
LUCRĂRILE COMISIEI IN DOMENIUL 
CULTURAL-EOUCATIV, AL SPORTULUI Șl TURISMULUI

Dezbateri ample privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport în întreprinderi și instituții

în cadrul lucrăndpr Con- 
gresului Uniunii Generale a 
Siridlcartelor/din România, ieri 
au avut lac dezbateri în ca
drul Comisiei în domeniul 
cultural-educătiv, al 

‘tului și turismului,
care au participat
dre de conducere ale __
(vității sindicale din Consiliile 
județene și municipale, pre
ședinți de sindicate, președinți 
și secretari de cluburi și 
asociații sportive, reprezen
tanți ai diferitelor organe și 
organizații de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului.

Lucrările, conduse de tova
rășul Nicolae Gavrilescu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., au prilejuit și ample 
discuții privind o seamă de 
aspecte majore ale activității 
de educație fizică și sport din 
întreprinderi și instituții. Nu
meroși vorbitori au eviden
țiat rolul important al educa
ției fizice a maselor, cu for-

spor- 
la 

ca- 
acti-

mele ei simple, precizînd lo
cul pe care trebuie să-1 ocupe 
activul obștesc în această ac
tivitate. Punctele de vedere 
exprimate 
dezvoltarea, în 
cu ajutorul 
bazei materiale a sportului 
de masă și de performanță, 
subliniind necesitatea ame
najării, în continuare, a cît 
mai multor baze sportive 
simple, necostisitoare, în in
cinta sau în apropierea între
prinderilor, cu participarea 
salariaților, a uteciștilor. S-a 
cerut, de asemenea, ca bazele 
sportive ale asociațiilor și 
cluburilor să fie mai mult 
puse la dispoziția activități
lor de masă.

în cuvîntul său, tovarășul 
Marin Bîrjega, vicepreședinte 
al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
a evidențiat utilitatea dezba

terilor, arătînd că la trei ani 
după investirea sindicatelor

au scos în relief 
ultimii ani, 

sindicatelor, a

— prin Legea nr. 29 — cu a- 
tribuții precise în domeniul 
sportului de masă și de per
formanță, ele au reușit să 
învioreze această activitate. 
Mai mulți oameni ai muncii 
practică azi sportul preferat; 
a crescut vizibil numărul ac
țiunilor turistice. Apreciind 
colaborarea fructuoasă care 
există între C.N.E.F.S. și 
U.G.S.R., vorbitorul a subli
niat cu satisfacție că și în 
județele țării se simte tot 
mai mult rodul acestei cola
borări.

în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Nicolae Gavrilescu 
a mulțumit vorbitorilor pen
tru opiniile constructive ex
puse în cadrul lucrărilor Co
misiei, asigurînd că propune
rile făcute vor fi studiate cu 
atenție, urmînd ca unele din
tre ele să fie incluse printre 
obiectivele actuale ale U.G.S.R. 
în domeniul activității de 
educație fizică și sport.

i.
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DUPĂ „OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI

• Apropiere valorică sau secretul 

prelungirilor • Calificarea și conta 

bilizarea virstei ©Tragere

sorți, sau sorți... di 

© Implicațiile unui forfait

Competiții dotate

Semicentenarului

Virajele, „eternul"

cu „Cupa

examen de înde minare în probele pe circuit...
Foto i Th. MACARSCHI

zic I
Desen de AL. CLENCIU

»»•
nu-mi vine să-ți

— Să nu-mi zici mie „A", dacă rîndul initor...
— Păi nici acum

calificării.

BUCUREȘTI — .Ieri după 
amiază, pe circuitul din stra
da Cîmpine'i, a luat sfîrșit

competiția dotată cu „Cupa
Semicentenarului", organizată 
de către Comisia municipală 
de ciclism. Ca și precedentele 
etape și această ultimă între
cere pe circuit a oferit obiș- 
nuițjlor 
dispute 
seala a 
de stat în picioare.

La seniori, chiar de 
ceput s-a evidențiat 
Ciocan — Ene pentru- 
'rea punctelor la' sprinturile 
care au avut loc din 5 în 5 
tururi, pe; ulțima parte inter
venind și ’ Leib'ner, talonat de 
N. Gavrilă. Victoria a revenit 

rlui C, Ciocan (Dinajno) 20 p, 
urmat de Șt. Ene (Steaua) 16

■ p. Șt. Ceibner (D) 11 p,' N. G|8-
■ vrilă (St) 9 p, D- Nemțeanu 
(C.S. Brăila) 6 p, ’Șt. Cernea 
(St) 4 p. La juniori mari o 
spectaculoasă evadare, chiar 
după primele ture, executată 
de T. Drăgan și V. Murinea- 
nu prilejuiește o întrecere di
namică, cei doi fugari re- 
zistînd totuși o bună bucată

spectatori o serie de 
care au răsplătit obo- 
două ore și jumătate

la în- 
duelul 
cuceri-

de - drum, asaltului 
pluton. Clasament: 1. 
gan (Voința) 10 p; 2.

(Șc. sp. 3) 9 p; 3. Ion 
(St.) 9 p; 4. C. Cîrjă 
I) 6 p; 5. V. Miu (Șc. 
p; 6. Gh. Tudor (St.) 
N. Voican (Sc. sp. 3) 

2 p. Și juniorii mici s-au în
trecut cu dîrzenie, victoria 
revenindu-i reprezentantului 
clubului Steaua, Dan Andrei, 
care a totalizat 7 p. Pe locu
rile următoare: P. Cimpoeru 
(Sc. sp. 3) 7 p; N. State (Petro
lul) 3 
3). 3 p 
1 P.

: rineanu 
Gavrilă 
(Sc- sp. 
sp. 3) 5 
2 p; 7.

dat de 
T. Dră- 
V. Mu-

p, St. Popescu (Șc. sp. 
și T. Burete (Șc- sp 3)

★
organizarea

Em. I.

Clubului 
al Institu-

în
sportiv universitar
tului de petrol, gaze și geo
logie se desfășoară în prezent 
un turneu de șah la care sint 
prezenți o serie de fruntași ai 
acestui sport din Capitală și

din țară. După primele runde 
în fruntea clasamentului se a- 
flă Al. Cheșca 4,5 p, S. Teodo
rescu 3,5 p, D. Wolf 3 p și I. 
Lazăr 3 p.'

SUCEAVA — Recent s-a în
cheiat în localitate o intere
santă întrecere de handbal 
masculin, la care au partici
pat formații din Suceava, Gu
ra Humorului, Șiret și Dum
brăveni. în urma desfășurării 
meciurilor (tur-retur), dintre 
care multe au fost de un bun 
nivel tehnic, clasamentul ara
tă astfel : 1. Victoria Suceava 
10 p, 2. Voința Șiret 8 p, 3. Vi
forul Dumbrăveni 5 p.

în aceste zile au loc între
ceri la tenis de masă, șah, vo
lei etc

C. ALEXA — coresp.
BRĂILA — Din inițiativa 

Comitetului județean U.T.C. 
s-a organizat o amplă între
cere la tenis de masă și șah,

rezervată tinerilor de la sate. 
La faza județeană a competi
ției o frumoasă comportare au 
avut I. David (Maximeni), M. 
Constantin (Urleasca) — la 
șah și C. Răzvan (Maximeni) 
— la tenis de masă.

I. BALTAG — coresp.

Vrînd, nevrînd, 
„optimile" Cupei 
României ne-au 
introdus în lumea 
cifrelor, prin pîu- 
sul-record al pre
lungirilor, prin 
minusul neaștep
tat al partidei de 
Ia Craiova, prin 
contabilizarea vîr- 
stei jucătorilor ca
re au evoluat la 
Tîrgoviște și Tr. 
Severin, ca su
prem argument al
Departe de a ne speria de a- 
ceste premise cifrice — atît 
de generoase, de obicei, cu 
statisticienii comehtatori ai 
fotbalului viu — trebuie să 
ne detașăm de ele pentru a 
putea desluși adevărata în
cărcătură a celei mai senza
ționale faze din istoria ulti
milor ani ai Cupei.

S-au disputat, deci, 780 de 
minute de joc, însă numai 
în șapte partide. Dintre aces
tea, numai „U“ Cluj s-a des
prins net în cîștigătoare, , a-

asigurată din 
ceea ce i-a și 

să combine 
decontractat.

vînd victoria 
prima repriză, 
permis, apoi, 
spectaculos șt 
în schimb, Dinamo, cealaltă
învingătoare în răstimpul ce
lor 90 de minute, a avut o 
traiectorie inversă : abordînd 
partida lejer, elegant, „pre- 
dînd" de la înălțimea cate
drei de lider în „A", a intrat, 
spre final, în criză de timp 
și puțin a lipsit ca să nu aș
tepte și ea... mutarea în plic ! 
în restul celor cinci partide, 
nici prelungirile n-au putut

departaja competitorii „opti
milor".

Caracteristica acestei faze 
din Cupă se desprinde, astfel, 
eu claritate : un neașteptat 
echilibru pe toată linia. De 
fapt, surpriza este șl nu 
prea. O mai atentă privire 
a echipelor ce și-au dispu
tat calificarea miercuri, ne a- 
rată că pe lingă echipele din 
primul eșalon, celelalte com-

Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag. a 3 a)

SIBIU — Sportivii din jude
țul nostru întîmpină marea 
sărbătoare a Semicentenarului 
Partidului pârtie ipînd la nu
meroase competiții festive. 
Astfel, atleții participă zilele 
acestea la un concurs de cros, 
a cărui 
loc la 4 
minică, 
sportive
un turneu cu handicap, 
voleibaliștii și popicarii, 
cei din Sibiu cît și cei 
Mediaș, se vor întîlni săptă-
mîna viitoare într-o amplă 
competiție-

L ION — coresp.

etapă finală va avea 
aprilie. în fiecare du-

handbaliștil
Șoimii participă

Școlii 
la 

iar 
atît 
din

IERI LA „FLOREASCA“

GIMNAȘTII SOVIETICI ÎNVINGĂTOR!
ÎN FATA CELOR ROMÂN!

Doi vechi rivali: 
— Zbigniew Pa
celt (stingă), 
Marian Slavic

i w A

l ‘ «ST

aiw ț r

Astăzi, la bazinul ,,23 August" (orele 18), 
primele întreceri

Și

AST A-SEARA, LA BELGRAD,

Astă-seară, la Belgrad, e- 
chipa de polo a României 
întîlnește în primul meci al 
turneului internațional, for
mația Iugoslaviei, actuala 
campioană olimpică. Va fi 
cea de a 31-a partidă dintre 
cele două reprezentative. 
Pîhă în prezent, jucătorii iu
goslavi au cîștigat de 27 de 
ori, iar cei români o singură 
dată, două meciuri închein- 
du-se cu rezultate egale. în 
zilele următoare, reprezenta
tiva țării noastre va juca cu 
Italia (palmares 9 — 5 — 11) 
și Bulgaria (20 — 1 — 3). 
Este primul turneu de am
ploare la care participă echi
pa. română, pentru care an-

trenorii A. Grințescu și
Firoiu au la dispoziție urmă
torul lot : Huber (Slavei) — 
Szabo, Zamfirescu, Novac, 
Culineac, C. Rusu, Mihăiles- 
cu, M. Popescu, Nastasiu și 
R. Lazăr,

I
I
i

N.

Selecționatele masculine de 
înot ale. României și Poloniei 
se vor afla astăzi față în față 
pentru a 8-a oară.

Oaspeții sosiți de la Sofia 
cu o confortabilă victorie a- 
supra Bulgariei (care ne-a în
trecut la ultima Balcaniadă) 
sînt optimiști, și speră într-un 
nou succes. De altfel, și cal
culul hîrtiei este favorabil 
sportivilor polonezi, care al
cătuiesc o echipă redutabilă 
și omogenă, de elită (gru
pa A) de pe continent. în 
același timp însă, și înotă
torii români sînt animați de 
dorința unei revanșe pentru 
înfrîngerea suferită în „Cupa 
Europei" (1969), fapt care l-a 
determinat ieri pe antrenorul 
federal Aurel Urmuzescu să 
ne declare fără nici un fel 
de reținere : „Vom cîștiga la 
limită acest meci important. 
Rezultatele 
adversarilor noștri nu ne-au 
speriat ; ba dimpotrivă, ele 
i-au mobilizat la maximum 
pe băieți, ambițioși să repete 
„figura" (adică un succes) 
din primăvara trecută din 
meciul cu Cehoslovacia.

Iată și programul complet 
al întîlnirii : AZI, de la ora 
18 — 100 m liber: Slavic,

m

li-
ora

Oprițescu — Chmelewski, 
Bukowski ; 100 m delfin:
Miclăuș, Rolik — Chudzinski, 
Czaplicki ; 400 m liber : Ai
mer, Slavic — Wojtakaitis, 
Wislicki ; 100 m bras : Șop- 
tereanu, Teodorescu 
Smiglak, Klukowski ; 100 
spate : Hohoiu, Lupu 
Dlucik, Zaluski ; 4x100 m 
ber : SlMBĂTA, de la
18 : 200 ni liber : Slavic, Mi
clăuș — Wojtakaitis, Chme
lewski ; 400 m mixt : Aimer, 
Naghi — Pacelt, Krawczik ; 
200 m spate : Hohoiu, Lupu
— Zaluski, Dlucik ; 200 m 
bras : Teodorescu, Hempel — 
Smiglak, Dyrek ; 4x200 m li
ber ; DUMINICA, de la ora 
18 : 200 m mixt: Slavic, Teo
dorescu — Pacelt, Zaluski ; 
200 m delfin : T. Nicolae, Ro
lik — Krawczik, Czaplicki ; 
1500 m liber : Aimer, Naghi
— Wojtakaitis, Wislicki ; 
4x100 m mixt.

foarte bune ale

RUGBVȘTH JUNIORI 
AU PLECAT LA SOFIA

I
I

Lotul de rugby (juniori) al 
României a părăsit joi dimi
neața Capitala îndreptîndu-se 
spre Sofia. Tinerii rugbyști 
români vor susține cîteva me
ciuri amicale în compania se
lecționatei de juniori a țării 
gazdă, urmînd ca miercuri la 
prînz să se deplaseze, pe ca
lea aerului, la Casablanca, lo
cul de desfășurare a actualei 
ediții a „Cupei națiunilor — 
F.I.R.A.";

Lotul 
fesorii 
Nicolae 
Vasile, 
nori.

I
I
I
I
I

este însoțit de pro- ■
Nicolae Pădureanu, I 

Vizitiu și Constantin * 
în calitate de antre- ;

Nikolai Andrianov, primul

SCHIORI ROMANI

LA „CUPA ALEKO'7
Ieri a plecat spre Sofia un 

grup de schiori-alpini români 
care vor lua parte la tradițio
nalul concurs internațional 
„Cupa Aleko”, organizat pe pir- 
tiile muntelui Vitoșa.

Au făcut deplasarea Dan 
Cristea, Virgil Brenci, Nieoiae 
Crețoi, Ioana Belu, Daniela 
Munteanu și antrenorul Ion 
Cașa.

clasat la individual compus
Vizita de o săptămînă în țara 

noastră a două selecționate de 
gimnastică ale. Uniunii Sovie
tice s-a încheiat — după cum 
am mai anunțat — cu două 
concursuri între formații ale 
României și U.R.S.S., cel al e- 
chipelor masculine desfășurîn- 
du-se ieri după amiază în fața 
publicului bucureștean.

Oaspeții au aliniat 
tură tînără, aspirantă 
crarea internațională, 
cel mai valoros s-a dovedit ju
niorul Nikolai Andrianov, cam
pion absolut al U.R.S.S. la ca
tegoria lui de vîrstă. Iată-i și 
pe ceilalți componenți ai selec
ționatei oaspe : Vladimir Sa
fronov, Anatoli Trifonov, Ser- 
ghei Harenko, Viaceslav Boliko, 
Eduard Mikaelian. Reprezenta
tiva țării noastre a cuprins pe: 
Mircea Gheorghiu, campionul 
absolut pe anul trecut, Vasile 
Coșariu, Dan Grecu, Constantin 
Petrescu, Nicolae Oprescu și 
Liviu Mazilu.

Puținii spectatori ce s-au de
plasat la „Floreasca" au urmă
rit o întrecere echilibrată, de 
bună valoare tehnică, oaspeții 
avînd avantajul unei mai 
avansate pregătiri, care s-a do
vedit decisivă în stabilirea con
figurației finale a clasamentu
lui. Victoria selecționatei sovie
tice este, în aceste condiții, cu 
totul meritată, mai ales dacă 
avem în vedere că în progra
mul competițional al gimnaști- 
lor români primul concurs fi
gura abia peste o lună I

Rezultate: pe echipe: U.R.S.S. 
226,30 p ; România 223,25 p ; in
dividual compus — Nikolai An
drianov 57,00 p, Viaceslav 
Boiko 56,45 p, Anatoli Trifonov 
56,05 p, Dan Grecu 56,00 p, Vla
dimir Safronov 55,95 p, Mircea 
Gheorghiu 55,90 p. (Ct. M.)

o garni- 
ia consa- 
în care

In campionatul diviziei A de hochei

0 ETAPĂ FĂRĂ COMPLICAȚII
’.............................- ---------y----------

In sala de atletism din Tbilisi a avut loc recent concursul interna
tional de săritură In Înălțime dotat cu „Premiul Robert Savlakadze“. 
La Întreceri au participat și doi săritori români, dintre care tiuăra 
Roxana Vulescu (17 ani) a concurat cu deosebit succes. Ea s-a clasat 
a II-a, dar ceea ce bucură mai mult este rezultatul de 1,74 m (nou 
record național pentru junioarele I) cu care a încheiat concursul. Câș
tigătoare a fost sovietica Galina Filatova cu 1,74 m.

Proba masculină a revenit lui Rustan Ahmetov — 2,17 m. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 2. Iuri Tarmak 2,14 m, 3. Valentin Gavrilov 
2,14 m,.„ 7. Valerl Brumei 2,05 m,... 14. Mihal Negomireanu 2,00 m.

COOPERAȚIA P0ATE DESERVI CONSUMATORII
aXvXxvXvxXvAvtxvwXvWXXXXXXX^ DE BUNURI SPORTIVE?
© Avantajele lucrului In atelierele meșteșugărești © Cînd nu se 

reclamă mărfurilor • Produse la un preț de cost mai redus

In general, echipamentul sportiv din fibre supraelastice 
bumbac nu stă prea mult în rafturile magazinelor, sim-sau 1

țindu-se chiar uneori lipsa acestor mărfuri pe piață. Merceo
logii și responsabilii magazinelor se plîng că nu pot satisface 
cerințele cumpărătorilor, datorită faptului că furnizorii nu 
respectă contractele încheiate. Mergînd pe urmele acestei se
sizări, ne-am deplasat, pentru început, la una dintre 
mari fabrici de confecții și 
printre altele, și echipament

tricotaje din 
sportiv.

țară, care
cele mai 
produce.

O RUDĂ SĂRACĂ: 
PASMANTERIA
aflăm în biroul tov. 

Machedon, șeful servi- 
comercial al Combina- 

de confecții și tricotaje-

întreprin-

face | AKHIIA SIBASTBĂ |

Ne
Titu 
ciului 
tului
București.

— Cu (oate că 
cea mai masivă 
țară, ne explică 
produsele noastre

reprezentăm 
unitate din 

gazda, totuși 
sint condi-

ționate și 
deri, care 
cot, elastic etc. E suficientă 
o simplă dereglare a acestei 
colaborări ca să nu ne putem 
onora angajamentele. Pas- 
manteria ne este încă o rudă 
săracă și din cauza ei și a 
lipsei de coloranți nu ne-am 
putut îndeplini totalmente 
obligațiunile in cursul anului 
trecut.

de alte
n-t livrează ață, tri- 

etc.

— Ce se va întîmpla, însă, 
cu contractările din acest an ?

— Numărul unităților co
merciale pe care le vom apro
viziona cu materiale sportive 
în 1971 este mic, chiar foarte 
mio : 14. De aceea, sint sigur 
că vom îndeplini conștiincios 
angajamentele...

— Cine socotiți că ar putea 
umple golurile create de ane
mica participare a 
București, la producția 
lelor sportive ?

— După opinia mea, 
rația trebuie să fie mult 
aproape de doleanțele și 
gusturile atît de diverse 
consumatorilor. Cred că 
cesitățile actuale ar putea fi 
completate prinlr-o interven
ție mai activă a atelierelor 
meșteșugărești.

Și alți specialiști au fost de 
părere că sortimentul variat 
și producția în serie mică 
se potrivesc de minune coope
rației și industriei locale.

O RECOMANDĂRI: 
CĂLDUROASĂ

C.C.T.- 
artico-
coope- 

tnai 
de 
ale 
ne-

De aceea batem la ușa co
operativei „Oltul" din Miercu
rea Ciuc, care ne-a fost căldu
ros recomandată nu numai de 
către reprezentanții asociațiilor 
sportive din județul Harghita,

Tr IOANI1ESCU

(Continuare in pas. aia)

MIERCUREA CIUC, 25 
(prin telefon de Ia corespon
dentul nostru). După o bine
meritată zi de odihnă cele 6 
echipe divizionare s-au întîl- 
nit din nou joi pe patinoarul 
artificial din localitate, care 
pe zi ce trece devine tot mai 
ospitalier. In cea de a treia 
etapă a turului IV partidele 
n-au mai fost Chiar atît de e- 
chilibrate ca în urmă cu două 
zile (excepție făcînd meciul 
Avîntul M. Ciuc — Agrono
mia Cluj) și totuși, în ciuda 
scorurilor înregistrate, jocu
rile au fost spectaculoase 
iar majoritatea hocheiștilor 
au manifestat o formă mult 
mai bună ca în turul prece
dent. Ne referim, de pildă, la 
Avîntul Gheorghieni care, în 
ultimul timp, a făcut serioase 
progrese de cînd la conduce
rea tehnică a echipei se află 
fostul jucător Zoltan Tomor. 
Așa se explică faptul că în 
confruntarea...

...STEAUA — AVÎNTUL 
GHEORGHIENI 11—3 (3—1, 
4—0, 4—2), scorul nu a mai 
atins proporții, ca în întîlni- 
rile anterioare. Hocheiștii din 
Gheorghieni au avut chiar 
perioade cînd au jucat de la 
egal la egal cu partenerii lor. 
în plus, cei care au deschis 
scorul au fost jucătorii de la 
Avîntul, care au izbutit chiar 
„performanța" de a conduce 
pe Steaua timp de... două mi
nute.

Au înscris: Biro (2), Cala- 
mar (2), Gheorghiu (2), Her
ghelegiu (2), Sgîncă, Szabo și

Scheau pentru Steaua, res
pectiv, Csiki, Gyorgy și Ve
res. A arbitrat corect cuplul 
O. Barbu (București) și P. 
Kedves (M. Ciuc).

DINAMO — I.P.GG. 7—1 
(1—0, 4—1, 2—0). Deși cu un 
lot mai redus de jucători 
(doar două linii) studenții 
bucureșteni au izbutit să țină 
piept cu brio echipei dinamo- 
viste, apoi, evident, superiori
tatea tehnico-tactică și-a spus 
cuvîntul. Dinamo, cu un joc 
mai bine gîndit, a pus la grea 
încercare poarta apărată de 
Petraș și a obținut victoria 
fără eforturi prea mari. Au 
marcat: Tureanu (2), Huțanu 
(2), Moiș (2) și Axinte pentru 
Dinamo, respectiv Malîhin. 
Au arbitrat bine localnicii G. 
Tașnadi și J. Boda-

AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC — AGRONOMIA CLUJ 
5—3 (2—1, 2—1, 1—1). O par
tidă extrem de echilibrată 
care a prilejuit un joc dispu
tat cu multă ardoare. Dato
rită acestei victorii hocheiștii. 
din Ciuc și-au consolidat 
șansele de a încheia pe locul 
trei întrecerea campionatului 
1970/71.

Cele opt goluri ale partidei 
au fost realizate de: Pop, Os- 
vath, I. Szabo, Bașa, Csiszer 
pentru localnici, Cazan 
Gali pentru clujeni.

A condus cu scăpări 
bucureștean C. Sgîncă 
Mureșanu, scăpări care 
îndreptățit însă atitudinea Li
nei părți din 
a fi aruncat 
pe gheață.

(2) și

cuplul 
și Al. 
nu au

public, aceea de 
diferite obiecte

Silviu POP



Bag. a 2-o tfin v sportul Nr. 1212 (6646)

IMPORTANTE

INTENSE PREGĂTIRI LA LOTUL DE GRECO-ROMANE

HOTĂRÎRI F. I. L. A;

I

f -k

F

Recent s-a înapoiat de la 
Lausanne antrenorul emerit 
Ion Corneanu, membru al Bi
roului Federației internațio
nale 
ci pat 
La 
l-am

de lupte, care a parti- 
la lucrările acestui for. 
înapoiere în Capitală 
solicitat reputatului an

trenor cîteva amănunte des
pre hotărîrile mai importante 
care au fost luate la această 
ședință.

..Mai întîi — ne-a spus Ion 
Corneanu — trebuie subliniat 
faptul că la Jocurile Olim
pice de Ia Miinchen se va 
concura pe patru saltele con
comitent, la o singură cate
gorie, pînă se vor termina 
partidele din turul respectiv. 
Măsura este deosebit de im
portantă pentru evitarea u- 
nor aranjamente — practici 
întîlnite la marile competiții 
internaționale de lupte. în a- 

,;ceșt fel sportivii vor fi obli
gați să-și apere șansele în 

; fața adversarilor direcți și 
nu în funcție de rezultatele 
altor partide, rezultate pe 
care nu le vor mai cunoaște 
în totalitate decît după ter
minarea confruntărilor. Anoi, 
tot la Miinchen, pentru pri
ma oară, reuniunile vor fi 
programate de-a lungul a 
cinci zile Ia fiecare stil. A- 
ceasta va determina luptăto
rii să participe la categorii 
apropiate de greutatea lor. 
Concurenților. care totuși vor 
slăbi mai mult, le va fi foarte 
greu să se mențină în limi
tele categoriilor resnective pe 
toată durata întrecerilor.

In memoria fostului pre- 
. ședințe al Federației interna
ționale de lupte — decedat 

. nu de mult — s-a hotărît ca 
începînd din 1972 să se în-

- ființeze „Memorialul Roger 
Coulon”, competiție al cărei 
regulament a fost încredințat 
să-l stabilească reprezentantul

- țării noastre în Biroul F.I.L.A.
■ Pentru faptul că activita

tea comisiei anti-doping nu a
■ fost satisfăcătoare s-a înfiin

țat, cu acest prilej, o nouă 
comisie avîndu-1 președinte 
pe dr. Per Strombek (Sue
dia). Printre membrii aces-

- teia a fost inclus și dr. Ni- 
colae Ploeșteanu (România).

Ca primă măsură a noii co
misii va fi întocmirea unei 
liste cu toate produsele con
siderate doping, ce va fi di
fuzată tuturor federațiilor afi
liate la forul internațional.

Introducerea mini-luptelor 
în școli, stabilirea campiona
telor mondiale și europene 
pînă în 1975, atribuirea, în a- 
fara medaliilor, și a unor in
signe învingătorilor la marile 
confruntări internaționale au 
fost alte probleme pe ordinea 
de zi a ședinței de la Lau
sanne.

în frumoasa sală de 
nament a Complexului 
„23 August” din Capitală, lup
tătorii lotului republican de 
„greco-romane1! se pregătesc cu 
intensitate. La începutul lunii 
viitoare, deci doar peste cîteva 
zile, unii dintre el vor partici
pa la două importante competi
ții internaționale. Ion Gibu (cat. 
48 kg), Ion Baciu (cat. 57 kg), 
Vlad Marcel (cat. 74 kg), Vasile 
Fodorpataki (cat. 90 kg) și Vic
tor Dolipschi (cat. +100 kg) 
vor fi prezenți la tradiționalele 
întreceri ale „Memorialului Ivan 
Podubnîi” (Minsk, 1—4 aprilie), 
Iar la „Cupa Eliberării", ce va 
avea loc la Budapesta (2—4 
aprilie), vor participa : Gheor
ghe Berceanu (cat. 48 kg), 
Gheorghe Stoiciu (cat. 52 kg), 
Ion Păun (cat. 57 kg), Slelian 
Șerban (cat. 74 kg.), Iosif Ben
der (cat. 82 kg), Nicolae Neguț 
(cat. 90 kg), Nicolae Martinescu 
(cat. 100 kg) și Roman Codrea- 
nu (cat. +100 Kg).

Antrenorul federal Ion Cor
neanu ne-a informat că la Bu
dapesta și-au anunțat partici-

antre- 
sportiv

parea luptători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R.D. 
Germană, Polonia și Uniunea 
Sovietică. Deci, în capitala 

Ungariei vor concura unii din
tre cei mai buni luptători din 
lume. Am înțeles importanța 
acestor confruntări șl după mo
dul cum se antrenau, în ziua 
vizitei noastre, elevii antreno
rului Corneanu — reprize cu 
adversari sau manechine într-un 
ritm de-a dreptul sufocant, ne
numărate exerciții pentru forță, 
rezistență și elasticitate. Ală
turi de antrenor, medicul 
lotului, Nicolae Ploeșteanu, se 
ocupa metodic de sportivi, e- 
fectuînd controale și ajutîndu-1 
pe acest tehnician în dozarea 
efortului.

)
• La „Cupa Eliberării” vor 

concura și cîțiva luptători de 
la „libere". Lotul acestora ur
mează a fi definitivat la întoar
cerea echipei naționale care se 
află în Suedia pentru a parti
cipa sîmbătă și duminică, in 
localitatea Văkjo, la o competi
ție internațională.

A Dupi Udine

urmeazA split...

ARBITRUL

Ieri dimineață, imbiați de razele calde ale soarelui, luptă
torii au efectuat citeva „reprize" în parcul sportiv „23 Au
gust" sub privirile atente ale antrenorului federal Ion Cor
neanu. Foto : Theo MACARSCHI

CAMPIONII CAPITALEI LA ..GREC0-R0MANE“ (tineret)
S-au încheiat disputele ti

nerilor luptători din cluburile 
și asociațiile sportive bucu- 
reștene, fiind desemnați cam
pionii Capitalei și totodată 
finaliștii pentru naționalele 
programate la începutul lu
nii viitoare, la Cluj : cat. 48 
kg: 1. M. TOFAN (Progresul), 
2. I. Marinescu (Steaua), cat. 
52 kg : 1. I. GIBU (Dinamo).

2 V. Rădulescu (Progresul), 
cat. 57 kg : 1. P. ARCADIE 
(Progresul), 2. T. Mihalcea 
(Steaua), cat. 62 kg : 
PANAIT (Metalul), 
Gherghina (Dinamo), 
kg : 1. P. HUSARU (Dinamo), 
2. Gh. Petre (Steaua), cat. 74 
kg: 1. T. IGNAtESCU (Ra
pid), 2. I. Fiscuteanu (Viito
rul), cat. 82 kg : 1. C. POPA 
(Steaua), 2. D. Loga (Dinamo), 
cat. 90 kg : 1. V. RADULES
CU (Rapid), cat. 100 kg: 1. 
M. MOȘNEAG (Steaua), 2. N. 
Mătăsarti (Steaua), cat. + 100 
kg : 1. V. DOLIPSCHI (Dina
mo), 2. M. Lupescu (Viitorul).

1. I. 
2 V. 
cat. 68

ETAPA a III a 
LA „LIBERE"

Sîmbătă Și duminică vor avea 
loc întrecerile etapei a III-a a 
diviziei A de lupte libere. Progra
mul este următorul :■ SERIA EST: 
București (organizator — clubul 
Rapid) : Tomistex Constanța — 
Nicolina Iași — Rapid. Arbitru 
principal — Ladislau Band! (Bucu
rești) ; Brăila : Metalul Tîrgo- 
viște — Dunărea Galați — Pro
gresul Brăila. Arbitru principal — 
Valentin Perju (București); Bucu
rești (organizator — clubul 
Steaua) : Mureșul Tg. Mureș — 
I.M.U. Medgidia — Steaua. Arbi
tru principal — Gh. Conciu (Ga
lați) : SERIA VEST : r ’ ’ - -
Constructorul Hunedoara 
nărui Odorhei 
Mare. Arbitru 
Bobei 
A.S.A.
Lugoj 
tru principal — Gh.
(Cluj) ; București (organizator 
clubul Dinamo — sîmbătă. de la 
ora 16) : Steagul roșu Brasov — 
Progresul București — Dinamo. 
Arbitru principal — Gh. Conciu 
(Galați).

Echipa de haltere a Româ
niei s-a 
unde a 
meciul 
federali Ștefan Petrescu și 
Gheorghe Mănăllescu ne-au 
furnizat cîteva amănunte 
teresante.

„Meciul s-a încheiat 
victoria gazdelor (6—3), 
rezultatul putea fi și 
strîns. Bădeșcu și italianul 
Tanti au terminat la egali
tate (360), însă reprezentantul 
nostru a pierdut victoria, da
torită faptului că a fost mai 
greu cu 100 de grame decît 
adversarul său 1

Neconțrolarea greutății 
înaintea concursului consti
tuie o veche practică a spor
tivilor noștri. Aproape toți 
greșesc prin faptul că doresc 
să realizeze categoria 
greutate la limită, și, ca 
tare, slăbesc nepermis 
mult înaintea întrecerilor. 
Udine, nu mai puțin de 5 
sportivi (Hortopan, Grigoraș, 
Bădescu, Palinkas și Popescu) 
au slăbit în ultimul moment 
și firește, dacă nu recurgeau 
la această practică, rezulta
tele lor ar fi fost mai bune. 
Cu toate lipsurile de mai 
sus, trei dintre tinerii noștri 
halterofili au realizat cu a- 
cest prilej normele de maeș
tri ai sportului. Este vorba de 
Ion Palinkas la cat. semi- 
mijlocie (402,5 kg). Constan
tin Popescu (432,5 kg) la cat. 
semigrea șl de Olimpiu Pop 
(442,5 kg) la cat. grea. Acesta 
din urmă a realizat, și un 
record 
135 kg 
— 132,5 
Franța, 
în mod
două luni : acum a totalizat 
402,5 kg la cat. semimijlo- 
cie, în timp ce în partida cu 
Franța el realizase 395 kg, 
la o categorie superioară.

Principalul nostru obiectiv 
în momentul de față constă 
în pregătirea temeinică a lo
tului pentru „Cupa Dunării", 
programată la 17—18 aprilie, 
la Split

reîntors de la Udine, 
susținut zilele trecute 
cu Italia. Antrenorii

in-

cu 
dar 
mai

de 
a- 
de 
La

național la smuls : 
(v.r. S. Herghelegiu 
kg). După meciul cu 
Palinkas a progresat 
remarcabil în numai

COOPERAȚIA Șl CONSUMATORII DE
Urmare din vno 1

ci și de către unele cluburi din 
Brașov și București.^

— Unitatea noastră, ne spunea 
la începutul discuției Alexandru 
Mihaly, vicepreședintele coope
rativei, a produs în toamnă tri
couri pentru hocheiști și arbitri 
de hochei. pulovere pentru 
schiori, ghete pentru hochei, 
patinaj viteză și artistic, bo
canci de schi și alt echipament, 
beneficiarii fiind mulțumiți de 
calitatea articolelor respective.

— Ce avantaje prezintă măr
furile produse de cooperativa 
dv. ?

— Fiind confecționate — în 
multe cazuri — de mină, artico
lele noastre au o durabilitate 
superioară. Apoi, clientul co
mandă cit are nevoie și e ser
vit prompt, Lucrind pe bază

și personalitatea lui
Săptămînă de săptămînă, 

sute de iubitori ai sportului 
renunță la satisfacțiile de 
necontestat pe care le poate 
oferi un repaus duminical și 
contribuie activ la buna 
desfășurare a întrecerilor 

dintr-o întinsă zonă compe- 
țițională internă, dirijînd 
partide din diviziile A și 
B, din cea rezervată junio
rilor și școlarilor, din cam
pionatele județene, orășe
nești sau municipale la vo
lei, baschet, handbal, rugby 
etc. Sute de inimoși activiști 
sportivi, muncitori, ingineri, 
profesori de educație fizică, 
medici sau funcționari se 
încrucișează pe drumurile 
țării, purtînd cu ei dorința 
sinceră de a veghea ca echi
tatea sportivă competiționâlă 
să triumfe pe temeiul aride
lor paragrafe regulamentare, 
asigurînd modest și, de re
gulă, eficient, dezvoltarea și 
pe această cale a discipli
nelor respective.

Nu este o sarcină ușoară. 
Și frecventele consfătuiri, 
laborioasa activitate a cole
giilor centrale și locale ale 
arbitrilor, desele discuții pu
blice — toate la un loc, a- 
testă că problemele ridicate 
de perfecționarea și ridica
rea nivelului calitativ gene
ral al corpului de cavaleri 
ai fluierului sînt multiple 
și nu întotdeauna de ordin 
pur tehnic sau strict regula
mentar. Un exemplu în a- 
ceastă direcție — sugestiv 
prin ecoul pe care l-a avut 
— este și acela că. la o re
centă reuniune a arbitrilor 
de handbal, s-a discutat cu 
un interes neobișnuit despre 
personalitatea celui ce are 
îndatorirea de a conduce un 
joc.

Ce înseamnă, de fapt, per
sonalitatea unui arbitru ? 

Este ea o calitate intimă, 
pur personală ? Poate fi do- 
bîndită ? Iată cîteva —. doar 
cîteva ! — din întrebările 
stîrnite de abordarea unui 
asemenea subiect.

Există — nu poate fi în
doială în această direcție — 
oameni cu o anumită pres
tanță naturală, care degajă 
Imediat autoritate sau lm-

pun automat respectul. Dar. 
nu-i mai puțin adevărat, c: 
personalitatea unui arbitru 
își are fundamente și pe alte 
temeiuri decît cele determi
nate de aspectul fizic. Am 
zice că o profundă cunoaș
tere nu numai a regulamen
tului, ci și a tuturor dezide
ratelor tehnice și tactice 
care frămîntă lumea sportu
lui respectiv, contribuie la 
conturarea personalității u- 
nui arbitru. în acest fel el 
nu mai este doar un judecă
tor abstract, care acționează 
eventual bine, însă mecanic, 
în virtutea unor reguli pe 
care toți le cunosc. Așa că 
aplicarea creatoare a varia
telor interpretări regulamen
tare, rapiditatea și siguranța 
în luarea deciziilor, calmul 
în fața celor mal surprinză
toare și delicate situații — 
constituie atributele directe 
ale unui arbitru cu perso
nalitate. De asemenea, dem
nitatea în primirea corectă 
a drepturilor și în refuzul 
unor voalate „avansuri" cate 
încep cu o nevinovată in
vitație în mașină la plecarea 
spre stadion și se încheie 
cîteodată, din păcate, sea
ra tirziu, prin restaurante 
(cînd nu se mal știe precis 
cine plătește...) ajută trep
tat, în luni și ani, la crește
rea prestigiului unui arbitru, 
la formarea personalității 
lui. Dar punctualitatea și 
grija pentru ca ținuta vesti
mentară să fie ireproșabilă ? 
Sau maniera de a respecta 
prietenii fără a abdica de 
la o corectitudine indiscuta
bilă în aplicarea deciziilor — 
nu converg și ele spre a 
rotunji personalitatea unui 
arbitru ? Firește că da I

Așadar, un arbitru cu per
sonalitate nu trebuie să mul
țumească. .. naturii pentru 
îngăduința sa. Dacă se poate 
spune că el are personalita
te, atunci în mod cert se 
poate afirma că el și-a for
mat-o. Pe ce căi ? Unele 
le-am amintit. Altele, încă 
multe poate, sînt duminică 
de dumlnită la îndemina 
fiecărui cavaler al fluierului.

Calin ANTONESCU

Odorhei : 
i — Lene 

■ Olimpia Satu 
principal — Ion 

(București): Timișoara :
Brașov — Vulturii Textila 

— C.F.R. Timișoara. Arbi- 
principal — Gh. Marton 
: București

ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTAGR. DINU

EPISODUL nr. 2 IN CAMPIONATUL'

NATIONAL PE ECHIPE

S-a încheiat prima parte
Prima parte a campionatelor de 

juniori (mari și mici) din Bucu
rești s-a încheiat. Iată clasamen
tele formațiilor participante : 
GRECO-ROMANE : juniori mari :
1. Progresul, 2. Rapid. 3, Djnam■>, 
4. Viitorul, 5. Metalul, 6. Energin. 
7. Steaua ; juniori mici : 1. Rapid.
2. Progresul, 3. Dinamo. 4. Me
talul, 5. Viitorul. 6. .Energia. 7. 
Steaua : LIBERE : juniori mari : 
1. Dinamo, 2. Progresul, 3. Rapid, 
4. Petrolul Ploiești, 5. Steaua. 6. 
Energia ; juniori mici : 1. Petrolul 
Ploiești, 2. Progresul, 3. Rapid, 4. 
Steaua, 5. Dinamo. 6. Energia.

După cum se poate vedea, la

a campionatului de juniori
juniori mari, atît la, greco-romane 
cît și la libere, s-au situat în pri
mele trei locuri echipele cluburi
lor Progresul, Rapid și Steaua. 
La juniori mi.ci însă (libere) for? 
mafiile bucureștene, care au ac
ceptat participarea echipe) Pe
trolul din Ploiești, au fost ne
voite după meciurile din turul 
campionatului, să cedeze echipei 
ploieștene și primul loc.

Rubrică redactată de
Cosfin CHIRIAC

Dînd curs unei invitații pri
mită din partea Comisiei de 
scrimă a orașului Budapesta, 
un grup de tineri trăgători 
din Capitală a participat la 
un interesant turneu care 
în afara gazdelor, a mai re 
.unit tineri trăgători 
Belgrad, Moscova și 
șovia.

In acest turneu pentagonal, 
cel mai bun rezultat l-a ob
ținut floretistul Cristian Di
nu de la clubul Progresul. El 
a cîștigat proba respectivă, 
realizînd 6 v și suferind doar

din 
Var-

o înfrîngere (s-au disputat 
finale de cite opt trăgători). 
La floretă fete, Viorica Dra
ga (Șc. s’p. nr. 1) a terminat 
pe locul IV (finală 'a fost 
cîștigată de Magda Maros, 
Budapesta). Mai modest 
concurat reprezentanții 
tri la spadă (A. Zidaru 
locul VII) și la sabie (C. Ma
rin, tot pe locul VII). Aceste 
probe au revenit tot gazde
lor, prin Z. Szekely și, res
pectiv, I. Gedbvari.

SABRERII

au 
noș-

pe

Campionatul național pe 
echipe al diviziei A progra
mează etapa a II-a, sîmbătă 
și duminică, Ia Tîrgu Mureș.

După surprizele înregis
trate în etapa de debut, Ia 
probele de floretă-feminin și 
spadă, este așteptată cu un 
firesc interes evoluția fîore- 
tistelor de la Progresul (afla
te în postura de lider) și de 
la Steaua (acestea au pierdut 
la numai o tușă diferență' 
meciul cu Progresul), ca și 
evoluția spadasinilor de la 
Electroputere Craiova (și ei 
fruntași în clasament după1 

e-
a-i

GRAIUL CIFRELOR

s-au
U”

s-au 
Buc.

Cifrele sînt nu numai prilej 
de exprimare a unor curiozități 
sau simple date statistice. Gra
iul lor este mult mai profund, 
dar bineînțeles pentru cei ce 
doresc cu adevărat să învețe 
dintr-o experiență și să evite 
repetarea erorilor constatate în 
competiția încheiată. Acesta este 
și scopul publicării cifrelor de 
mai jos, care cuprind însă date 
interesante și pentru cei ce au 
urmărit săptămînă de săptămi- 
nă desfășurarea campionatului 
național de baschet pentru se
niori.

Cele mai multe puncte 
marcat in partida I.C.H.F.- 
Cluj : 184 (95—89).
Cele mai puține puncte 
marcat în meciul ,.Poli“ 

— „U“ Cluj : 97 (51—46).
Cele mai multe puncte în

scrise de o echipă, într-un 
meci — Politehnica București : 
112 (112—65 cu “ '

— Cele mai 
înscrise de o 
partidă. Farul 
Farul 84—42).

— Au reușit 
(și mai multe) 
meci : Dinamo 
65 cu I.E.F.S.) 
Farul) ; Universitatea Timisoa
ra (100—73 cu I.E.F.S.), (104- 
64 cu „Poli” Brașov) ; Steaua 
(104—69 cu Farul) și ..Poli” 
Buc. (112—65 cu Farul).

— Iată cum ar arăta un 
sament — al eficacității 
alcătuit pe baza mediei 
puncte • înscrise de meci 
întocmește făcind raportul din
tre numărul total de puncte 
înscrise și numărul etapelor) : 
1. DINAMO 83,84 (2 767:33), 2. 
Steaua 77,54, 3. Rapid 77,06, 4. 
,.U” Timisoara 73.33. 5. „Poli" 
Buc. 73,03, 6. I.C.H.F. 72,42, 7.

Farul).
puține puncte 
echipă, într-o 

: 42 (Rapid—

să înscrie 100 
puncte intr-un 

(103—58 și 100—
și (104—60 cu

ela-
de
(se

BUNURI SPORTIVE
CÎND RECLAMA 
N-ARE SUFLET

— Sintem informați că

în
co-
A-

de antecalcul, la croiala dife
ritelor modele putem economisi 
material. în sfîrșit, executîn- 
du-sc probele respective, echi
pamentul are o linie corespun
zătoare, nemaifiind nevoie de 
eventualele retușuri. în privin
ța prețurilor, ne încadrăm 
catalogul republican.

— La ora actuală aveți 
menzi ?

— Nimic pînă în prezent,
veni utilaj modern care poate 
asigura în serie, și totuși, după 
dorințele clienților. sortimente 
variate. După părerea mea, 
elienții nu ne cunosc posibilită
țile din cauza unei slabe re
clame a propriilor produse.

Oprim aici discuția cu repre
zentantul coo- 'rativei ..Oltul”, 
continuînd-o în biroul tov. loan 
Topor, vicepreședinte al UJCM- 
Harghita.

..... — la
nivelul județului, ca să nu mai 
vorbim de cel republican, cere
rile de echipament și de mate
rial sportiv adresate cooperației 
meșteșugărești sînt foarte re
duse. De ce oare ?

— Explicația exactă : 
uniunile de contractare 
zale intre UCECOM și 
cooperativele nu s-au prezentat 
cu o gamă variată de sortimente 
sportive. Nici măcar pe plan lo
cal nu s-au inițiat forme via
bile de prezentare a produse
lor cooperatiste. Trebuie să re
cunosc că nu prea știm să ne 
vindem marfa. UCFCOM-ul. fo
rul nostru tutelar, ar trebui, in

la re- 
organi- 
M.C.I..

Cluj 69.78, 8. „Poli” Ga- 
69.36, 9. „Poli” Brașov

10. I.E.F.S. 64,72, 11.
Cluj 64,24, 12. Farul

„U” 
lăți 
66.45, 
„Poli" 
62,00.
- Si 

mite : 
bune 
63.39' 
65.39, 
namo 
69.48. 
pid 71.69, 8. „Poli” Cluj 72.93, 
9. I.E.F.S. 73,54, 10. „Poli” Ga
lați 75.63, 11. „Poli" Brașov
77,60, 12. Farul 78.00.

— Cele mai strinse rezultate 
înregistrate. La un punct dife
rență : Dinamo—„U” Cluj 60— 
59, Farul—I.E.F.S. 62—61. „U” 
Cluj—Farul 64—63, „Poli" Buc.— 
Rapid 65—64, „Poli” Cluj — ,.U” 
Cluj 66—65, „Poli” Cluj—„Poli” 
Brașov 68—67, „Poli" Cluj— 
I.E.F.S. 70—69, „U“ Timișoara— 
Rapid 72—71, Dinamo— „Poli" 
Buc. 72—71, „U” Timișoara—

unul al
— deci 

apărări : 
(2 092:33), 
3. Steaua 67,15. 
67,45, 5. Univ. Timișoara 
6. I.C.H.F. 71,51. 7. Ra-

punctelor 
al celor 

1. „Poli"
2. „U“

4.

pri- 
mai 

Buc. 
Cluj
Di-

„Poli" Buc. 74—73, ,,U» Cluj — 
..Poli” Galați 77—76, I.C.H.F.— 
I.E.F.S, 79—78, I.C.H.F. — Rapid 
82—81, Steaua—Rapid 84—83. Din 
enumerarea acestor rezultate, pu
tem observa că echipa Rapid 
a pierdut de patru ori la un 
punct diferență, I.E.F.S.-ul de 
trei ori, „Poli” Buc. și 
Cluj fiecare de cite două 
în timp ce „Poli“ Cluj a 
ținut victoria de trei ori, 
„U“ Cluj, Univ. Timișoara, 
namo și I.C.H.F. fiecare

„U” 
ori, 
ob- 
lar 

Di- 
de 

cite două ori. La două punc
te diferență : Steaua—„Univ" 
Timișoara 56—54, Farul—„Poli” 
Brașov 59—57, Farul—„Poli” 
Cluj 61—59, I.E.F.S —„Poli” 
Cluj 66—64. „Poli” Galați— 
I.E.F.S. 67—65, „Poli" Galați— 
I.E.F.S. 68—66. I.C.H.F.—„Poli” 
Cluj 68—66, Univ. Timișoara— 
Steaua 71—69, Steaua—„Poli” 
Clui 73—71, „Poli" Brașov— 
I.C.H.F. 73—71, „Poli" Galați — 
„U“ Cluj 75—73, Steaua—Dina
mo 78—76. De aici reiese că 
„Poli” Cluj a pierdut de patru 
ori la două puncte diferență, 
iar I.E.F.S. de două ori. în 
timp ce Steaua și „Poli” Galați 
au cîștigat de trei ori, iar Fa
rul de două ori.

Adrian VASILESCU

INTERNAȚIONALUL NOVAC VA FI OPERAT
BOLOGNA, 25 (prin telex).. 

Gheorghe Novac, unul dintre 
baschetbaliștii de frunte ai Ro
mâniei, se află de cîteva zile 
în localitate, unde a fost con
sultat de prof. dr. Giorgio Bar- 
tolini în scopul de a se preci
za un diagnostic cu privire la 
tulburările de care suferă acest 
jucător la un genunchi. Prof. 
Bartolini opinează că Novac ar 
suferi de o sinovită post-trau- 
matică, pentru care i s-a pre
scris inițial un tratament spe
cial constînd în fizioterapie, 
injecții cu cortizon și gimnas
tică. Apoi, sportivul român a 
fost supus, timp de trei zile, 
unui antrenament prelungit,

pentru a 
condițiile 
genunchiul tinde să se umfle 
sau nu.

In urma acestor tratamente 
și teste, s-a ajuns la concluzia 
că intervenția chirurgicală este 
necesară, urmînd ca ea să fie 
efectuată chiar în cursul zilei 
de miine (n.r. : azi), după care 
talentatul internațional va sta 
cu piciorul în ghips circa o lună 
de zile.

se vedea dacă în 
efortului de durată

Casar» TRENTINI

ÎN EFERVESCENȚA

victoria repurtată asupra 
chipei Steaua, campioana 
nulul trecut).

De asemenea, se impun 
tenției 
limpia 
de la

floretiștii de Ia O- 
Satu Mare șl «abreril 
Tractorul Brașov.

a-

Reîntors de la Sofia unde 
a condus reprezentativa de 
sabie a României (victorioasă 
în fața sabrerilor bulgari), 
antrenorul D. Mustață ne-a 
relatat că trăgătorii care au 
făcut deplasarea pentru
ceastă confruntare utilă s-au 
dovedit într-o formă bună. 
Ieșeanul Dan Irimiciuc și-a 
dominat net adversarii prin 
acțiuni fulgerătoare și extrem 
de clare. El și-a regăsit cal
mul necesar și aceasta i-a 
fost de mare folos. Satisfăcă
tor au tras Vintilă, Nicolae 
și chiar Budahazi, ale cărui 
rezultate au fost influențate 
de inexactitățile de arbitraj.

Proiecte ? 
prezența la 
tapa a II-a 
național pe 
pregătiri pentru marele tur
neu internațional „Trofeul 
Volodiowski” de la Varșovia, 
care va reuni cele mai bune 
șase echipe din lume pre
cum și o serie de sabreri in
vitați din diferite țări.

In primul rînd 
Tg. Mureș în e- 
a campionatului 
echipe și apoi

SE CAUTĂ MUȘCHETARII
Mai exact, se caută ama

tori de scrimă în rîndurile 
copiilor. Lăudabila inițiativă 
aparține Clubului sportiv 
școlar București care va or
ganiza, duminică 28 martie, 
în sala Floreasca II, o selec
ție a copiilor (băieți și fete 
între 11 și 13 ani), dornici să 
mînuiască floreta, apoi sabia 
sau spada, sub îndrumarea 
unor antrenori și profesori 
competenți ca Gh. Man, Cor
nel Georgescu și Ion Halma- 
Xhi. De reținut că probele 
de selecție nu pretind decît 
o ținută sportivă simplă (ma
iou, chilot și pantofi de te
nis).

Sperăm că dascălii de scri
mă ai Clubului sportiv șco
lar vor avea de unde alege!...

Rubrică redactată de
Sebastian BONIFACIU

Iar acțiunea respectiv# a fost 
organizată la Îndemnul președln- 4-ZX1..4 _univ.

Uni-
telul clubului j,U“( prof.
Zamfir Zorin, prorectorul 
versltățll București.

• Spectatorii prezenți la me
ciul de fotbal de categoria B 
dintre Sportul studențesc șl Fla
căra Moreni au asistat la o reu
șită demonstrație de oină, făcută 
Înaintea Începerii partidei, la 
care șl-au dat concursul echipele 
Universitatea și o combinată 
bucureșteană. Echipa studențeas
că a fost condusă de maestrul 
emerit al sportului Costel Iancu,

„Cu-

relațiile pe care le are cu di
versele organizații comerciale, 
să ne sprijine mai mult. Noi 
sintem în stare să creăm mo
dele atrăgătoare. Dacă ni s-ar 
solicita un necesar de serie. 5 
din cele 10 cooperative din ju
deț ar putea să producă, La un 
preț de cost mai redus, articole 
de sport trainice și de calitate, 
de care piața are atita nevoie.

Am notat cele semnalate cu 
scopul de a sesiza factorii inte
resați asupra acestei stări de 
fapt, ce ține în anonimat pro
dusele sportive ale cooperative
lor meșteșugărești. Fără îndoia
lă că în unele județe sînt co
operative bine organizate, care 
pot deveni verigi importante în 
acțiunea de îndestulare a pieții 
cu materiale sportive. “ 
trebuie, însă, bine 
de organele în drept, 
invităm CTCECOM-ul 
cuție pe această temă 
din numerele viitoare ale zia
rului.

Realitatea 
cunoscută 
De aceea 
la o dis- 

. într-unul

Pregătiri pentru C. E. de juniori

TINERII NOȘTRI EVOLUEAZĂ LA BUDAPESTA
Tinerii noștri popicari, selecțio

nați pentru a reprezenta țara la 
cea de a doua ediție a campio
natelor europene de juniori, ce 
vor avea loc in luna mai la Ga
lați, se află într-o perioadă de 
pregătire intensă. Majoritatea 
celor vizați să facă parte din 
echipele naționale pentru C.E. 
care aparțin formațiilor divizio
nare, care sub conducerea antre
norilor din cluburile și asocia
țiile lor se antrenează sistematic 
șl participă la partidele de cam
pionat. Periodic, insă, loturile se 
întrunesc șl susțin meciuri de 
verificare sau partide internațio
nale. Din acest complex de pre
gătiri face parte și dubla întîl- 
nire de la Budapesta cu selecțio
natele de juniori ale Ungariei. 
Confruntarea, deși amicală, se 
anunță deosebit de disputată !n- 
trucît juniorii ambelor țări sînt 
Une cotați pe pita (nțsrasțtoMi.

Programul întilnlrii de la Buda
pesta prevede un meci pe echipe, 
fete șl băieți (slmbătă seara) și 
un turneu individual (duminică 
dimineața). Fetele concurează 
proba ........................................
băieții

Din 
pleacă 
parte: . ___ ____ ______
Margareta Bordei (Gloria 
reștl) Rozalia ștefucz 
Cluj), Elena Bălașa (Voința Bucu
rești), Erica Szasz (Voința Tg. 
Mureș). Vasilica Pintea (Rapid 
București), Mariana Anton (Me- 
trom Brașov), C. Cristol (C.S.M. 
Reșița), I. Fodor (Voința Tg. Mu
reș), D. Mazilu (Metalul Plopenl), 
I. Stefucz (A.S.A. — - - -
(Voința Cluj), C.
București) și V.
Cluj). Antrenori e

M n - I* MML

• Ediția din acest an a „__
pel U.G.S.R." se desfășoară in 
cinstea Semicentenarului Parti
dului. Startul se va da la 1 apri
lie, iar finala pe țară va avea 
loc intre 30 aprilie — 1 mal pe 
stadionul din Predeal.

• In regulamentul „Cupei Ro
mâniei" s-au operat unele mo
dificări. Astfel, finala va reuni 
opt echipe care, in prima fază, 
își vor disputa intîietatea sistem 
eliminatoriu, urmînd ca In tur
neul final să rămină patru for
mații. și Încă ceva : din Capi
tală, unde de ani de zile se ca
lificau In etapele superioare e- 
chlpele C.P.B. și Dinamo, de 
date aceasta merge mal departe 
doar o singură formație.

de 100 lovituri mixte, 
la 200 bile.
cele două formații, 
azi la Budapesta,

la Iar
care

Ildico Jijlc (C.'s'm.'Reșița), _ . . . Bucu-
(Volnța

• In cadrul unei recente adu
nări generale, s-a reorganizat 
comisia de specialitate a Munl- 

funcția de 
acum tov.

ciplulul București. în 
președinte se află 
Vasile Sfrbu.

Cluj), A. Rozsa 
Volcu '
Popa
C. Neguțolu, la

(Voința 
(A.S.A.

• Spre deosebire 
anterioare la prima 
Cupa României alături de veș
nicele rivale C.P.B. șl Dinamo, 
vor mal evolua din București și 
formațiile >.U". I.T.B. șl Cabluri.

• Antrenorul emerit Alexandru 
Rafallescu nu șl-a mai reînnoit 
contractul cu asociația C.P.B. din 
cauza unor neînțelegeri cu ju-

0WMH* - ■

de edițiile 
manșă din
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C.F.R. TIMIȘOARA Șl STEAUA- 
CALIFICATE ÎN SFERTURILE

DUPĂ „OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI

CIT TALENT Șl CITA AMBIȚIE 
ÎN AȘCHIA ASTA DE OM!“...

(Urmare din pag. 1)

DE FINALĂALE CUPEI ROMÂNIEI
In ședința ținută aseară, 

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F.R. Fot
bal a stabilit, conform preve
derilor regulamentului compe
tiției, că echipele C.F.R. Ti
mișoara și Steaua, sînt cali
ficate în sferturile de finală 
ale Cupei României. Această 
hotărfre a fost luată pe baza

VA JUCA PE ALT TEREN
Deoarece în timpul desfă

șurării meciului I.R.A. Cîm
pina — Rapid, din „Cupa 
României", s-a aruncat cu 
bulgări de zăpadă și o sticlă 
în arbitrii și jucătorii bucu
reșteni, Comisia centrală de 
competiție și disciplină a F.R. 
Fotbal a ridicat secției de fot
bal I.R.A. Cîmpina dreptul de 
organizare a unui meci ofi
cial pe teren propriu.

stabilirii vîrstei medii a celor 
4 echipe, care a dat următoa
rele rezultate: C.F.R. Timișoa
ra — 23 ani, 7 luni și 4 zile 
față de Rapid — 24 ani, 9 
luni și 9 zile; Steaua — 23 
ani, 11 luni și 24 zile, iar F.C. 
Argeș — 26 ani și 21 zile. A- 
cest calcul s-a' făcut pe baza 
vîrstei jucătorilor care au e- 
voluat în echipă, indiferent de 
timpul jucat. Deci, conform 
regulamentului, C.F.R. Timi
șoara și Steaua, fiind mai 
tinere decît Rapid și res
pectiv F.C. Argeș, s-au cali
ficat în sferturi.

JUCĂTORI
SUSPENDAȚI

TG. MUREȘ, 25 (prin te
lefon). — Fruntașa seriei I a 
diviziei secunde a practicat 
un joc în viteză, spectaculos 
și eficace, întrecînd categoric 
cu scorul de 4—0 pe divizio
nara „A“ C.F.R. Cluj. Autorii 
golurilor: Fazekaș (min. 20), 
Mureșan (min. 29 — penalty, 
min. 72 și 78).

C. ALBU-coresp.

Comisia centrală de competiții 
șl disciplină a Federației române 
de fotbal a analizat, în ședința 
ținută aseară, abaterile unor ju
cători și a luat următoarele mă
suri :

— Gheorghiță (Automobilul
Focșani) a fost suspendat pe 
patru etape pentru că a șutat 
cu balonul în arbitru ;

— Bucă (Chimistul Baia Mare), 
Rusu (A.S.M. Tecuci), Vasillu 
(Nlcolină Iași) și Mîțoi (Meva Tr. 
Severin) — suspendați pe cite 
trei etape pentru lovirea inten
ționată a adversarului ;

— Vereș (Foresta Năsăud) 
Sardi (Ind. sîrmei Cîmpia Turzii) 
— suspendați pe cite două etape 
pentru injurii adresate arbitrului;

— Mihai și Vraja (Vulturii Tex
tila Lugoj), Bujor (Sportul stu
dențesc București) și Micloș 
(Minerul Baia Mare) — suspendați 
pe cite o etapă pentru lovirea 
adversarului, respectiv, injurii 
adresate arbitrului.

Și

pețitoare au fost fruntașe ale 
diviziei secunde (Crișul, Poli 
Timișoara, Progresul Brăila), 
o echipă tînără, în formare, 
care anunță noi performanțe 
(Metalul București), un lider 
autoritar al diviziei C, Chi
mia Făgăraș. Și nu credem 
a greși afirmînd că, de a- 
ceastă dată, nu numai ambi
ția tradițională a Cupei și 
sorții au echilibrat șansele, ci 
o mai pregnantă apropiere 
valorică, dincolo de ierarhia 
divizionară. Au și rămas în 
„sferturi", reflectînd pe mai 
departe acest echilibru, patru 

• divizionare A și patru din
B. O 
istoria 
rerea 
pentru 
„secunzilor".

Sistemul de calificare con
tinuă să apeleze la mijloace 
lăturalnice spiritului întrece
rii. în teren se întrec cu în- 
dîrjire, timp de 120 de mi
nute, 22 sau 26 de jucători, 
animați de dorința victoriei, 
ca ea să revină. — în vestia
re ! ! — prin trecerea în re
vistă a certificatelor lor de 
naștere. Nu 
forma 
miercuri
Steaua și C.F.R. Timișoara, ci 
vîrsta — medie —mai tî
nără a acestor echipe față 
de cea a adversarelor: pri- 

2 ani și 27 de zile 
C. Argeș, secunda, 
an, 2 luni și 
decît Rapid! Ase-

situație rarisimă în 
Cupei, dar, după pă- 
noastră, edificatoare 
potențialul crescut al

pregătirea sau 
superioară dovedite 

au calificat pe

ma, cu 
decît F.
cu 1
5 zile
menea criterii de calificare ne 
amintesc de gluma absurdă 
prin care oferindu-se dimen
siunile vaporului ți se cerea 
să spui vîrsta căpitanului...

Și pentru că sîntem pe un 
asemenea teritoriu, nu putem 
trece peste tragicomedia Pro
gresului. Dacă n-ar fi vorba

Șl CÎND FLORICĂ ÎȘI DOREȘTE• ••

de o crasă lipsă de răspunde
re, de desconsiderare, în ul
timă instanță, a competiției, 
am fi tentați să plasăm for- 
fait-ul sub semnul ridicolului. 
Federația nu poate, credem, 
rămîne indiferentă la aseme
nea acte, mai ales atunci cind 
sînt in recidivă.

Tragerile la sorți pentru e- 
tapele finale au și ele vicii 
de fond. Articolul 133 din re
gulamentul de organizare a 
activității fotbalistice preve
de ca împerecherile să se 
facă din urne separate pen
tru divizionarele A și cele
lalte echipe calificate. Cu alte 
cuvinte, sorți dirijați, care ri
dică în mod premeditat, în 
fața echipelor din categorii 
inferioare, bariere succesive. 
Ori se bazează. Cupa pe sorți, 
ori nu !

A

învinșii 
îl felicită 

pe arbitru!

cia ta dirijată într-ale perfor
manței?

— Sînt la Centrul 
gust" de la 
nea 
cisc 
mai 
gur 
gîndului meu cel dinții: să joc 
la Steaua!

Fabian
Fabian 
rămas 
pas pînă la

„23 Au- 
înființarea sa, la 
(antrenorul Fran- 
— n.n.). De aici a 
de făcut un sin- 

împlinirea

— Fotbalul este — văd — 
pe primul plan al gîndurilor 
tale. Cum se împacă el cu 
alte preocupări, poate vise de 
viitor ?

— Eu zic că foarte bine. 
Acum sînt la școală, intr-a' 
noua. Vreau să termin liceul 

. și-apoi
I.E.F.S.
dea...

să 
Pe

mă înscriu la 
urmă, vom ve-

★
trei microportrete

„...Dumitrache invitat la fes
tivalul Iașin. Așteptăm con
firmarea".

Deși expeditivă, laconică, te
legrama sosită recent de la 
Moscova ne umple inimile de 
mîndrie. Un român în echipa 
lumii 1

Neîndoios, faptul — fără 
precedent — trebuie corelat 
cu prefacerile petrecute în ul
tima vreme în soccerul mon
dial, la care a contribuit cu 
ceva și fotbalul românesc

Absent din marea arenă 
timp de 32 de ani, cit trecu
seră de la C. M, — ediția 
italiană, fotbalul nostru, la ni
vel reprezentativ, a reapărut, 
în ’70, la El Mundial, recol- 
tînd aprecieri unanime și im- 
punîndu-se, astfel, atenției ge
nerale : „Ce plăcută surpriză 
această formație dintre Du

năre și Carpați, ce perspec
tive i se deschid datorită ap
titudinilor și tinereții ei", 
scria, printre altele, un influ
ent ziar mexican, de speciali
tate, „Desportivo", intr-un ar-

ARBITRII MECIURILOR DUMITRACHE
văzut de CLENCIU

ETAPEI a XVIII-a
A DIVIZIEI B

SERIA I

C.F.R. Pașcani — Flacăra 
Moreni: P. BRĂTĂNESCU, 
ajutat la linie de G. Arhire 
și M. Fediuc (toți din Su
ceava) ;

Ceahlăul P. Neamț — Ș.N. 
Oltenița : V. BUIMISTRUC, 
ajutat de T. Oniga și C. Ca- 
nură (toți din Iași) ;

Portul Constanța — A.S. 
Armata Tg. Mureș: N. PE- 
TRICEANU, ajutat de G. Mi- 
cloș și S. Lazăr 
București) ;

Poiana Cîmpina
Bacău: F. COLOȘI, 
de A. Văduvescu și C. Manu- 
șaride (toți din București) ;

Metalul Tîrgoviște — Poli
tehnica Galați: A. PÎRVU, 
ajutat de M. Buzea și S. 
Stăncescu (toți din București);

Metalul București — Du
nărea Giurgiu : T. LECA, a- 
jutat de T. Podaru și M. 
Soceanu (toți din Brăila) ;

Progresul Brăila — Metrom 
Brașov : A. MUNICH, ajutat 
de I. Dancu și A. Grigorescu 
(toți din București) ;

F.C. Galați — Sportul stu
dențesc București: EM.
.VLĂICULESCU (Ploiești), a- 
jutat de N. Dumitru (Olte
nița) și I. Chiriță (Ploiești).

(toți din

— Știința 
ajutat

ticol-concluzii după marea în
trecere.

Da imaginea echipei care-l 
lansase, Dumitrache, cel ales 
pentru „parada vedetelor" ce 
se vor produce la 27 mai a.c. 
pe gazonul de la Lujniki, este 
tînăr și deosebit de dotat. Nu 
avea mai mult de 21 de ani, 
cînd, la 15 ianuarie 1969, pe 
Wembley, egala, nonșalant. în 
poarta lui Banks, transfor
mând, la 0—1, un penalty. 
Trei luni mai tîrziu, la Atena, 
pe „Karaiskakis", blondul 
înaintaș al naționalei îl învin
gea și pe Ikonomopoulos. în
scriind, prin voleuri spectacu
loase, ambele goluri ale echi
pei sale. A fost meciul-rampă 
de lansare spre Mexic (primul 
punct — din seria noastră — 
obținut de o echipă vizitatoa
re), unde Dumitrache a făcut 
o nouă dovadă a incontesta
bilelor lui calități, de astă da-

tă in văzul întregii lumi fot
balistice. Ne va fi, intr-ade
văr, greu să uităm demonstra
ția efectuată în startul parti
dei cu Anglia (pasă lungă, de 
vreo 30 de metri, de pe stin
gă pe partea opusă, care l-a 
găsit demarcat pe Dembrov- 
schi; ah ce ocazie !) și, apoi, 
acel dublu dribling efectuat a- 
supra lui Bobby Moore și La- 
bone, reluat de patru ori, au 
ralehti, pe micul ecran, în 
seara aceleiași zile.

Fără să dea tot ce știe la 
El Mundial (poate — așa cum 
s-a mai scris la timpul cu
venit -r— din cauza poziției lui, 
adesea izolată intre mai mulți 
apărători adverși), Dumitrache 
a fost, totuși, la Guadalajara, 
omul de gol, înscriind două 
din cele patru goluri ale echi
pei, ambele în momente hotă- 
rîtoare : la 1—1, cu Cehoslova
cia (aducînd, din penalty, vic
toria) și la 0—2 cu Brazilia, 
realizînd, după o perioadă de 
derută, apropierea de viitorii 
campioni mondiali.

„Are loc în orice echipă a 
noastră", au scris ziariștii bra
zilieni despre el, cu prilejul 
recentului turneu efectuat de 
dinamoviștii bucureșteni în 
patria lui Peli.

Și acum — ca o nouă do
vadă a aprecierilor de care se 
bucură Dumitrache — iată a- 
ceastă telegramă, expeditivă, 
laconică, dar cît se poate de 
grăitoare, sosită recent din ca
pitala U.R.S.S.

„Cît de mult îmi doresc — 
ne spunea Dumitrache, zilele 
trecute — să ne întoarcem 
victorioși de la Bratislava 
(n.n. unde, după cum se știe, 
are loc, la 16 mai, meciul Ro
mânia—Cehoslovacia, în preli
minariile campionatului euro
pean). Cu alți ochi voi fi pri
vit de selecționerul care va 
alcătui formația lumii".

Și cînd Florică își dorește...

Primind la redacție scri
soarea clubului Metalul, am 
văzut că ea se referă la par
tida pe care divizionara B 
bucureșteană o pierduse du
minică, în deplasare (0—1 cu 
C.F.R. Pașcani). Eram con
vinși că urmează obișnuitele 
învinuiri la adresa arbitru
lui, acest personaj de multe 
ori hulit pe terenurile noas
tre de fotbal, deoarece unele 
echipe îl consideră drept sin
gura cauză a înfringerii...

Presupunerea a fost greși
tă. Dimpotrivă, președintele 
secției de fotbal, tov. Savu 
Spătaru, ne ruga să transmi
tem mulțumiri brigăzii con
duse de Constantin Prusac 
(Botoșani), pentru „maniera 
corectă de arbitraj". Cei de 
la Metalul adaugă : „Am dori 
să avem astfel de arbitri și 
la alte jocuri disputate în pro
vincie".

Le-o dorim. Lor și tuturor 
celorlalte echipe.

... Terenul din Cîmpina, 
care a găzduit meciul Româ
nia—Turcia, încheiat de cîte- 
va minute, își primește încet, 
încet, liniștea. Doar un tînăr 
refuză să i-o redea, să-1 pără
sească. Cu capul plecat, lo
vește gazonul cu vîrful bocan
cului, urmărindu-1 cu privi
rea, dar ghicești că ochii lui 
vor să pătrundă dincolo de fi
rul de iarbă. După un răs
timp, tînărul se îndreaptă 
spre vestiar, își caută un colț 
și ascunzîndu-și fața în pal
me, izbucnește în plîns. Este 
Aelenei. Ultimul idol al pu
blicului din orașul Poienei...

Trei ceasuri mai tîrziu, în
tr-un autobuz dominat de tă
cere, la reîntoarcerea în Bucu
rești. Lîngă mine, „șeptarul" 
reprezentativei de juniori pri
vește abătut pe geam... ‘

— Ești trist, Vasile? Crezi 
că azi am pierdut calificarea?

— Nu. Am jucat prost, nu 
ne-am înțeles între noi și-am 
pierdut un punct. Atît doar. 
Un punct pe care trebuia să-l 
„scoatem" la Sofia. Nici nu 
mă pot însă gîndi că am pier
dut „cursa". Turcii greșesc 
văzîndu-se deja la turneul din 
Cehoslovacia. Vom face — sînt 
convins — în ciuda durității

Zor, cel puțin meci nul la ei 
acasă!

— Deci, crezi că veți cîș- 
tiga, totuși, grupa ?

— Fără cuvinte mari, avem 
obligația asta. Trofeul cuce
rit în Polonia obligă...

Da, trofeul cucerit în 
nia obligă. Aelenei are 
tate. La 17 ani, el a gustat 
din... fructul afirmării. Pe 
piept poartă tricoul naționa
lei de juniori; în amintire — 
neuitate clipe din săptămînă 
de foc a „Cupei prieteniei", 
pe care a purtat-o spre țară, 
alături de ceilalți băieți din 
team-ul numărul 1 al 
ranțelor" noastre; în 
mari victorii...

— Vrei să vorbim 
despre tine, Aelenei ?

— Cînd eram mic — știți, 
eu sînt din Ghencea — mer
geam toată ziua pe teren. Era 
la vreo 200 de m de casă. Une
ori veneau împreună cu mine 
și fratele meu mai mare, 
și tata (fiindcă veni vorba de 
el, pot spune că e cel mai 
fidel suporter al meu — mer
ge prin țară oriunde joc) și 
alergam laolaltă cu toată puș- 
timea după, minge. Ne întor
ceam acasă o dată cu întune
ricul.

— Și unde a început uceni-

Polo- 
drep-

„spe- 
vis —

puțin

în final, 
semnate de

CONSTANTIN ARDELEA- 
NU (antrenorul echipei de 
juniori a României): „Aelenei 
are marele dar de a ști să-și 
gîndească fiecare mișcare. E 
jucătorul pe... piciorul căruia 
poți merge oricînd la sigur. 
Păcat că nu-l ajută prea 
mult și fizicul. Dar cît talent 
și cită ambiție în așchia asta 
de om!"

DIMITER DOICINOV (an
trenorul echipei de juniori a 
Bulgariei): „Atacantul nr.
7 al dvs. îmi amintește de o 
fostă glorie a fotbalului din 
țara mea, de ex-intemoționa
lul Vasil Spassov. Același 
„ochi", aceeași plăcere de a 
jongla cu mingea, aceeași a- 
lură. Va ajunge departe. Cu 
o condiție: să rămînă la fel 
de pasionat. Și... să mănîn- 
ce mai mult".

GUNLUZ TEIKIN ONAY 
(antrenorul reprezentativei de 
juniori a Turciei): „Aripa fal
să a echipei dumneavoastră 
are, după părerea mea, un 
mare viitor. Dezavantajul fi
zic — diferența de greutate 
de 18 kilograme (n.a. — 1,74 
metri și 56 kg) — este aproa
pe de neglijat dacă te gîn- 
dești la cele două calități 
deosebite pe care le posedă: 
multă inteligență în joc și o 
foarte bună manevrare a ba
lonului.".

Geo RAEȚCHI

REPORTAJ ÎNTR-O ȘCOALĂ CU PROFIL DE FOTBAL (I)

4 profesori și 140 de elevi in căutarea marii
Fe.ijenoord ? Celtic 
Glasgow ? Nu, ali
niată după toate 
regulile în mate
rie, echipată in 
elegante trenin
guri, „reprezenta
tiva — născut: in 
1956“ a Școlii ge
nerale nr. 
București, 
din care 
mărturisea 
zorul

„vor 
nume 
veți
bună zi și reporta
je... de-o pagină !“

69 din 
echipă
— ne 
profe

sio ișor — 
ieși cîteva 
despre care 
scrie într-o

G. NICOLAESCU

Aflată la o aruncătură de 
băț de stadionul „23 August", 
Școala generală nr. 69 repre
zintă o unitate de învățămînt 
aparte : elevi a 4 din cele 25 
de clase ale ei — o clasă a 
V-a, una a Vl-a, una a Vil-a 
și una a VIII-a — urmează 
un program cu SPECIALIZA
REA FOTBAL.

Sub îndrumarea unor ca
dre cu înaltă profesionalitate 
— Ion Stoișor, Mircea Rotă
rescu, Nicolae Mihai și Gheor- 
ghe Capac, ultimul cu o nor
mă incompletă — 140 de e- 
levi, acceptați în urma unor

SERIA A Il-a

Timișoara 
Craiova : 
de N. Fome-

G.

Hunedoara — 
Oradea : N. MOGO- 
ajutat

I. Digă
de F. Voicu- 
(toți din Cra-

metan Mediaș

Politehnica 
Electroputere 
MICU, ajutat 
tescu și D. Ofenberg (toți din 
Tg. Jiu) ;

Corvinul
Olimpia 
ROAȘE, 
lescu și 
iova) ;

Gaz
C.S.M. Reșița : M. MORARU, 
ajutat de R. Avramescu șl 
E. Bening (toți din Ploiești) ;

C.F.R. Arad — Metalurgis
tul Cugir : I. SANA (Timi
șoara), ajutat de I. Rațiu și 
M. Steva (ambii din Sibiu) ;

Crișul Oradea — Vagonul 
Arad : I. SOOS, ajutat de P. 
Vamoș și F. Mozes (toți din 
Tg. Mureș) ;

Olimpia Satu Mare — Glo
ria Bistrița : M. BADULES- 
CU, ajutat de Z. Silaghi și 
T. Vasz (toți din Oradea) ;

Minerul Anina — C.S.M. 
Sibiu : A. CRIȘAN, ajutat de 
A. Rotaru și F. Logofătu 
(toți din Arad) ;

Minerul Baia Mare — U.M. 
Timișoara : V. TOPAN, aju
tat de I. Rusu III și I. Jol- 
doș (toți din Cluj).
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ANTRENORUL CERNÂIANU afirmă 
echipele noastre se pregătesc prea mult 
și joacă prea puțin. Antrenorul federal Ni
colae Petrescu îl combate. Puține argu
mente și de o parte și de alta. LOTUL 
OLIMPIC ÎN CRIZĂ : 0—0 cu tineretul Ra
pidului. Conține prea multe nume și prea 
puțini jucători. FOTBALIȘTII ARGENTI
NIENI din cluburile profesioniste au de
clarat grevă, cerînd revizuirea contractelor. 
RAJKO MITICI desemnat selecționer al 
echipei lumii pentru meciul omagial — 
Iașin. S1MBÂTA, AGENȚIILE DE PRESA 
anunțau că Pîrcălab a decedat în urma 
unui accident de automobil pe șoselele 
Franței. Eroare. Mașina lui Ion se tampo
nase violent, dar în ea nu se afla „Să
geata Carpaților", ci individul care furase 
vehiculul. Aviz amatorilor I EUGEN IOR- 
DACHE demisionează forțat, după ce 
echipa C.F.R. Cluj învinsese pe Progresul. 
La cîteva zile, rechemat provizoriu. Pa- 
riem, în virtutea bunei noastre tradiții, 
că peste puțină vreme E. I. va fi un... mort 
frumos. Nu de altceva, dar contractele an
trenorilor noștri sînt puf de păpădie. JU
NIORII FAC 0—0 cu turcii la Cîmpina. 
REVISTA „SAPTAMÎNA" oublică un schimb 
de opinii despre fotbal. ÎNCĂIERARE între 
jucătorii lui Bocea Juniors și Sporting Cris
tal Lima. Trei fotbaliști internați în spital, 
alți 18 arestați pentru o zi. LA FARUL, 
conducătorii nu mai pot semna nici un act 
privind manevrarea fondurilor fără avizul 
antrenorilor. Bunăăâ I TACHE MACRI a 
aflat cîte țigări fumează jucătorii săi, în- 
țelegîndu-se cu femeia de serviciu să nu
mere chistoacele. Să nu ni-l ia Inter
polul! UNIC PE PLANETA NOASTRĂ: în 
ultimii 3 ani, Progresul pierde două me

ciuri decisive, uitînd legitimațiile jucăto
rilor acasă. Cumpărați tovarăși un papa
gal, __ învâtațî-1 să întrebe „Ați luat legiti
mațiile? Ați luat legitimațiile?" și găsi- 
ți-i un loc în schema clubului. CE FORȚĂ 
ARE fotbalul britanic I 4 echipe eliminate 
miercuri din cupele europene, dar alte 4 
rămase încă în competiții. FEIJENOORD 
învinge echipa Ungariei cu 3—1. ÎN CUPA 
ROMÂNIEI se prevede calificarea echipei 
mai tinere. Părinți! Nu declarați copiii (bă
ieți) la starea civilă imediat după naștere. 
Temporizați cel puțin o săptămînă. Poate 
ajung fotbaliști și atunci vor avea șanse 
suplimentare să cîștige Cupa prin acest 
truc nevinovat. DUPĂ CE A FOST timp de 
aproape 20 de ani soldatul vajnic al echi
pei Rapid, Macri o lovește prima oară, 
eliminînd-o din Cupă. 
GELE PELS a hotărît 
echipa națională, cînd 
tut să joace. Ar fi tare 
ar renunța la tronurile 
obligati s-o facă. PATRU ECHIPE DE B în 
sferturile de finală ale Cupei României. 
Bravo celor cu firma mai mică I FILIPO- 
VICI (vîrsta 17 ani) este eroul meciului 
Steaua roșie Belgrad — F. C. Carl-Zeiss 
Jena : 4—0. A marcat pînă acum 6 goluri 
în actuala ediție a C.C.E. CEL CE VA IN
VENTA arbitrul de fotbal-robot va fi un 
om făcut pe viață. El, copiii, nepoții și 
strănepoții lui. Progresul din București este 
prima echipă dispusă să finanțeze cerce
tări științifice în această direcție. Pe o 
listă de subscripții lansată în toată lumea 
s-ar strînge într-o săptămînă o sumă echi
valentă cu costul proiectului Concorde I

INCORUPTIBIL

severe selecții, sînt incluși în 
programa obișnuită de învă
țămînt a claselor respective, 
avînd însă prevăzute în orar, 
săptămînal, 4 lecții de an
trenament cu durate variind 
între 75 și 100 de minute.

Bine susținut din punct de 
vedere material — Ministe
rul învățămîntului și Fede
rația de fotbal au dirijat a- 
nul trecut fonduri apreciabile 
spre Școala generală nr. 69 
— colectivul de tehnicieni de 
acolo a reușit, la numai doi 
ani de la punerea în aplica
re a experimentului, cîteva 
performanțe notabile :

locul I la Criteriul na
țional al școlilor sportive 
și cu profil ;
locul I la „Cupa Bucu- 
reștiului" la minifotbal ; 
locul I în „Cupa 16 Fe
bruarie" Ia minifotbal, 
încheiată nu de mult în 
organizarea C.N.O.P. ;
locul I în campionatul pe 
străzi al Capitalei.

performanțe...

VCJIC pillliu UlIIU, 
C’est la vie I RE- 
sâ se retragă din 
încă ar mai fi pu- 
bine dacă toți regii 
lor înainte de a fi

Adăugind la cele de mai 
sus faptul că echipele școlii, 
angrenate în competiții de re
gularitate (campionate pe sec
tor sau școlare), ocupă locuri 
fruntașe — grupa 1956 (res
ponsabil prof. Nicolae Mihai)
— locul II, grupa 1957 (prof. 
Mircea Rotărescu) — locul I, 
grupa 1958 (prof. Ion Stoișorj
— locul III —, demonstrînd 
reale capacități și o verita
bilă disponibilitate la perfec
ționare, putem conchide, 
fără teama de a exagera, 
că grăuntele experimentului 
școală-fotbal a găsit un teren 
dintre cele mai fertile...

Aflați într-o vizită mai lun
gă la Școala generală nr. 69, 
am asistat la orele de edu
cație fizică destinate pregă
tirii generale, am urmărit an
trenamentele propriu-zise de 
fotbal, am discutat cu elevii, 
cu profesorii lor. Nimeni n-a 
avut de reproșat nimic ni
mănui : baza materială este 
considerată ca suficientă — 
deși, în lipsa unui teren cu 
dimensiuni regulamentare, di
recțiunea școlii ar trebui 
să-și intensifice eforturile 
spre a intra în proprietatea 
spațiului viran din apropiere, 
ideal de transformat într-un 
parc sportiv, plasat într-o 
zonă dominată de construcții 
noi —, sprijinul, canalizat 
dinspre minister, federație și 
C.N.O.P., este socotit drept 
substanțial.

Cu toate acestea, întreaga 
activitate a școlii pare sub
ordonată unei înlrebări, care 
nu-și poate găsi nici un răs
puns pînă la această oră : 
UNDE ÎȘI VOR CONTINUA 
perfecționarea tinerii elevi — 
fotbaliști ajunși în pragul 
clasei a IX-a, ținînd seama 
de faptul că singurul liceu 
cu profil se află la Bacău ? !

Credem că, în imediata a- 
propiere a întrebării de mai 
sus, înființarea în București 
a unui liceu cu specializarea 
fotbal se impune, cu atît mai 
mult cu cît colaborarea din
tre Ministerul învățămîntului 
și Federația de fotbal își 
poate găsi astfel una dintre 
cele mai fericite împliniri...

făcut oferte mai multor "școli 
pentru afilierea unei secții 
cu profil, obținîndu-se mai 
multe răspunsuri negative de
cît pozitive.

Școala nr. 69 s-a angajat 
pe un drum bănuit dificil — 
tocmai din lipsa unui prece
dent —, iar acțiunea ei este 
cu atît mai îndrăzneață cu 
cît la conducerea școlii se a- 
flă o... femeie, profesoara de 
istorie Andrei Maria.

— Ce v-a determinat să ac
ceptați fără ezitări o aseme
nea propunere ?

— N-am crezut 
că între sport și 
există o prăpastie, 
vă, am crezut — 
cînd avem in școală secția 
de fotbal mi-a confirmat con
vingerile — că ambele înde
letniciri se completează. Prac
tica o demonstrează : marea 
majoritate a elevilor de la 
secția fotbal sînt fruntași la 
învățătură.

— Credeți că afilierea fot
balului a ajutat cu ceva con
cret procesul instructiv-edu- 
cativ ?

— In ultimul an, am avut 
mult mai puține probleme de 
disciplină în incinta școlii. 
Cred că fotbalul, cu legile lui 
pe cît de frumoase pe atît 
de aspre cu cei căzuți în gre
șeală, a avut o mare contri
buție în acest sens.

niciodată 
învățătură 
Dimpotri- 

și anul de

★
Evident, viața — plină de 

tumult — a unei asemenea 
școli ar invita la o relatare 
mai amplă, care oricît ar fi 
de abundentă n-ar epuiza, 
sîntem siguri, subiectul. Ar 
mai fi de vorbit despre orele 
de educație fizică desfășurate 
acolo — noutate ! — pe un 
fond muzical adecvat, despre 
proiectele unui bazin de înot, 
despre „lecțiile deschise", sus
ținute de cei patru profesori, 
harnici și devotați fotbalului, 
despre...

Ovidiu IOANIȚOAIA

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT NR. 13

★
Atunci cînd s-a ridicat pro

blema introducerii fotbalului, 
ca materie de studiu, în pro
grama de învățămînt, s-au

1 Politehnica — Dinamo
2. Rapid — Petrolul
3-. U.T.A. — „U“ Cluj
4. C.F.R. Cluj — F.C. Argeș
5. Steaua — Jiul
6. „U“ Craiova — Farul
7. Steagul r. — Progr.
8. S.C. BC. — C.F.R. Tim
9. Catania — Inter

10. Roma — Juventus
11. Torino — Sampdorla
12. Napoli — Lazio
13. Bologna — Fiorentina

IX 
1X2
1
1.
1
1 
IX
1
2 
IX 
IX
1
1

UN JUCĂTOR INSPIRAT
Visul 

nosport 
tate la 
este și 
această 
curs cu

jucâtor la Pro- 
indice 13 rezul- 

lui 
dacă reușește

fiecărui
este să 

un concurs. Bucuria 
mai mare
performanță la un con- 
multe surprize.

cum s-a anunțat în nu-După 
mărul de marți, la concursul de 
duminică 21 martie a.c. s-a înre
gistrat un singur buletin eu 13 
rezultate exacte. Inspiratul jucă
tor este Marin Tănăsescu din str. 
Glinka nr. 5 București. Iată cum 
arată buletinul său (10%): I : 1, 2; 
II: 1,2; III: 1; IV: 1; V: 1; VI: 1;

VII: 1; VIII:!, 2; IX: 1; X: 1, x; XI: 
x, 2; XII: x, 2; XIII: 1. 2.

Buletinul, avînd toate rezulta
tele exacte, a totalizat 1 cîștig de 
cat. I, 7 de cat. II și 21 de cat. 
III, atingînd o sumă de 107 229 
lei.

Cum lista frumoaselor cîștiguri 
este deschisă, fiecare jucător la 
Pronosport speră și are posibili
tatea să devină posesorul unui 
cîștig Important.

Această 
concursul 
a.c., care 
tive.

posibilitate o oferă și 
de duminică 28 martie 
cuprinde meciuri atrac-

Mai aveți la dispoziție două zile 
pentru depunerea buletinelor la 
acest concurs.

•» Publicăm în continuare pro
gramul concursului 
nr. 14 de duminică 4 
I: Dinamo București 
sul ; li: Petrolul — 
III: Farul — C.F.R. 
Universitatea Cluj — 
Iași: V: Jiul

Pronosport 
aprilie 1971: 
— Progre- 

U.T. Arad; 
Cluj; IV : 
Politehnica 

V: Jiul — Universitatea 
Craiova; VI: F.C. Argeș — Sport 
Club Bacău; VII : C.F.R. Timi
șoara —• Steagul roșu; VIII : Ca
gliari — Roma ; IX : Catania — 
Bologna : X : Fiorentina — Samp- 
doria; XI : Verona — Milan ; XII: 
Lazio — Foggia; XIII: Napoli — 

Torino.
Rubrică redactată de LOTO- 

PRONOSPORT.



Trimisul nostru special la Nagoyâ transmite

PARTICIPANT»! LA C.M. OL TENIS DL MASA
PREGĂTIRI

• Maria Alexandru si Eleonora Mihalca au jucat ieri cu sportivele sovietice

• Astăzi Ella Constantinescu a programat un antrenament cu

• La Aichi au acces numai gazdele I
jucătorii iugoslavi

l

NAGOYA, 25 (prin telefon). 
Jucătoarele noastre Maria 

Alexandru și Eleonora 
halca au ajuns marți 
la Nagoya, orașul care, 
28 martie și 7 aprilie, 
duiește a 31-a ediție a 
pionatelor mondiale de 
de masă. Călătoria între 
kyo și Nagoya a. durat 
puțin de o oră, deoarece 
tanța este mai mică de 
km. Cu același avion au 
sosit și alte delegații.

Odată ajunse aici, 
două sportive, împreună 
antrenoarea Ella Constanti- 
nescu, au trecut la lucru. Zil
nic ele 'fac cel puțin cîte pa
tru ore de intense antrena
mente, se acomodează cu di
ficultățile impuse de diferen
ța de fus orar, de alimenta
ție, de ambianță. Joi, jucă
toarele noastre s-au antrenat 
în compania sportivelor so
vietice Zoia Rudnova, Rita 
Pogojova .și. Elmira Antonian. 
Pregătirile au loc în sala u- 
nei școli din vecinătatea Ha
lei Aichi, sală 
dui întrecerile 
mondiale.

Intr-una din 
am putut .vizita sala de con
curs, Aichi. ’La toate cele 16 
mese de joc se antrenau spor
tivi și sportive din Japonia, 
în schimb, ceilalți partici- 
panți la C.M. n-au posibili
tatea să se pregătească în 
sala Aichi, în condițiile în 
care vor avea loc meciurile 
de la mondiale. Sub diferite 
pretexte, le este refuzat' ac
cesul aici, ceea ce nu este o 
notă bună pentru organiza-

dacă se va re

Mi- 
seară 
între 
găz- 
cam- 
tenis

To- 
mai 
dis-
300 

mai

cele 
cu

care va găz- 
campionatelor

zilele trecute

tori. Indiferent 
veni sau nu asupra acestei 
bizare interdicții, antrenoarea 
Ella Constantinescu a progra
mat în sala aceleiași școli 
— un antrenament cu spor
tivii iugoslavi în după amia
za zilei de vineri (n.r. as
tăzi).

Surprinzător pentru cunos
cuta meticulozitate niponă 
este faptul că multe lucruri 
care trebuiau să fie puse la 
punct pînă acum sînt încă 
nelămurite. Astfel, tablourile 
individuale cu tragerile la 
sorți — care la alte ediții 
erau comunicate delegațiilor 
cu multă vreme înainte — 
nu sînt în posesia participan- 
ților la C.M. Activitatea zia
riștilor este încă întâmplă
toare. Pentru informații, re
prezentanții presei sînt în
dreptați de la un organizator 
la altul, pentru ca în loc de 
rezolvare să capete, pînă la 
urmă, o... ridicare din umeri

Nutrim încă speranța că în 
ziua începerii campionatului 
mondial vor fi puse la punct 
toate amănuntele, că această 
competiție supremă se va 
bucura, totuși, de condiții 
normale de desfășurare.

Pînă la ora la care fac a- 
ceastă relatare telefonică au 
sosit la Nagoya delegațiile 
R. P. Chineze, R.P.D. Core
ene, Iranului. Iugoslaviei, 
R.A.U., Uniunii Sovietice, Is
raelului, Ungariei și, firește, 
României. Dar, în fiecare oră, 
pe aeroportul din Nagoya a- 
terizează avioane care aduc 
delegații de sportivi la cel 
de al 31-lea campionat tnon-

dedial 
că pînă 
mâți cititori, veți avea în mînă 
ediția de vineri a ziarului 
nostru, numărul delegațiilor 
prezente la Nagoya va fi 
mult mai mare. în corespon
dențele următoare, noi amă
nunte despre partlcipanții la 
C.M.

tenis de masă. Așa 
la ora cînd dv, sti-

Constantin COMARNISCHI

Finiș în concursul 
de la Zakopane

ZAKOPANE 25 (Agerpres).
— Conoursul internațional de 
schi de la Zakopane s-a în
cheiat cu proba de sărituri 
de la trambulina mare. Vic
toria a revenit sportivului po
lonez Adam Kryszkowiak cu 
231,9 punote (cele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 
106 m și 102,5 m). Clasat pe 
locul doi cu un total de 231,5 
puncte, elvețianul Hans Sch
mid a realizat cea mai lungă 
săritură a concursului 112 m 
(nou record al trambulinei). 
Locul trei a fost ocupat de 
sovieticul Vladimir Galușin
— 217,6 puncte.

„Turul Algerieii“ după opt etape
ALGER, 25 (Agerpres). — 

Etapa a 8-a a Turului ciclist 
al Algeriei, desfășurată pe 
distanța Biskra—Batna (117 
tai), a fost dștigată la sprint 
de rutierul sovietic Starkov, 
cronometrat în 3h 04 :36. în 
același timp cu învingătorul, 
a sosit un pluton format din 
12 alergători, din care făceau 
parte, printre alții, polonezul 
Kreszowiec, belgianul Maer
tens, românul Nicolae Ciu
meti, francezul Lechatellier, 
algerianui Madjid și Knispel 
(R.D.G.).

în clasamentul general in
dividual conduce polonezul

Kreszowiec, urmat de Kozî- 
rev (U.RJS.S.) — la 24 sec., 
Maertens (Belgia) — la 2 112, 
Gusiatnikov (U.R.S.S.) — la
2 :47, Hamza (Algeria) — la
3 i 49, Vasile Selejan (Româ
nia) — la 5 :24, Knispel (R.D, 
Germană) — la 5 :30 etc. Ni- 
colae Ciumeti ocupă locul 10 
la 6 :48 de lider. ,

în clasamentul general pe 
echipe conduce U.R.S.S. ur
mată de Polonia — la 18 î 51, 
R.D. Germană — la 21 i 03, 
Belgia — la 22 136, România 
— la 311 45, Franța — la 
42 ; 52. în clasament figurează 
15 echipe.

GAPRINDAȘVILI 
ÎNVINGĂTOARE
LA BELGRAD

C.M. de hochei — grupa A

U.R.S.S. si Suedia neînvinse 
înaintea derbyului de astă seară

Ultimele două meciuri des
fășurate pe patinoarul acope
rit „Allmend“ din Berna s-au 
încheiat cu rezultate suprin- 
zătoare față de desfășurarea 
meciurilor precedente din ca
drul grupei A. Mai întîi, Su
edia, în tradiționalul ei derby 
scandinav cu formația Finlan
dei (o reală surpriză) a fost 
pe punctul de a înregistra pri
ma sa înfrîngere în competi
ție. Finlandezii au deschis sco
rul în min. 4 prin Koskela și 
apoi s-au menținut în avantaj 
aproape 54 de minute, suede-

Discriminarea
rasială va continua

in sportul
sud-african

JOHANNESBURG, 25 
(Agerpres). - Președin
tele Asociației sportive 
sud-africane pentru Jocu
rile naționale și olimpice, 
Frank Braun, a fost în
locuit cu Rudolf Opper
man, directorul revistei 
de tendință rasistă „Rep* 
pori”. în cercurile spor; 
tive din R.S.A. aceasta 
schimbare este interpre
tată în sensul adoptării 
unei politici și mai rigide 
de discriminare rasială 
în sportul din această 
țară. Fostul președinte a 
căutat prin unele iniția
tive ale sale să atenueze 
situația creată în spor
tul sud-african, prin eli
minarea sa din marile 
competiții internaționale 
și olimpice. El a fost or- 

- ■ turneului
formate dinganizatorul 

unei eehipe — - 
boxeri albi și de culoa
re în SUA. ca și a unei 
formații alcătuite numai 
din pugiliști de culoare, 

Italia: Schimbarea
produsă recent va face 
potrivit comentatorilor ue 
presă - și dificilă
posibilitatea unei colabo
rări între sportivii de cu
loare și cei albi in Re
publica Sud-Africană.

întrecerile viteziștilor
sovietici

MOSCOVA, 25 (Agerpres).
—_Campionatul unional mas
culin de patinaj viteză desfă
șurat la Sverdlovsk s-a în
cheiat cu victoria lui Valen 
Lavrușkin care, la multiatlon 
a realizat un total de 180,573 
puncte. în cele patru probe 
clasice, Lavrușkin a obținut 
următoarele rezultate : 500 m 
_  42 1 : 1 500 m — 2 : 08,8 , 
5 000 m — 7:52, 7; și 10 000 m
— 16 :05,4. Pe locul secund
în clasamentul 
clasat Valeri __ 
182 091 p, iar locul trei a fost 
ocupat de A. Kuzovkov — 
183,535 p. . .

Concursul rezervat sprinte
rilor a revenit lui Valeri Mu
ratov cu un punctaj total de 
163,600. El a terminat învin
gător în probele de 500 m — 
39,7 și 1 000 m — 1 ■ 24,4.

ECHIPELE OE BASCHET ALE ALBANIEI Șl FINLANDEI
VOR JUCA LA BUCUREȘTI

F. R. Baschet studiază pro
punerea făcută de federația 
de specialitate din Albania 
pentru ca reprezentativa a- 
cestei țări și cea a României 
să susțină meciuri de verifi
care, la București, înaintea 
turneelor de calificare pen
tru campionatul european. 
Jocurile amicale ar urma să 
se desfășoare în perioada 
8—15 mai, deci înaintea ple
cării la Katowice (formația 
română) și la Cagliari (selec
ționata Albaniei).

O altă propunere, venită 
din partea federației de bas-

chet din Finlanda, nu a pu
tut fi acceptată (deoarece s-a 
solicitat să se joace în peri
oada participării sportivilor 
noștri la turneul de la Ka
towice — 19—23 mai), dar... 
nici nu a fost respinsă. Forul 
diriguitor al baschetului nos
tru a invitat echipele Steaua 
și Politehnica București să or
ganizeze întîlniri cu selecțio
nata Finlandei, la datele in
dicate de nordici care se vor 
afla în drum spre Ankara, 
pentru a lua parte la o altă 
grupă de calificare.

zii obținînd egalarea (1—1) cu 
două minute și 15 
înainte de sfîrșitul întâlnirii 
printr-un șut violent de la 
treime al lui Tony Abraham
son. Portarul Urpo Yloenen a 
făcut din nou o partidă ma
gistrală și cu siguranță că nu 
ar fi primit nici acel gol din 
final — remarcă agenția 
„Sport Information Zurich" — 
dacă el nu ar fi fost complet 
mascat la șutul lui Abraham
son.

Așteptat cu un mare inte
res, derbyul U.R.S.S.—Ceho
slovacia a întrunit toate atri
butele unui meci demn de 
prestigiul hocheiului din cele 
două țări. Disputa a fost a- 
cerbă, cu multe momente de 
suspense și s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (3—3), 
perfect normal după desfășu
rarea întrecerii, dar surprin
zător față de rezultatele 
terioare ale celor două 
mâții.

Hocheiștii cehoslovaci, 
tr-o deosebită vervă, au i 
dus de fiecare dată 
punctele realizate de Nowak 
(min. 7, 33), Nedomanski (26, 
28) și Holik (40, 50), iar la 
scorul de 3—2, Suchy — sin
gur în fața porții lui Kono- 
valenko — a ratat o ocazie 
unică. Campionii lumii s-au 
apărat însă cu mult calm în 
momentele mai grele și au 
contraatacat fulgerător, reali- 
zînd cele trei goluri egaliza-

secunde

an- 
for-

în- 
con- 
prin

Tigankov (U.R.S.S.) are grijă să. sară peste portarul cehoslovac 
Holecek, la capătul unui atac dezlănțuit. Formația sovietică 
deține primul loc și în clasamentul „Fair-play" (198 p), îna
intea Cehoslovaciei (194 p) și S.U.A.' (189 p), în actuala ediție 

~ " de

I u

ui IHQII

Șahistele noastre termină 
pe locurile 2 și 3

BELGRAD, 25 (Agerpres). 
_  Turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad 
s-a încheiat cu victoria cam
pioanei mondiale Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.Ș.), care a 
reușit un veritabil tur de 
forță, cîștigînd toate cele 13 
partide disputate. Maestra 
sovietică realizează astfel o 
performanță unică în istoria 
șahului feminin mondial din 
ultimii ani, aceea 
ceda partenerelor 
măcar o jumătate 
de-a lungul celor 
ale concursului.

A doua protagonistă 
neului "de la Belgrad 
reprezentanta României, A- 
lexandra Nicolau, clasată pe 
locul secund, cu un procentaj 
foarte bun (10 puncte), în 
timp ce ocupanta locului trei, 
de asemenea o șaliistă ro
mâncă, Margareta Teodorescu, 
termină întrecerea cu 7 punc
te. Cîte 6*/i puncte au tota
lizat Katia Iovanovici (Iugo
slavia), Bilek (Ungaria) și So
kolova (Iugoslavia), urmate 
de Vreeken (Olanda), Gorda- 
na Iovanovici (Iugoslavia) — 
6 puncte etc.

în ultima rundă, Gaprin- 
dașvili a învins-o pe Jivko- 
vici, Teodorescu a cîștigat la . 
Joerger, iar Nicolau a remi
zat cu Katia Iovanovici.

de a nu 
sale nici 

de
13

punct 
runde

a tur- 
a fost

Meciurile candidaților 
incep la 13 mai

a C.M.

toare din asemenea acțiuni 
prin Martinuk (18,39), Firsov 
(33, 47) și Petrov (43, 12). De 
la situația de 3—3, hocheiștii 
sovietici au avut mai mult 
inițiativa și au beneficiat și 
de două situații cu superiori
tate numerică, dar portarul 
Holecek și același Suchy (in
epuizabil) au fost de netreeut. 
Meciul a fost condus eu gre
șeli) de Wycjisk (Polonia) și 
Ehrenberger (Elveția).

La ora cînd închidem edi
ția este în curs de desfășu-

hochei
Telefotoj A.P.-AGERPRES 
rare jocul dintre S.U.A, și 
R. F. a Germaniei, iar astăzi 
sînt programate la Berna ul
timele meciuri, printre care șl 
adevăratul derby al campio
natului, U.R.S.S.—Suedia. Pî
nă atunci, iată
1.
2.
3.
4.
5.
6.

clasamentul <
U.R.S.S. 4 3 1 0 32- 8 7
Suedia 4310 1Ș-10 7
Finlanda 4211 13-16 5
Cehoslovacia 4112 18-15 3
S.U.A. 4103 13-22 2
R.F.G. 4004 8-31 0

AMSTERDAM 24 (Agerpres). 
— Cu prilejul unei ședințe de 
lucru a biroului Federației in
ternaționale de șah (FIDE), au 
fost desemnate definitiv orașele 
ce vor găzdui meciurile sfertu
rilor de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial 
de șah. Meciul dintre marii 
maeștri sovietici Viktor Korci- 
noi și Efim Gheller va avea loc 
la Moscova, iar cel dintre Bob
by Fischer (S.U.A.) și Mark 
Taimanov (URSS) se va desfă
șura la Milano. întîlnirea dintre 
fostul campion al lumii, Tigran 
Petrosian (URSS) și Robert 
Hubner (RFG) este programată 
la Sevilla. în sfîrșit, cel de-al 
patrulea meci, care va opune 
pe Bent Larsen (Danemarca) 
lui Wolfgang Uhlmann (R.D. 
Germană), se va disputa în lo
calitatea Las Palmas (Insulele 
Canare). Toate cele patru me
ciuri vor începe în ziua de 13 
mal.

i Se vor întâlni în semifinale

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Steaua roșie Belgrad—Panathinaikos ; 
Atletico Madrid—Ajax Amsterdam.

CUPA CUPELOR
Real Madrid—P.S.V. Eindhoven ;
Chelsea—Gornik Zabrze sau
Meciurile tur vor avea loc

la 28 aprilie.
CUPA EUROPEANĂ

Manchester City, 
la 14 aprilie, cele retur

general s-a 
Troițki —

Joe Frazier 
aproape vindecat...

PHILADELPHIA, 25 (Ager
pres). — Campionul mondial 
de box la cat. grea, Joe Fra
zier, se află încă internat la 
spitalul „St, Luke“ din Phi
ladelphia. Medicii au declarat 
că starea pacientului lor este 
în curs de îmbunătățire. Fra
zier urmează să părăsească 
spitalul în 2 sau 3 zile.

Cu meciurile de marți și 
miercuri 
sferturile 

ale Cupelor 
fotbal. Ultimul 
cucerirea unui loc în semifi
nale a daț loc la o luptă 
acerbă, pentru desemnarea 
învingătorilor intrînd în ac
țiune toate clauzele prevăzu
te de regulamentul de califi
care : dublarea golului mar
cat în deplasare, prelungiri, 
și — în fine — rejucarea 
partidei.

In C.C.E. marea performan
ță aparține, desigur, lui Pana
thinaikos care, după rezulta
tul de 1—1 de la Liverpool, a 
reușit un scor alb la Atena, 
calificîndu-se datorită golului 
marcat în deplasare.

Două partide au necesitat 
prelungiri în Cupa cupelor. 
Chelsea, învinsă în primul 
meci de F.C. Bruges cu 2—0, 
a egalat scorul după 90 de 
minute în partida retur și apoi

s-au încheiat 
de finală 

europene la 
asalt pentru

REINTRAREA LUI EMILE GRIFFITH

a mai marcat alte două go
luri în prelungiri. La Man
chester, însă, nici prelungirile 
n-au decis pe învingător, așa 
că Gornik Zabrze și Manches
ter City se întîlnesc din nou, 
pe teren neutru la 31 martie, 
de data aceasta la Copenha
ga. (conform regulamentului, 
începînd cu sferturile de fi
nală, la scor general egal, ca
lificarea nu mai este decisă 
prin lovituri de 11 m, ci prin 
rejucarea meciului).

în Cupa europeană a târ
gurilor, cea mai mare surpriză 
o constituie eliminarea echi
pei Arsenal de către F.C. 
Koln, care a beneficiat de 
asemenea de dublarea golului 
marcat în deplasare.

în fine merită subliniat 
faptul că 4 echipe engleze 
rămîn în întrecere, dar insu
larii păstrează desigur re
gretul că Everton a părăsit 
competiția nr. 1 — Cupa 
campionilor europeni. Tot în 
domeniul statisticii : meciurile 
(tur-retur) din cele trei com
petiții au fost urmărite de 
peste un milion de spectatori I

nathlnaikos — Everton încheiat 
cu rezultatul de 0—0 (în Drirna 
manșă : 1—1) a fost o adevărată 
sărbătoare. Timp Îndelungat, pe 
arterele principale ale Capitalei 
circulația a fost oprită din cauza 
zecilor de miț de suporteri care-șt 
aclamau echipa favorită. Jucătorii 
au fost purtațl pe brațe în asurzi
toarele sunete produse de claxoa
nele mașinilor.

Meciul la care au asistat 40 000 
de spectatori a fost de bună fac
tură, superioritatea a 
gazdelor, dar linia de 
a rămas deficitară. Au 
echipele :

PANATHINAIKOS : 
poulos — Tomaras, 
Sourpis, Blanchos, 
Filakouris, Grammos, 
Domazos, Kaligeris. 
Rankin — Wright, Kenyon, Hurst, 
H. Newton, Kendall, Ball, 
vey,

aparținut 
înaintare 

evoluat

Ikonomo- 
Kamaras, 

Elefteriakis, 
Antoniadis, 
EVERTON :

Har- 
Husband, Boyle, Morrisey.

VICTORIE CLARĂ 
LA BELGRAD

Klenkovski, Novkovicl, Aeimo- 
vlci, iankovici, Karasi, Filipovicl, 
Ostoici.

F.C. CARL ZEISS : Karpentin 
— Kurbjuweith, Irmscher, Wer
ner, Rock, Weise, Sell hitter, Sch- 
leifer, Krauss, Vogel, R. Ducke.

Legia Varșovia —- Atletico Ma
drid 2—1 (1—1). Stadion 
30 000 spectatori. Victorie 
tată dar Insuficientă pentru 
ficare (în tur 0—1). Oaspeții 
deschis scorul în min. 11 
Salcedo din pasa lui Luis, 
Pieszko a egalat (min. 24), 
Stachurski a marcat golul 
toriel (min. 50).

Celtic Glasgow — Ajax Amster
dam 1—0 (1—0). Hampden Park ; 
80 000 de spectatori. A marcat :

Legla, 
meri- 
cali- 

au 
prin 
apoi 
iar 

vic-

spectatori

FRANCISCO 25, — 
campion mondial de 
cat. mijlocie, america- 
culoare Emile Griffith,

SAN 
Fostul 
box la 
nul de 
în vîrstă de 33 de ani, și-a
făcut o remarcabilă reintrare, 
învingîndu-1 net la puncte pe 
mexicanul Rafael Gutierrez.

Aceasta a fost a 68-a victorie 
realizată de Griffith, care lu
na viitoare va lupta în ora
șul Las Vegas cu Lopez, în 
caz de victorie, Griffith își 
va depune candidatura la ti
tlul mondial deținut de ar
gentinianul Monzon.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
sărbătoare la atena

Niciodată o echipă din Grecia 
nu a izbutit o performanță ca 
aceea realizată de Panathinaikos 
în semifinalele Cupei campionilor 
europeni I Miercuri seara, la 
Atena, după meciul dintre Pa-

Aproape 100 000 de
(record iugoslav absolut) au fost 
prezenți la Belgrad la ’
meciului dintre Steaua roșie 
Carl Zeiss Jena, cîștigat cu 
scor categoric de gazde :
(după ce partida din tur o pier
duseră cu 2—3). Deși atacul bel- 
grădenllor a fost lipsit de Gealei, 
mezinul Filipovlcl l-a suplinit cu 
brio, fiind cel mal bun de pe 
teren. In minutul 15 el este faul
tat în careu și arbitrul român 
Cornel Nițescu acordă 11 m. Pe- 
naltyul este transformat de fun
dașul Giorlci. In minutul 30, Fi- 
lipovici majorează scorul. In re
priza secundă gazdele domină șl 
concretizează prin Ostoici (min. 
60) șl Karasi (min. 18). Partida a 
fost jucată într-o deplină sporti
vitate șl a fost excelent condusă 
de o brigadă de arbitri români. 
Au jucat formațiile :

STEAUA ROȘIE : Dujkoviei — 
Giorici, Boghieeviei, Pavlavicl,

returul
Șl 

un 
4-0

A
Koln—Juventus Torino ;
Liverpool—Leeds United 

Meciurile tur-retur pînă la 28

TÎRGURILOR

aprilie.

Johnstone (min. 27). S-a calificat 
Ajax datorită victoriei repurtate 
cu 3—0 în tur. Formațiile : CEL
TIC : Williams — Craig, Gemmel, 
Callaghan, Me Neill, Brogan, 
Johnstone, Hood, Wallace, Hu
ghes, Auld. AJAX : Stuy-Suur- 
bier, Vasovici, Hulshoff, Krol, 
Rijnders, Neeskens, Muhren, Kai- 
zer, Cruyff, Blankenburg.

CUPA CUPELOR
CHELSEA, REAL MADRID 

Șl EINDHOVEN, PERFORME
RELE SFERTURILOR

DUPĂ 90 DE MINUTE, CHELSEA 
conducea cu 2—0 în meciul cu F.C. 
Bruges. prin golurile marcate 
de Houseman (mln. 20) și Osgood 
(min. 82). Astfel, după două 
jocuri scorul general a fost egal: 
2—2. Au urmat prelungirile. Gaz
dele au înscris alte două goluri 
în ultimele minute : Osgood
(min. 117) și Baldwin (min. 119).

REAL MADRID, învinsă cu 1—0 
In primul meci de către Cardiff 
City a cîștigat partida retur în 
numai două minute I Autorii go
lurilor, Velasquez (min. 50) șl 
Fleitas (min. 52). Pe stadionul 
Bernabeu au asistat 70 000 de 
spectatori.

LA BERLIN, Vorwărts a învins 
doar cu 1—0 (0—0) pe P.S.V.
Eindhoven, insuficient Insă pen
tru calificare, deoarece pierduse 
primul joc cu 0—2. Singurul gol 
a fost marcat de Korner (min. 
50). Arbitrul spaniol Pintado a 
condus în fața celor 20 000 de 
spectatori următoarele formații : 
VORWĂRTS : Zulkowskl — Fr&s- 
sdorf, Begerad, Withulz, Ham- 
mann, Korner, Andressen, Stru- 
bing, Noldner, Wruck, Piepen
burg. P.S.V. EINDHOVEN : Van 
Beveren — Van den Dungen, 
Strik, Radovici, Vos, Veenstra, 
Jansen, Van Tilburg, Van der 
Kuylen, Devrindt, Mulder.

LA MANCHESTER : Manchester 
City — Gornik Zabrze 2—0 (după 
prelungiri). Au marcat : Melon 
(min. 41) șl Doyle (min. 77).

CUPA EUROPEANĂ A TÎRGURILOR
F. C. KOLN

A CÎȘTIGAT LA LIMITA
48 000 de spectatori au asistat, la 

Koln, la un joc rapid, dar dur, 
în care s-au angrenat echipele 
F.C. Koln și Arsenal Londra. Me
ciul s-a încheiat cu victoria gaz
delor (1—0), prin punctul marcat 
din 11 m de Blskup (min. f) in 
urma unui fault clar comis în 
careu de McNab asupra Iui Ka- 
pellmann. Prima repriză a apar
ținut gazdelor. După pauză en
glezii forțează egalarea, inutil 
însă, portarul Manglitz apărînd 
excelent.

Primul joc revenise Arsenalu
lui (2—1), dar vest-germanii au 
obținut calificarea datorită golu
lui marcat în deplasare. Arbitrul 
român C. Petrea a condus for
mațiile : F.C. Koln : Manglitz — 
Thielen, Hemmersbach, Simmet, 
Biskup, Weber, Kappelmann^ 
Flohe, Rupp, Overath, 
ARSENAL : Wilson — 
NcNab, Storey, McLintock, Simp
son. Armstrong, Graham, “ ' 
ford, Kennedy, George.

LEEDS UNITED CONFIRMA
Vitoria Setubal n-a putut în

vinge pe lidera campionatului 
englez Leeds United, cu care a 
terminat la egalitate 1—1, după 
ce pierduse primul meci cu 1—2 
la Leeds. Englezii au deschis sco
rul prin Lorimer (min. 15), iar 
gazdele au egalat abia în min. 
81 prin Baptista. LEEDS UNITED: 
Harvey — Reaney, Jackie Chari
ton, Hunter, Cooper, Bates, Gi- 
Ieas, Lorimer, Clarke, Jones, Ma- 
deley. VITORIA SETUBAL : Tor
res — Carrico, Cardoso, Mendes- 
Rebelo, Ovtavio, Jose Maria, Vag
ner, Guerreiro, Baptista, Joao.

BAYERN MUNCHEN — F.C. LI-
1—1 (°~°)« In tur :

0—3. 20 000 spectatori. Joc slab 
din partea ambelor echipe. En
glezii au deschis scorul în min. 
70 prin Ross, iar gazdele au ega
lat în min. 75 prin Schneider.

LBhr. 
Rice,

Rad-

știri, ultimele știri ..mttmele știri» ultimele
ECHIPA PORTUGALIEI
...s-a calificat în turneul fi

nal U.E.F.A., rezervat juniorilor. 
Ieri, la Paris, selcționatele 
Franței și Portugaliei au ter
minat la egalitate : 0—0. Echipa 
Portugaliei care a cîștigat pri
mul meci cu 3—2 s-a calificat 
în turneul final, care va avea 
loc în Cehoslovacia.

CUPA DAVIS (ZONA
La Montevideo s-a disputat 

meciul dintre echipele Argenti
nei și Uruguayului, contînd pen
tru „Cupa Davis“ (zona sud-

LOTUL CEHOSLOVAC DE 
HANDBAL PENTRU 
C. M. STUDENȚESC

A fost alcătuit lotul masculin 
de handbal al Cehoslovaciei 
care va participa la campiona
tul mondial studențesc. Printre 
.elecționabili figurează Rakov- 
ski, Krousky (portari), Furka, 
Hatle, Polasek șl Kalabis.

SUD-AMERICANA)
americană) la tenis. Jucătorii 
argentinieni au terminat învin
gători cu 5—0.

BRONSTEIN CONDUCE 
LA SARAJEVO

în turneul internațional mas
culin de șah de la Sarajevo 
s-au disputat partidele între
rupte în primele patru runde. 
Marele maestru sovietic David 
Bronstein l-a învins pe iugo
slavul Mestrovici. Partidele Mi- 
nev Janosevici și Parma—Bo- 
boțev s-au încheiat remiză. 
După patru runde, în clasa
ment conduc Bronstein (URSS) 
și Boboțev (Bulgaria) cu cîte 
3 p, urmați de Vukici (Iugo
slavia) 2% p, Radulov (Bulga
ria), Rukavina (Iugoslavia) 2 p 
(1) etc..
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