția „jocul pragma
tic' cu trei zile în urmă în 
campionat, așa că și-a che
mat repede fundașii la ordi
ne, zăvorind careul și cu 
Angelescu, pentru a evita 
surpriza pe care mulți o aș
teptau. 
Indică 
bucureștenilor, însă fără vi
jeliosul Năsturescu în forma
ție și cu Neagu aproape in
existent, golul se amina sine 
die. Pentru că, după ce Di
nu și Lupescu vor rata în 
min. 29 și 31, timișorenii — 
pe care mulți îi credeau in
teresați doar de soarta lor 
în campionat — Ies la atac, 

Nevrînd să admită superio
ritatea individuală și de grup 
a adversarului, băieții lui 
Tache Macri își activizează 
toate ambițiile, iar la înce
putul reprizei secunde Bojin, 
Periat și Panici produc des
tule necazuri defensivei bucu- 
reștene. „Perioada 
reană" culmină cu un
culos șut semnat 
(min. 61), Rapidul

puteau aduce, incidental, des
chiderea scorului.

în repriza secundă, centră
rile înalte curg în careul di
vizionarei C, dar loviturile 
de cap ale lui Dinu, Dumi- 
trache, Radu Nunweiller 
nu-și ating ținta. Minutele 
curg și golul așteptat de di- 
namoviști în virtutea „clasei" 
nu vine. Chimia încearcă o 
singură dată... marea cu de
getul : Nițu ia o acțiune pe 
cont propriu (min. 65, cursă 
de 60 m !) dar, speriat, șutea
ză mult peste poartă. în min. 
80, o scurtă perioadă de pre
siune dinamovistă (făgărășe- 
nii se resimt), Radu Nunweil
ler înalță (pentru a cîta oa
ră ?) o nouă minge la mar
ginea careului de 16 m. Dinu 
preia și șutează cu stîngul 
spre poartă, balonul este de
viat de Nacu și poposește — 
norocos pentru bucureșteni
— în poarta echipei Chimia. 
Acesta a fost autogolul cali
ficării liderului primei divi
zii în dauna unei divizio
nare C.

DINAMO : Constantinescu
— Ștefan, Nunweiller III, 
Stoenescu, Deleanu, Nunweil
ler VI, Dinu, Sălceanu, Mol
dovan (min. 46 Lucescu), Du- 
mitrache, Haidu (min. 67 
Moț).

CHIMIA FAGARAȘ : Torz 
Tăulea, Hodrea, Nacu, 

Stoica, Nțțu (min. 77 Drăgan), 
Dumitrescu, Feher, 

Ioniță, (min. 50 
Loncer.

A arbitrat 
SEI. ajutat 
I. Soos și P. 
Tg. Mureș).

Primele replici 
un facil succes ai

opune Co~ 
replică in- 
89 i Regep 
Grantului, 

__ „ careu, toa
tă lumea vede meciul termi
nat, însă Răducanu... vrea 
prelungiri și respinge ului
tor cu piciorul. Și vor urm3 
30 de minute de luptă într- 
un singur sens, cu Răducanu 
ajuns de multe ori pe cen
tru. Careul timișorean e su
praaglomerat, dar nici Lu
pescu (min, 93), nici Adam 
(min. 111 și 119) nu pot adu
ce golul devenit obsesie. Și 
din nou suspense : în ulti
mul minut scapă Periat pe 
dreapta, însă C.F.R. își jura
se doar o remiză. Remiză 
care, după calculul efectuat 
cu... riglă specială în cabina 
arbitrilor, anunță — grație 
celor trei ani în plus la vîr- 
stele 
rea...

Ovidiu IOANIȚOAIA

de însem- 
la pauză

re- 
în-

ne-

X-

BAGEAC

clarviziunea
Moraru și

Boantă, 
Nicoiae),

notează pînă
ratări — min. 22 : Geor- 

reia cu capul o cen- 
a lui Iancu peste Mi-

în timp
„închid jocul", 

Georgescu în 
centrali. Pe- 
disperarș și, Ploieșteanul Mihai Ionescu respinge atacul lui Georgescu

• •
Constănțenii nu au putut străpunge 

reduta orădeană
SIBIU, 24 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Bine pregătită 

put de sezon și 
golioasă, echipa 
azi o nouă victimă printre fos
tele sale colege de divizia A, 
eliminînd, după prelungiri, pe 
Farul Constanța. Supusă o bună 
parte din timp presiunii exer
citate de constănțeni — care 
pentru a se califica în sferturi 
aveau neapărată nevoie de vic
torie — formația orădeană a 
rezistat eroic la baricadele a- 
șezate în fața porții lui Ca
tona. De fapt, antrenorul Vlad, 
iși luase din vreme măsurile 
necesare, în scopul realizării 
„remizei”, distribuind pe Săt- 
măreanu II și Lucaci în roluri 
de „jandarmi’-’ ai „centralilor” 
Tufan și Caraman, care, supra- 
vegheați cu severitate, au fost 
constrinși să facă figurație pe 
scena de iarbă. Pentru o com
pletă imagine a ceea ce a în
semnat reduta orădeană în me
ciul de azi. mai trebuie spus că 
în sprijinul apărării imediate 
s-au repliat judicios și meto
dic și componenții celorlalte 
linii : Daraban (înlocuit apoi cu 
Neșu), Șchiopu și Cefan, care 
îl schimbase, din minutul 28, 
pe N. Alexandru, ultimul o 
rotiță utilă in angrenajul echi
pei. Intr-adevăr, prin modifi
carea forțată intervenită atunci 
— în min. 28 —, echipa oră
deană a cîștigat, poate, in ceea 
ce privește tenacitatea, dar a 
pierdut sigur la capitolul luci
ditate, intrucît N. Alexandru 
fusese omul-dispecer de la care 
plecaseră timp de jumătate de 
oră toate pasele decisive, "" 
contraatac. Ș. - 
torului a resimțit-o din plin 
nouarul formației orădene._ Ar
noțchi, obligat să se bată li
teralmente, pină la sfîrșit, 
pentru minge, cu cîte doi ad-

în acest înce- 
nespus de or- 
Crișul a făcut

____  . pe
Și lipsa coordona-

bine
la

Vamoș (toți din

Z. SZEC- 
linie de

I
Paul SLAVESCU

timișo- 
specta- 
Panici 
simte

U. T. A. —„U“ CLUJ 0-2„U“

Rapidului — califica- 
„lanternei".

Cu scăpări, arbitrajul lui 
M. Biolan ajutat la linie de 
S. Drăgulici și C. Cojocaru 
(toți din Tr. Severin)

RAPID t Răducanu — 
Lupescu (min. 117 Niță), 
Ștefan, Dinu, Dumitru, 
treanu, Angelescu, 
Codreanu (min. 70 Adam).

C.F.R. i Corec — Pîrvu, Me
hedinți, Bodrojan, Bocșa, Se- 
celeanu, Chimiuc, Periatu, 
Regep, Bojin, Panici.

Pop, 
Dan, 

Pe- 
Neagu,

Mircea M. IONESCU ,

Campioana f arii—eliminată
HUNEDOARA, 24 (prin te

lefon de la trimisul nostru).
Pe o vreme răcoroasă, în 

prezența a 12 000 de specta
tori, și-au făcut 
două divizionare 
pierduse de fapt 
dip. min. 5, cînd

de bază al arădenilor) 
la genunchi în meciul

apariția cele
A. U.T.A. 

partida încă 
Danube (ju-

Poți să domini și 75 de minute, dar...
versari — N. 
„omul” lui, și, 
nescu, inimosul și 
al constănțenilor.

Descurcîndu-se 
ușurință în momentele 
rare, Farul a avut, se 
serioase dificultăți în 
de posesie a mingii, 
vreme din prima repriză, atacul 
constănțean, mai substantial 
sprijinit de Tănase (îndeosebi). 
Badea și Stoica (azi un fundaș 
ofensiv), a închegat cîteva faze 
mai clare la poarta orădenilor. 
La una din ele, în min. 24, 
Catona fusese învins, dar a in
tervenit, in extremis, salvator, 
un picior al lui Sărac, care a 
scos de pe linia porții. Apoi, 
odată cu scurgerea timpului, 
fotbaliștii constănțeni deve
neau tot mai nervoși, mai pre
cipitați, iar jocul lor, conse
cință logică, tot mai confuz. O 
singură ocazie clară li s-a mai 
oferit elevilor lui Cosmoc, în 

scos
por- 

de

Constantinescu, 
apoi, Anto- 
lucidui libero

cu relativă 
de apă- 
înțelege, 
situațiile 

Multă

cînd Balogh a 
tot de pe linia 
minge trimisă

RM. SARAT, 24 (prin 
de la trimisul sofru).

Deci, după 120 de 
de întrecere dîrză, S. 
cău a ieșit din cursa 
Cupă. De mult n-am mai vă
zut ca o echipă să-și asedie- 
ze adversarul, zeci de 
nute în șir (nu e nici o 
gerare), cum a făcut-o 
Bacău, dar fără a reuși nici 
măcar o 
maniera 
probabil

telefon

minute 
C. Ba- 
pentru

mi- 
exa- 
S.C.

dată să înscrie. în 
în care au atacat, 
că dacă meciul s-ar

mai fi jucat încă o zi băcă
uanii n-ar fi putut străpunge 
poarta acestei ambițioase e- 
chipe din divizia secundă. Dem- 
brovschi și colegii lui se vor 
plînge de starea jalnică a te
renului din Rm. Sărat — di
mensiuni reduse, pămînt tare 
ca piatra și denivelat — dar 
fningile acelea aruncate la 
nesfîrșit sus în careu, unde 
doi apărători ca Gheorghiță 
și Cazan s-au dovedit imba
tabili la duelurile aeriene, au
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min. 87, 
cu capul, 
ții, la o 
Badea...

Și. după cum s-a văzut, 
lungirile n-au adus nmic 
pe tabelă. Arbitrul TUDOR AN
DREI, ajutat la linie de I. Vin- 
țan (cu greșeli) și I. Vasiu (toți 
din Sibiu) a 
mațiile :

CRIȘUL : 
Lucaci, Bule, 
rea nu II,
Ncșu). Suciu, N. Alexandru (min. 
28 Cefan), Arnoțchi, Șchiopu.

FARUL : Ștefănescu — Stoica, 
Antonescu. N. Constantinescu, 
Ghirea, Tănase (min. 91 Mareș), 
Badea, Ologu (min. 46 I. Con
stantinescu), Tufan, Caraman, 
Kallo.

pre- 
nnu

condus bine for-

Catona — Sărac, 
Balogh, Sătmă- 

Dărăban (min. 6C

G. NICOLAESCU

Pronocxprcs ★ Loto
PRONOEXPRES

LANUMERELE EXTRASE
CONCURSUL Nr. 12 DIN 24 

MARTIE 1971
FOND GENERAL DE PREMII:
2.862.299 lei din care 1.564.998 

lei report
EXTRAGEREA I : 29 12 2 30 

38 27
FOND DE PREMII: 1.729.230 
lei din care 1.053.724 lei report 
la cat. I.

EXTRAGEREA a II-a: 1
32 7 3

1 variantă 10% a 10.000 lei ; a 
2-a: 1,65 variante a 76.284 lei; 
a 3-a: 21,75 a 5.787 lei; a 4-a: 
26,95 a 4.670 lei; a 5-a: 
a 885 lei; a 6-a: 236,80 
lei.

REPORT CATEGORIA
215.004 lei

31

lei 
la

FOND DE PREMII: 1,133.069 
din care 511.274 lei report 
cat. A.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală începînd de joi 
1 aprilie pînă la 8 mai 1971, 
inclusiv ;

în țară începînd de la 
5 aprilie pînă la 8 mai 1971. 
inclusiv.
CÎȘTIGURILE OBȚINUTE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

MARTIE 1971 
EXTRAGEREA I: Cat. 1: 

variantă 100% a 100.600 lei

19
1 

și

142.20 
a 532

I:

EXTRAGEREA a II-a: Cat
A: 1 variantă 10% a 100.000 
lei; B: 5,90 a 17.184 lei; C: 
14 a 7.242 lei; D: 30,20 a 3.157 
lei ; E: 39,85 a 2.544 lei; F: 
52,25 a 1.940 lei.

REPORT CATEGORIA A:
1.384 lei

AMBELE EXTRAGERI : 1582,45 
variante a 100 lei

Ciștigurile de la extragerea 
I au fost obițnute de SCHNE! 
DER IOAN din Vatra Moldo- 
vița-Suceava = 100.000 lei și 
LEBER ȘANDOR din Timișoara 
= 76.284 lei; iar de la extra 
gerea a II-a de STATE VA
SILE din Jariștea-Vrancea = 
109.000 lei.

CRAIOVA, 24 (prin telefon 
da la trimisul nostru).

Greu, aproape imposibil de 
crezut, dar adevărat! Progre
sul București s-a prezentat la 
meciul de Cupă de la Craio
va, cu Politehnica Timișoara, 
fără carnetele jucătorilor. Po
trivit regulamentului de or
ganizare și desfășurare a 
competițiilor (art. 47 — care 
prevede obligativitatea pre
zentării ia meciurile oficiale 
a cel puțin 7 carnete de legi
timare, restul pînă la 11 ju
cători putînd fi creditați pro
vizoriu, pe baza buletinului 
de identitate și a dovezii de 
sănătate) Progresul, echipă 
care nu a îndeplinit această 
formalitate legală înainte de 
joc, pierde întîlnirea cu sco
rul de neprezentare de 3—0 ! 
Reamintim că în ediția 1967 
— 1968 a campionatului na
țional, cu ocazia unei întîlniri 
din prima etapă a returului, 
pe care o avea de susținut 
tot pe teren neutru (cul
mea !), la Hunedoara, cu Jiul 
Petroșani, antrenor fiind pe 
atunci tot Petre Moldovea
nul), echipa din str. dr. Stai- 
covici s-a văzut învinsă încă 
înainte de a fi apărut pe te
ren, legitimațiile de joc fiind 
uitate acasă. Recidiviști în 
materie, bucureștenii n-au 
învățat după cît se vede ni-

mic din usturătoarea lecție 
care i-a dus cu trei ani în 
urmă în situația de excepție 
în fotbalul nostru, de a pier
de un meci oficial din cauza 
unei condamnabile atitudini 
de neglijență.

Partida programată în „op
timile" Cupei dintre Progre
sul și Politehnica Timișoara 
s-a desfășurat totuși, în cele 
din urmă, dar a avut un ca
racter amical. Rezultat final : 
3—3 (0—3). Jocul a plăcut în 
general, a fost interesant ca 
succesiune a scorului, ofe
rind publicului destule mo
mente de fotbal bun, cu go
luri multe și spectaculoase. 
Au înscris pentru Progresul 
Năstase (2), și Matei, iar pen
tru timișoreni Kun I (2) și 
Copăceanu.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : Vidac — Rotaru, Mafa, 
Rrindescu, Fiilop, Arnăut, Di
ma, Petrovici, Kun I, Bungău, 
Copăceanu.

PROGRESUL : Manta — 
Tănăsescu, Măndoiu, Grama, 
Dumbravă, Dinu Iordan, Bel- 
deanu. Ion Sandu, Raksi. 
Năstase, Matei.

arătat lipsa de 
majorității fotbaliștilor 
Bacău. Doar Duțan — 
lent în acest meci — a în
cercat pasa în adîncime. Dar 
cu cît minutele treceau, ner
vii îl dominau și pe el, ca și 
pe Velicu și Hrițcu, care au 
depășit uneori limitele jocu
lui bărbătesc. Dembrovschi, 
„creierul echipei", stînjenit 
de aglomerația din jur, a ac
ționat reținut, a evitat anga
jamentul și toate acțiunile o- 
fensive se opreau la margi
nea careului

Prima repriză a fost mai 
echilibrată, dar ocaziile de 
gol puține. In min. 25, Ru
gi ubei a reluat cu capul, în 
min 45, Duțan a șutat puter
nic, dar portarul Rădoi a fost 
la post și așa avea să facă 
și după pauză, la situațiile 
create de Rugiubei (min. 46), 
Ene Daniel în min. 73, — 
mingea a lovit bara și a sărit 
în brațele portarului și Ve
licu în min. 75. Dar, ce a- 
tîtea comentarii. Din min. 46 
și pînă în min. 119, 
Club Bacău a jucat la o 
poartă. în zadar, însă. Ba, 
mai mult, în min. 64 și 119. 
Grigore a scăpat singur și 
doar intervențiile lui Ghiță 
(a boxat în corner) au evitat 
golurile. în rest, o luptă con
tinuă între atacanții băcă
uanii și 9 brăileni masați în 
propriul teren

Arbitrajul brigăzii buzoiene 
— Vasile Pîrvescu (la centru), 
P. Căpățină și Cr. Teodo- 
rescu (la linie), foarte bun.

PROGRESUL BRAILA : 
Rădoi—Simionescu, Petcu.
Țapu, Gheorghiță, Cazan 
(min. 62 Turcu), Plugaru, Mi
hai, Grigore, Chitu, Bunea 
(min. 106 Stănoaie).

S.C. BACAU : Ghiță—Kiss. 
Hrițcu, Velicu, Băluță, Văta
fii, Duțan, Pană, Dembrovschi 
(min. 77 Volmer), Rugiubei 
(min. 72 Ene Daniel), Florea

orientare a 
din 

exce-

Sport

Mihai IONESCU Constantin ALEXE

Lotul U.E.F.A.
Granitul 3-0 [2-0]

de verificare sus-în partida
ținută ieri, pe terenul II al 
complexului „23 August", în 
compania echipei Granitul, 
am remarcat multă poftă de 
joc (în special în prima re
priză) la toți componenții lo
tului de juniori, care se pre
gătesc pentru jocul de du
minică, de la Sofia. Au mar
cat : M. Sandu, Aeienei — 
splendidă combinație cu I. 
ion — și Smarandache, prin- 
tr-un șut-bombă, de la 30 me
tri. (D. G.)

cător 
lovit 
cu Progresul, la București, a 
părăsit terenul, fiind înlocuit 
cu Schepp. Studenții — timo
rați după neașteptata „lovitu
ră" primită de la Steaua — 
au început meciul cu multă 
prudență. Deși au obținut 
trei cornere în min. 15, tex- 
tiliștii n-au reușit golul pen
tru care depuneau eforturi e- 
vidente. De prin min. 20, 
Anca, Barbu și Stîneel au pus 
stăpînire temeinică pe centrul 
terenului, apărarea arădeană 
fiind nevoită să se retragă pas 
cu pas, strîngîndu-și și mai 
mult rîndurile în fața pro
priului careu. O incursiune a 
lui Barbu (min. 25) a semă
nat o adevărată panică în ca
reul lui 
centrat, 
balonul 
în bara 
nutul următor, o altă șarjă și 
mai rapidă, dar și mai efi
cientă. O combinație fulgeră
toare a atacului clujean a a- 
duș balonul în careul texti- 
liștilor, Lereter a ezitat să 
-degajeze, iar Anca l-a expe
diat imparabil in poartă, des- 
chizînd scorul. Arădenii își 
pierd busola și numai Kun II 
(în min. 46) va reuși să-și 
facă simțită prezența în fața 
porții clujene, fiind blocat în

Gornea. Uifăleanu a 
iar Barbu a preluat 
cu capul, trimițîndu-1 
transversală. în mi-

ultimă instanță de Pexa șl 
Solomon. Clujenii se dezlăn
țuie, iar Anca devine stăpî- 
nul terenului. Golul al doilea 
este inevitabil. El „cade" în 
min. 39. La o centrare a lui 
Barbu de pe partea dreaptă, 
Adam deviază cu capul ba
lonul spre Mocanu și acesta reia 
din dole, imparabil: 2—0.

După pauză, arădenii îl re
trag pe Axente la mijlocul 
terenului, sperînd într-o „rea
nimare", dar clujenii și-au 
luat avînt și n-au mai putut 
fi opriți. Ei își continuă „dan
telăriile" și reușesc faze de 
fotbal autentic, amintind pri
ma repriză din partida cu 
Rapid, Uifăleanu reușește 
două incursiuni periculoase în 
min. 58 și 72, iar în min. 73 
Gornea e nevoit să iasă la 
18 metri

„U“Cluj ! Totoianu — Crețu, 
Pexa, Solomon, Mihăilă, Stin- 
cel, Anca, Uifăleanu (min. 89 
Munteanu), Barbu, Adam, D. 
Mocanu.

U.T.A. : Gornea — Birău, 
Lereter, pojoni, Popovici, Pe- 
tescu, Domide (min. 5 Schep), 
Axente, Calinin, Kun II, Sima.

Bun arbitrajul lui CORNEL 
POP (Hunedoara), ajutat la 
linie de N. Găman (Simeria) 
șl M. Ostaficiuc (Deva).

G. MIHALACHE

Vîrsta - criteriu ingrat al unei partide excelente
(Urmare din pag. I)

eroarea cea mai frecventă care 
le-a diminuat uneori șansa.

Amîndouă echipele au evo
luat la Tîrgoviște după o geo
metrie oarecum asemănătoare, 
lansînd în față oamenii cei mai 
agresivi (Iordănescu, Tătaru, 
recte — Frățilă și Dobrin) și 
concentrînd la mijlocul terenu
lui extremele, orientate — al
ternativ — spre atac sau apă
rare. Dacă și Steaua și F. C. 
Argeș au avut atîtea reușite, 
construind fiecare în manieră 
proprie atacuri numeroase și 
virulente, atunci să încercăm a 
explica de ce ele n-au izbutit 
să înscrie decît două goluri în 
120 minute. Faptul se datorește 
jocului la fel de bun pe care 
adversarii l-au făcut, unii îm
potriva altora, în faza de apă
rare. Liniile de fundași, portari 
și restul coechipierilor cu misi
une parțial defensivă au reali
zat rețele aproape infailibile și 
e greu să facem remarcări de 
teama de a nu nedreptăți. Și 
acum vom aminti cîteva mo
mente deosebite. Prepurgel reia 
puțin peste poartă (min. 6) ; 
Iordănescu șutează periculos 
(min. 14). combinație Tătaru— 
Iordănescu—Pantea | se obține 
corner — Ștefănescu trage pu
ternic, Niculescu apără (min. 
20) ; Pigulea în atao — Dobrin 
din voie, tare, dar puțin peste

(min. 28); Tătaru execută o lo
vitură liberă — Niculescu res
pinge — Iordănescu reia și 
marchează : 1—0 (min. 35); Do
brin—pasă excepțională, Hălmă
geanu face henț în careu, arbi
trul lasă avantaj, Radu egalează 
printr-un șut care lovește bara 
laterală și iptră în plasă : 1—1 
(min. 40). Primul sfert de oră 
din repriza secundă Steaua e 
depășită și piteștenii au multe 
ocazii. Apoi din nou echilibru. 
In prelungiri, domină mai mult 
F. C. Argeș, dar bucureștenii 
știu să contraatace și trag de 
două ori în bară (Tătaru, min. 
98 și Pantea, min. 108). Partida 
a fost arbitrată ireproșabil de 

(centru), Ion 
Moraru (toți

Em. Vlaiculescu
Chiriță și Mihai 
din Ploiești).

F. C. ARGEȘ :. _____ . Niculescu —
Pigulea, Olteanu, Vlad, Ivan, M. 
Popescu, Prepurgel, Radu, Fră- 
țilă (min. 77 Roșu), Dobrin, 
Jercan (min. 66 Iancu).

STEAUA : Coman — Sătmă- 
reanu, Ciugarin, Hălmăgeanu 
(min. 100 Negrea), Cristache, 
Vigu, Ștefănescu (min. 46 Du- 
mitriu III), Pantea, Tătaru, Ior- 
dănescu (min. 46 Ștefănescu), 
Negrea (min. 100 Marcu).

Aliniind la începutul partidei 
o formație cu 17 ani (la totalul 
vîrstelor) mai tînără, Steaua se 
va califica după toate proba
bilitățile.

ZI BOGATĂ ÎN FOTBALUL INTERNATIONAL
® Everton eliminată din C.C.E. • Echipa Ungariei învinsă de Feijenoord

Pînă la închiderea ediției ne-au parvenit următoarele rezultate din 
meciurile retur ale sferturilor de finală din cupele europene la fotbal.

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

CUPA CUPELOR
— Gomlk Zabrze

Steaua Roșie Belgrad 
Panathlnaikos
Legia Varșovia 
Celtic Glasgow

Manchester City

Vorwfirts Berlin 
Chelsea
Real Madrid

CUPA
Bayern Milnchen

Semifinalele în cupele europene vor îl stabilite prin tragere la sortii 
azi la ZUrich.

4—0 
0—0 
2—1 
1—0

(in tur 2—3) 
(In tur 1—1) 
(In tur 0—1) 
(in .ur 0—3)

(In tur 0-—2)

— P.S.V. Eindhoven 1
— F. C. Bruges ‘
— Cardiff City I

EUROPEANA A TÎRGURILOR
— F. C. Liverpool 1—1

z— o
se rejoacă la Copenhaga 

tur 
tur 
tur

1—0
4—0
2—0

(in 
(în 
(în

(In tur
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PRELIMINARII OLIMPICE
La Londra : Anglia — Bulgaria l—0 (1—0)

MECIURI AMICALE
La Rotterdam £ Feijenoord — Selecționata Ungariei 3—1 

... Jansen

a Ungariei 1—0 (0—0).

prixnul joc

marcat Van Hanegen (mln. <), Lasersoms (min. 
respectiv Sziics (min, 85).

La Măge : Standard — Selecționata de tineret 

CAMPIONATE, CUPE
In semifinalele cupei Elveției 1 Mendrlslostar 

vette — Lausanne 8—1.
In campionatul Angliei > Ipswich Town — Tottenham 1—2.

Alte meciuri șl comentarii, în ziarul de mîlne.

(2—1). AU 
(mln. 85),

— Lugano 0—2 ; Ser-


