
DELEGAȚIA P.C.R.. CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
CARE VA PARTICIPA LA LUCRĂRILE 

CELUI DE AL XXIV-lea CONGRES AL P.C.U.S..
A PLECAT LA MOSCOVA

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, de
legația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care va participa la 
lucrările celui de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte to
varășii : Paul Niculescu-Mizll, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al-P.C.R., am

EXPOZIJIA „DOLJUL 
SPORTIV IN IMAGINI"

în plin centrul orașului Cra
iova, în clădirea Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport, numeroșii localnici vizi
tează, de citeva zile, originala 
expoziție „Doljul sportiv în i- 
magini”. Deschisă în cadrul și
rului de manifestări prilejuite 
de sărbătorirea Semicentenaru
lui Partidului, expoziția oferă 
un interesant moment de tre
cere in revistă a realizărilor 
doljene în domeniul sportului 
de masă și de performanță.

Șt. GURGUI-coresp.

COMPETIȚIE 
DE HANDBAL

01-Cinci echipe feminine : 
tul Sf. Gheorghe, Școala spor
tivă Sibiu, Școala sportivă Ga
lați, Liceul 2 Brașov și Școala 
sportivă Brașov și-au disputat 
întiietatea intr-o reușită com
petiție organizată în cinstea 
Semicentenarului Partidului. 
Meciurile s-au desfășurat pe 
terenurile bituminizate ale clu
bului Dinamo șl Liceului 2.

ÎN „TURUL ALGERIEI", CICLIȘTII ROMÂNI
AU REALIZAT PERFORMANTE MERITORII
• învingători: Kreszowiec (Polonia) ți formația Uniunii Sovietice

• Ocupind locul VI, V. Selejan l-a intrecut pe cițtigătorul

„Cursei Picii'' Echipa României - pe lacul V

ALGEK, 29 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Algeriei, com
petiție care a reunit cele mal 
bune echipe de amatori din 
Europa șl țările nord-africa- 
ne, s-a încheiat cu victoria 
polonezului Kreszowiec la in
dividual și a selecționatei 
U.R.S.S. pe echipe. Cicliștii 
români, aflați la prima lor 
întrecere importantă în acest 
sezon, au reușit de-a lungul 
celor 12 etape să figureze în
tre protagoniștii cursei, iar ti- 
nărul Vasile Selejan să obți
nă un rezultat promițător, o-

La București, „TROFEUL GAUDINI" la floretă

PARTICIPANT! DE MARCA DIN 4 ȚARI
în zilele de 3 șl 4 aprilie, 

Bucureștiul va fi gazda între
cerilor de floretă din cadrul 
Trofeului Gaudini, unul din 
cele mai Importante concursuri 
internaționale ale sezonului la 
această probă, la care participă 
reprezentativele Franței, Italiei, 
Ungariei și României.

Faptul că floretiștii țării 
noastre sînt deținătorii trofe
ului (și în plus și gazde) re
prezintă o obligație pentru ei 
de a acorda acestui eveniment 
sportiv o atenție deosebită.

Lotul României a fost fixat. 
Este vorba de Mihai Țiu, Tă- 
nase Mureșan, Iuliu Falb, Ște
fan Haukler și Ștefan Arde- 
leanu. Ei vor fi prezențl sîm- 
bătă, la întrecerile pe echipe, 

Ștefan Haukler, titular în echipa de floretă a României, de- i 
ținătoarea „Trofeului Gaudini"! Iubitorii scrimei așteaptă de ' 
la el o comportare care să-i ateste calitățile de fin tehnician...

Foto : N. DRAGOȘ j

basadorul Republicii Socialista 
România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Ion Iliescu, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, membri ai C.C. al 
P.C.R, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești.

Clasament : 1. Școala sportivă 
Brașov 8 p. ; 2 Oltul Sf.
Gheorghe 6 p ; 3. Liceul 2 
Brașov 4 p. ; 4, Școala sporti
vă Sibiu 1 p., 5. Școala spor
tivă Galați 1 p. Organizatorii 
au oferit o Cupă Liceului 2 
Brașov, ale cărui sportive au 
fost cele mai disciplinate.

C. GRUIA-coresp.

„CUPA SEMICENTENA
RULUI" LA CICLISM

Pe șoseaua Tg. Mureș—Voinl- 
ceni a avut loc, duminică, in 
organizarea clubului sportiv 
Mureșul, concursul inaugural 
al sezonului ciclist, competiție 
dotată cu „Cupa Semicentena
rului”. Cei 21 de cicliști par
ticipant! la întrecere au luat 
startul din minut în minut la 
proba de contratimp individual, 
pe distanța de 10 km. După o 
dispută echilibrată s-au obținut 
următoarele rezultate : seniori 
1 Gheza Debreceni 15:70,0, 2. 
Arpad Gyorfi 15:20,0, 3. Viorel 
Boronea 15:41,0, 4. Zoltan Ditay 
15:42,0 ; juniori mari 1. Valen
tin Hoța (campion republican, 
membru al lotului speranțelor 

cupind locul șase in clasa
mentul final, înaintea unor 
reputați rutieri ca Peschel 
(R. D. Germană) și Szurkow- 
ski (Polonia) — cîștigătorul e- 
diției a XXIII-a a „Cursei 
Păcii”. Tudor Vasile și Ni
colae Ciumeti au avut o com
portare inegală : ei au sosit 
în numeroase etape între pri
mii zece clasați, dar în alte 
etape au pierdut minute pre
țioase ceea ce a făcut să nu

(Continuare in pag. a 2-a)

v

precum și duminică la turneul 
individual. în intenția organi
zatorilor este ca „individualele” 
să aibă loc cu participarea u- 
nui număr de 48 de trăgători, 
cite 5 din fiecare echipă oas
pete. Restul vor fi floretiști din 
Capitală și din diferite centre 
ale țării, elemente de perspec
tivă, foști titulari în primele 
echipe sau în formațiile secun
de ale României, în cele de ti
neret și juniori sau alții care 
vizează titularizarea în lot. Iată 
numele lor : Habala, Costescu, 
Alexiu, M. Chiș, Meleea, A. 
Budahazi, C. Chișu, AI. Ionescu, 
Coman, Logan, Ursovici, Dinu, 
Pordea, Heim, Hetz, Beretchi, 
Makai, Moise, Kuki, Anicolesei, 
Szentkiraly, Dumitrescu, Gb.

Au fost de față V. S. Tiku- 
nov, însărcinatul cu afaceri 
ad-lnterim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

La plecare, tovarășul Nlcolaa 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid au fost salu
tați cu multă căldură de mii 
de oameni ai muncii veniți pe 
aeroport.

La ora 12,43, in aclamațiile 
mulțimii, avionul oficial a de
colat, îndreptîndu-se spre ca
pitala Uniunii Sovietice.

★
In după-amiaza aceleiași 

zile, delegația Partidului 
Comunist Român a sosit la 
Moscova.

(Agerpres)

CINE NE VA REPREZENTA

de comună, 
nici entu- 

nici pe 
Da. O

ÎN MECIUL DE RUGBY CU ITALIA?

Un nou atac al craiovenilor la poarta lui Ștefănescu, îm
preună cu portarul constănțean iși dispută mingea fundașul 
central N. Constantinescu și înaintașul Bălan, din echipa gaz
dă. (Fază din meciul Universitatea Craiova — Farul).

Foto : VASILE POPOVICJ

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN
AVEA LOC!NU POATE

olimpice) 15:20,0, 2. Vasile Da
vid 15:55,0, 3. Alexandru Pali 
18:16,0 ; juniori mici 1. Gergely 
Magyari 16:18,0, 2. Bela Vinczefi 
16:29,0, 3. Gheorghe Jany
16:31,0 — toți de la C.S. Mu
reșul.

loan PAUȘ — coresp.

• înaintările mai active decit treisferturile • Demian, dispecerul 
naționalei. Un prilej de reabilitare pentru cuplul de centri 

Dragomirescu-Nica...

Miclescu (cu balonul), reprezentant de frunte al „noului val" protejat de 
cearcă o nouă pătrundere către buturile dinamoviste. 

Foto :

Demian și Pop, în-

DRAGOȘ NEAGU '
Ultim test pentru meciul cu 

Italia, etapa a 14-a a diviziei 
A de rugby n-a rezolvat inte
gral necunoscutele ce se aflau 
în fața antrenorilor coordona
tori. Și aceasta datorită într-o 
măsură comportării sub aș-

LINIA I SE CONTUREAZĂ DE PE ACUM...

Jocul mai aerisit și mai 
ferm al înaintașilor favorizea
ză alcătuirea de pe acum a

pe floretiștil 
vor sosi joi 

l și vineri (lotu- 
Italiei). Oaspe- 
pusă la dispo- 

acomodare sala

Lucian, Decse, Vinereanu, Cioa
ră și Cursaru, Toți trăgătorii 
din provincie sînt așteptați să 
sosească la București înce- 
pînd de miercuri.

Cit privește 
străini, aceștia 
(lotul Ungariei) 
rile Franței și 
ților le-a fost 
ziție pentru ; 
Floreasca II în tot cursul zilei 
de vineri.

înaintea finalei C. C. E. la handbal masculin

DEȘI miMPINA UNELE DIFICULTĂȚI, JUCĂTORII
Dt LA VEL GUMMERSBACH SINT OPTIMIȘTI
• Ooi din jucătorii de bază—accidentați • Formă bună In ultimele
jocuri de verificare * Cele 12 000 de bilete de la „Westfalenhallen1'

la ora 20-ora locală
Cu cît se apropie ziua de 

vineri 2 aprilie, în rîndurile 
numeroșilor amatori de sport 
din orașul Dortmund și din 
împrejurimile sale, ca și prin
tre fanaticii susținători ai e- 
chipei VfL Gummersbach tot 
mai mulți sînt aceia care nu 
mai pot răspunde cu siguran
ță la întrebarea : cîștigă for
mația lor favorită cea de a X-a 
ediție a finalei C.C.E. la 
handbal masculin ? Elemente
le care contribuie la dimi
nuarea serioasă a cotei opti
mismului sînt legate de ab
sența de la „cîrma” tehnică a 
echipei a antrenorului dr. 
Dreischang și de accidentarea 
unora dintre jucătorii de ba
ză ai formației.

Iată și ultimele informații 
referitoare la aceste două 
probleme care sînt viu co-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1

5 ANUL XXVI — Nr. 1216 (6650) = 4 PAGINI 30 BANI Mărfi 30 martie 1971 =~~

...... ........ ..........

VINERI,
Impresii după etapa a XVIII-a a Diviziei A la fotbal

SESIUNE

ȘTIINȚIFICĂ

LA I. E.F.S.

CALITATEA JOCULUI lN DEPLASARE - 
OGLINDA A CONCEPȚIEI, DAR Șl A VALORII

In cadrul manifestări
lor științifice dedioate 
sărbătoririi Semicentena
rului Partidului, Insti

tutul de Educație Fizică 
și Sport organizează o 
sesiune de referate și 
comunicări științifice. 
Reuniunea va avea loo 
in ziua de 2 aprilie, ora 
16 la sediul Institutului.

Se vor prezenta lu
crări privind lupta par
tidului pentru dezvolta
rea mișcării de educație 
fizică și sport din țara 
noastră și probleme ac
tuale privind educația fi
zică și activitatea sporti
vă școlară.

teptări a jucătorilor de la Di
namo, care complexați în par
tida derby, ou Grivița Roșie, 
Ji-au mai evoluat la valoarea 
lor reală și implicit n-au dat 
randamentul dorit. Ce rezultă 
de aloi ?

liniilor. în linia I Dinu, Baciu 
și Drăgulescu și-au confirmat 
calitățile de jucători tenace, 
mobili, cu un excedent simț aJ 
plasamentului, în timp ce ca 
trăgători urmează să se aleagă 
între Iorgulescu și Onuțiu. 
Primul a fost printre înainta
șii fără trac din echipa dina- 
movistă, al doilea a dovedit 
că a reușit să se reintegreze 
perfect în jocul echipei sale, 
după o absență îndelungată 
în sezonul competițional tre
cut.

Dacă pentru Șerban și Ata- 
nasiu opțiunile sînt definitive, 
în schimb rămîne în discuție 
problema celui de-al treilea 
titular din linia a II-a. Candi
dează Dărăban, Postolache și 
Țuțuianu. Primii doi au avan
tajul unei mai mari incisivi
tăți, ultimul se impune prin 
gabarit și, desigur, piintr-un 
plus de rutină.

mentate în lumea iubitorilor 
handbalului din R. F. a Ger
maniei. Antrenorul echipei 
VfL Gummersbach, dr. Drei- 
schang, a avut în ultima pe
rioadă de timp unele conflic-

Corespondență specială 

pentru ziarul SPORTUL

te cu o parte din componen- 
ții acestei formații, deoarece 
în declarații făcute presei a- 
ceștia l-au ironizat, punînd la 
îndoiălă — pe un ton, de loc 
urban — metodele sale de 
lucru. El a continuat totuși să 
lucreze, solicitînd conducerii 
clubului sancționarea celor vi- 
novați, dar cum țtceste mă-

Iată citeva întrebări 
„consumatorul” obiș- 

fotbal și le pune cu 
de interes 
disputarea

și de emo- 
jocurilor e-

Va ciștiga Dinamo campio
natul ? Va avea, oare, Rapid 
forța să continue pasionanta 
cursă de urmărire a liderului, 
pentru ca, spre finiș, să pla
seze un sprint irezistibil ? Va 
retrograda sau se va salva Pro
gresul ?
pe care 
nuit de 
un spor 
ție după 
tapei a XVIII-a.

...O etapă destul 
care nu a stîrnit 
ziasmul tehnicienilor, 
cel al spectatorilor ? 
etapă fără virtuți a mărit cota 
de interes a primei întreceri 
fotbalistice a țării, repunînd în 
prim-plan — și tocmai aici ni 
se pare apreciabil „aportul” ei 
în războiul pentru acreditarea 
ideilor — teza valorii jocului 
prestat in deplasare. O știm

DEMIAN SI IFTIMIE, TITULARI 
CA „ÎNCHIZĂTORI"?

Linia a III-a comportă pu
ține discuții. Demian și Ifti- 
mie au apărut duminică drept 
închizătorii cu cele mai mari 
posibilități ; Demian îndeosebi 
a fost un dispecer neobosit, o-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

După succesul înotătorilor noștri

0 VICTORIE
CARE SE CERE CONFIRMATA

Așadar, după 13 ani, selec
ționata României învinge din 
nou reprezentativa Poloniei la 
înot într-o întrecere de bun 
nivel european, în care au 
fost corectate 17 recorduri na
ționale (10 ale învingătorilor 
și 7 ale învinșilor) cu cifre 

suri au întîrziat, dr. Drei- 
schang a abandonat definitiv 
funcția de antrenor la VfL 
Gummersbach. în ceea ce 
privește accidentările, grijile 
celor de la formația dețină
toare a C.C.E. se îndreaptă 
spre doi dintre jucătorii de 
bază ai echipei : Jochen 
Brand, care la unul din ul
timele antrenamente a sufe
rit o comoție cerebrală, și 
Jochen Feldhoff, care este 
încă nerestabilit de pe urma 
unei entorse la picior. Se spe
ră totuși ca ei să intre pe 
teren vineri seara, la ora 20 
(ora locală), cînd va începe 
partida cu Steaua.

însă aceste necazuri, ine
rente în viața unei mari echi
pe, nu au împiedicat pe 
handbaliștii de la VfL Gum
mersbach să-și continue cu

HANS-HERBERT SCHUDEL 
redactor al agenției 

S.I.D. Diisseldorf

(Continuare In pag. a 2-a) 

eu toții, legitimațiile marilor 
performanțe se obțin în me
ciurile susținute „afară”. Folo
sind exemplele cele mai apro
piate, vom fi de acord că pro
movarea echipei României (du
pă trei decenii) intr-un turneu 
final al campionatului mondial

Etapa a 19-a a diviziei A 
programează citeva partide de 
mare atracție. „Capul de afiș” 
îl constituia meciurile inter- 
bucureștene, care, de fiecare 
dată, sînt în centrul atenției 
iubitorilor de fotbal. Interesul 
față de noile confruntări din
tre cele „4 bucureștene" este 
acum și mai mare.

In aceste condiții, un cuplaj 
interbucureștean ar fi adus in 
tribune zeci de mii de spec
tatori. Cum, însă, stadionul Re
publicii nu poate face față unei 
asemenea afluențe, mult aștep
tatul cuplaj nu va avea loc.

Meciul Rapid—Steaua se va 
juca sîmbătă, de la ora 15,15, 
pe stadionul Republicii, Iar jo
cul Dinamo—Progresul a fost 
programat duminică, de la ora 

care merită a fi apreciate. Cu 
17:04,5 pe 1500 m liber (rezul
tat care nu a fost atins încă 
de vreun înotător din R.D. 
Germană sau U.R.S.S. în a- 
cest sezon), E. Aimer ar fi o- 
cupat locul VI la „europene
le” din septembrie 1970, iar 
polonezul Pacelt, cu 2:16,0 
(200 m mixt) și 4:52,2 (400 
m mixt) ar fi fost finalist în 
aceeași competiție.

Reprezentanții noștri au ob
ținut primul succes în fața u- 
nei formații de elită a „Cupei 
Europei”, un succes la care 
nu ne așteptam. De altfel, 
nici nu se poate afirma la a- 
ceastă oră că înotătorii ro
mâni ar fi superiori celor po

Ion Miclăuș, unul din componența de bază ai echipei naționale 
Foto i V. BAGEAC

lonezi. Dimpotrivă. De pildă, 
întrecerea ștafetelor mixte, 
care sugerează în modul cel 
mai elocvent posibilitățile ge
nerale ale unei echipe, a fost 
concludentă în acest sens, oas
peții (superiori la spate și 
delfin) cîștigînd cu o diferen
ță de două secunde.

Adevărul este că în gele 

s-a realizat la Atena șl Lau
sanne, tot așa cum eliminarea 
campioanei intercontinentale, 
Feijenoord, de către U.T.A., s-a 
obținut — în proporția de 93

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a S-a)

14,30, pe stadionul Dinamo. Am
bele partide vor fi televizate, 
dar. cu siguranță, stadioanele 
vor fi pline.

Regretînd absența cuplajului 
interbucureștean, am căutat să 
aflăm cînd va putea fi dat în 
folosință stadionul „23 August”. 
Pentru aceasta, ne-am adresat 
inginerului șef al I.E.A.B.S., 
Mircea Ștefănescu, care ne-a 
spus următoarele : „La stadio
nul „23 August” continuă lu
crările pentru montarea insta
lației de nocturnă. Termenul 
de dare în folosință — 25 iu
lie 1971. Pînă atunci, aici nu 
se pot organiza meciuri, mai 
ales de importanța cuplajului 
interbucureștean, pentru că lu
crările de montaj pot provoca 
accidente printre spectatori’-’.
— ■ ■■ ■■■......  ■. -———a 

trei zile de concurs sportivii 
români au reușit să se mo
bilizeze la maximum, așa cum 
au mai reușit să o facă la 
Balcaniada de la Izmir (1969), 
sau la meciul cu Cehoslova
cia (1970) și să concureze la 
nivelul superior posibilităților 
actuale. Colectivul de antre
nori, alcătuit din prof. Gh. 
Dimeca, prof. I. Schuster și 
prof. Sanda Grlnțescu, a reu
șit să aducă grupul restrîns 
al înotătorilor noștri fruntași 
într-o formă optimă (și acesta 
este un merit de necontestat). 
Aimer, autor a trei noi re
corduri naționale, și Marian 
.Slavic, dîrz luptător, alături 
de brasiștii Șoptereanu, Teo- 
dorescu și Hempel, de spatiș- 

tii Hohoiu și Lupu și I. Mi
clăuș (craul și delfin) și-au 
dozat judicios eforturile, con
ferind echipei naționale și 
înotului românesc cea mal

Adrian VASILIU

(Continuare la pa», a



A POST
Publicarea rezultatelor fina

lelor campionatelor de box ale 
Uniunii Sovietice a readus în 
actualitate preparativele pentru 
campionatele europene din lu
na iunie de la Madrid. După 
cum se vede, majoritatea țări
lor continentale își dispută 
campionatele din vreme pentru 
a putea folosi rezultatele lor 
drept criteriu de selecție.

Palmaresul campionatelor so
vietice este 
surprinzător, 
vîrful podiumului 
dintre campionii anului trecut: 
Hromov, Abdurahmanov și 
Juoțiavicîus. în linia întîi re
vine Sokolov, în schimb marii 
absenți sînt Semenov, Melni
kov, Kazarian, Trcgubpv. Ka- 
rataiev și în special Saroian 
(prea marcat probabil de grea
ua înfrîngere din S.U.A.).

In acest context, al preocu- . 
parilor preferențiale pentru sta
bilirea ierarhiilor naționale, este 
de înțeles, în parte, dificulta
tea de a întocmi un bogat ca
lendar internațional, menit pe 
de o parte să ușureze pregăti
rea gradată pentru o mare com
petiție în perspectivă imediată 
și pe de altă parte să satisfacă 
exigentele unui public dornic 
să vadă înțîlniri de nivel ridicat 
(pretenție justificată la o masă 
pasionată de suporteri care

în mare măsură 
ci readucînd pe 

doar trei

£

Campionatele europene CAMPIONII ZONELOR

la ordinea zilei DE JUNIORI

EVITAT UN PROGRAM MAI GREU?
nu-și trădează niciodată spor
tul preferat). După meciul de 
slabă factură cu echipa Dane
marcei, federația română de 
box a fost suspectată de a fi 
evitat contractarea unor

ve-tide riscante d(n punct de 
dore al rezultatelor. Este ade
vărat că în calendarul federa
ției au mai figurat pentru a- 
cest început de an meciuri cu 
echipele Franței și R.D.G. ami
nate la cererea partenerilor. 
Este Ia fel de adevărat că o 
seamă de reprezentative abor-

date 
rația 
feră un meci tirziu în toam
nă). Ceea ce nu înseamnă, însă, 
că au fost tatonate toate posi
bilitățile, avantajoase din am
bele puncte de vedere. De 
exemplu, parteneri excelenți 
de verificare ar fi putut fi bo
xerii unguri (cu doi campioni 
europeni în formație), iugoslavi 
sau bulgari, a căror invitare 
nu implica nici măcar chel
tuieli îngrijorătoare.

Boxerii sovietici, pe drumul 
spre Madrid, vor face o escală 
Ia Fiuggi, la tabăra de antre
nament a pugiliștiior italieni, 
acolo unde lucrează antrenorii 
Rea șl Zuliani. Iată deci că 
soluții se pot găsi. Federația 
română de box a preferat re
petarea planului de pregătire 
dinaintea campionatelor conti
nentale de la București din 
1969, cu nădejdea (îndreptățită 
sau nu, vom vedea) că și re
zultatele de atunci se vor re
peta ! Prezența tuturor selec- 
ționabililor în faza de zone a 
campionatelor naționale este 
oricum un test serios, dacă nu 
chiar 
șarea 
niei.

declini Invitațiile (fede- 
poloneză, de pildă, pre-

botărîtor pentru infăți- 
viitoare a echipei Româ-

Victor BANCIULESCU

G VĂIDEANU Șl E. DEMETER CROS

CÎȘTIGĂTORII „CUPEI OȚELARUL 200" PE STADIONUL

REȘIȚA, 29 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, pe pîr- 
tiile Semenicului, s-a desfă
șurat concursul de schi dotat 
cu „CUPA OȚELARULUI— 
200". Pe lîngă sportivii reși- 
țeni, au participat la între
cere și schiorii fruntași de la 
A.S.A. Brașov și C. S. Sinaia. 
Timpul frumos, zăpada exce
lentă, organizarea bună și 
pîrtiile corespunzător pregă
tite au oferit condiții bune 
de desfășurare probelor pre
văzute în program. Rezulta
tele tehnice : FOND, 10 km 
seniori 1. E. Demeter (Olim-

CUPA „STlNA

DE VALE"
în organizarea Institutului 

Pedagogic din Oradea, s-a des
fășurat, în cunoscuta stațiune 
bihoreana, Stlna de Vale, un 
concurs de schi la care au par
ticipat și schiorii fruntași ai 
cluburilor brașovene Dinamo și 
Tractorul. Concursul, bine or
ganizat, s-a buAirat de condiții 
favorabile de zăpadă și a avut 
un frumos succes, învingătorii 
probelor fiind următorii : Gh. 
Vulpe (Dinamo) la slalom se
niori : Aurelia Ghia și Mircea 
Vintilă 
dagogic 
fetelor 
Papuc 
fond 10 km 
driana Barabaș (Tractorul—Bra
șov) și V. Rueăreanu (Dinamo) 
în cursele de fond 5 km ale 
senioarelor și juniorilor ; Li
ceul agricol Oradea, la ștafeta 
3X5 km juniori. „Cupa Stlna 
de Vale" a fost cîștigată de 
clubul Dinamo—Brașov, care a 
totalizat 38 p.

Vasile SERE — coresp.

(ambii de la Inst. pe- 
Oradea) la slalomul 

și juniorilor : Vasile 
(Dinamo) în cursa de 

a seniorilor ; A-

pia—Reșița) 43,04 ; 2. I. Bclu 
(Olimpia—Reșița) 43,43 ; 3.

Stefanovici (C.S.M.—Reșița) 
45,16 ; 5 km senioare : 1. Lu
cia Pănescu (C.S.M.—Reșița) 
27,55 ; 2. Eugenia Barabaș 
(C.S.M.—Reșița) 40,40 5 km 
juniori: 1. V. Fîc (C.S.M.— 
Reșița) 22,44 ; 2. V. Colțea (O- 
limpia—Reșița. 23,13 ; 3. I. 
Sporea (C.S.M.—Reșița) 25,31. 
3 km. junioare: 1. Sabina 
Buzoianu (Olimpia—Reșița) 
18,41 ; 2. Ildico Kussi (Olim
pia—Reșița) 20,51 ; 3. Marcela 
Marta (C.S.M.—R) 23,52.

SLALOM URIAȘ, Seniori:
1. C. Văideanu (A.S.A. Bv)
2. M. Focșeneanu (C.S. Si
naia) 3. C. Bălan (A.S.A. Bv) 
Juniori: 1. M. Belei (C.S.M. 
—R) 2. M. Moraru (C.S.M.— 
R), 3. A. Wolschwander
(C.S.M —R), Junioare : 1. Bri
gitte Seidl (Șc. sp. Reșița) 2. 
Mariana Micu (C.S.M.—R) ; 3. 
Monica Weber (Șc. sp. Reși
ța).

SLALOM SPECIAL, Seniori:
1. C. Văideanu (A.S.A. Bv.) ;
2. C. Bălan (A.S.A. Bv) 3. C. 
Dinu (C.S. Sinaia). Juniori: 
I. Both (Șc. sp. Reșița), 2. A. 
Wolschwander (C.S.M.—R), 3.

Bologa (Șc. sp. Reșița).
Weber 

Brigitțe

TINERETULUI
Consiliul municipal al sindi

catelor București a încredințat 
Asociației sportive P.T.T. or
ganizarea unui concurs de cros 
dotat cu „Cupa Semicentena
rului". Asociat-'a sportivă amin
tită, a organizat în bune con

diții, la stadionul Tineretului, o 
competiție care s-a bucurat de 
o largă participare. Iată ciști- 
gătorii : 400 m (fete) El. Mari
nescu (Steaua), 600 m (copii) 
L. Matei 
nioare) 
1000 m 
(Dinamo), 
El. Ruță 
6 000 m (seniori) I. Cioca (Di
namo).

C. M. MUREȘANU-coresp.

(Steaua), 600 m (ju- 
V. Bocra (S.S.A.), 

(juniori) C. Ringhel 
1500 m (senioare) 

(Constructorul),

£
Nu exagerăm cu mimic afir- 

mind că plenara Comitetului 
federal a avut loc într-un mo
ment de mare însemnătate pen
tru baschetul nostru, creat de 
incontestabilele realizări obți
nute în unele domenii, dar și 
de evidenta rămînere în ur
mă în altele. La primul capitol, 
vom aminti de frumoasele suc
cese înregistrate în activitatea 
de atragere a elevilor în prac
ticarea acestui joc sportiv, de

„3 SECUNDE“
• Echipele Liceului nr. 35,• Echipele Liceului nr. 35, din 

Capitală au cîștigat dreptul de a 
partioina la finalele diviziilor S°°" 
lare și de juniori. In urma tur
neelor disputate în sălile „I. L. 
Caraalale" și Floreasca. au fest 
stabilite următoarele clasamente : 
băieți : 1. Lie. nr. 35. 2. Șc. spor
tivă nr. 2. 3. Dinamo. 4. Lie. ..Gli. 
Sincai” : fete : 1. Lie. nr. 38, 2. 
Sc. sp. nr. 2, 3. Kapid, 4. Șc. SP- 
Giurgiu.
• Săptămlna aceasta, un sin

gur meci divizionar în Capitală : 
Ranid — Voința Brașov, progra
mat neutru sîmbătă. la ora 17, 
în sala Glu'ești.
• Campionatul de caliîicare 

pșntru diviziile școlare și de ju
niori a cuprins în 1970 aproape 
«oo de echipe alcătuite din apro
ximativ 8000 de elevi șl eleve năs- 
cuti între anii 1954 și 1957.
• La sfîrșitul anului trecut, se 

aflau în evidența F.R. Baschet 36 
comisii județene, mal mult de 100 
comisii municipale, șl orășenești, 
72? de secții șl peste 20.000 de ju
cători legitimați.

M. 
Junioare; 1. Monica 
(Șc. sp. Reșița) 2.
Seidl (Șc. sp. Reșița) 3. Geor- 
geta Ivăncescu (Șc. sp. Reși
ța).

„Cupa Oțelarul—200“ a 
fost cucerită de schiorii : C. 
Văideanu, cîștigătorul combi
natei alpine și Emeric Deme
ter, cîștigătorul probei de 
fond. Duminică — tot pe Se- 
menic — se va disputa con
cursul dotat cu „Cupa vete
ranilor".

D. PLAVIȚIU - coresp.

AM PORNIT PE UN DRUM

puțin ade- 
încă multe 
acestora ne

dezvoltarea impetuoasă a mini- 
baschetului, de unele succese 
obținute în munca de depista
re și pregătire a elementelor 
înalte, de reunita noii formu
le de disputare a campionate
lor divizionare, de propagarea 
baschetului în unele centra ru
rale cum stnt Gura Rîului. Tîr- 
nava, Altina. Tălmaciu, Valea 
Strîmbă, Livada, Tăsnăud, Ne
grești, Pecica, Lipova, Chiorac, 
Bordușani etc. în general, este 
evident că, mai cu seamă după 
analiza activității baschetului 
efectuată de Comitetul execu
tiv al C.N.E.F.S., s-au produs 
multe schimbări. în bine, dătă
toare de speranțe.

Dar nu este mai 
vărat că mai sînt 
de făcut și asupra
vom opri în capitolul următor, 
Este vorba, de pildă., de lipsa 
de continuitate în depistarea și 
instruirea elementelor înalte și, 
in acest sens, vom aminti că, 
în cele 108 echipe participante 
la divizia școlară si de juni
ori, doar trei jucători au pes
te 2 m și nici o jucătoare nu 
depășește 1,85 m. în această 
privință, preocupări deosebite 
nu au nici comisiile județene 
și nici echipele divizionare A 
și B care, cu mici excepții, aș
teaptă să transfere un astfel 
de sportiv gata format sau de
pistat de alții. Este drept, nici 
activul federației nu a găsit 
încă mijloacele și stimulentele 
pentru a face din depistarea 
elementelor înalte o problemă 
principală. Un alt punct discu
tabil al activității baschetului 
îl constituie pregătirea neco
respunzătoare a echipelor frun
tașe care sînt departe de a

ÎNAINTEA finalei c. c. e
(Urmare din vaq. I)

asiduitate antrenamentele și, 
mai ales, partidele de verifi
care. La sfîrșitul săptămînii 
trecute ei au susținut, chiar 
în orașul lor, un meci cu se
lecționata Olandei de care au 
dispus cu scorul de 29—14, iar 
luni (ji.n. Ieri) au întîlnit re
prezentativa studențească a 
R.F.G., în rîndurile căreia se 
află numeroși internaționali 
(Groning, Drogemeier, Gortz, 
Karcher, Ahrendsen, Braun, 
Welz, Kramer). în întîlnirea 
cu formația Olandei, ca și în 

‘ultimele partide de campionat 
(anul acesta VfL Gummers
bach a ratat titlul !) o formă 
bună au arătat portarul Klaus 
Kater, specialist în blocarea 
.aruncărilor de la 7 m, Hel
mut Kosmel, mult maturizat 
în joc și foarte eficient în 
finalizări, precum si tinerii

recent introduși în lot Klaus 
Westebbe, Helmut Keller și 
Uwe Braunschweig. De ase
menea, foarte utili — în spe
cial în apărare — s-au do
vedit a fi căpitanul echipei 
Klaus Brand și Rainer Lin- 
gelbach.

în general, la ultimele an
trenamente ca și la aceste 
jocuri de verificare handba- 
liștii de la VfL Gummersbach 
au manifestat o formă bună, 
fiind optimiști și sperînd că 
vor reuși performanța de a 
cîștiga pentru a treia 
frumoasa Gupă a 
lor europeni.

în încheiere, 
amănunt: 
de bilete 
zare s-au

oară 
campioni-

un
cele 

în 
epuizat,

toate 
puse

ultim 
12 000 

vîn- 
„întîr-

ziații" urmînd să vadă acest 
mare meci de handbal la te
levizor 1

ORADEA. Timp de 5 zile s-au 
disputat în localitate meciurile 
din cadrul fazei de zonă a cam
pionatelor naționale de juniori. 
Iată cîștigătoril in ordinea cate
goriilor : juniori mici: Geza Var
ga (Cîmpla Turzii), Gavril Varga 
(Baia Mare), A. Zoltan (Cimpia 
Turzii), I. Covaci (Arad). A. Bar
bu (Arad), M. Nagy (Cluj). C. 
Dondos (Cluj), Șt. Turcuș (Ora
dea), M. Roman (Tg. Mureș), L. 
Mager (Oluj), A. Dordai (Cimpia 
Turzii), M. Țlplea (Cluj). Juniori 
mari : Al. Turei (Cluj), R. Cosma 
(Cluj). I. Sabău (Cluj), D. Goreac 
(Reghin), Gh. Berki (Cluj), I. 
Hertz (Cluj), A. Zegreanu (Bis
trița), D. Bogdan (Cluj). S. Ban 
(Cluj) V. Balota (Oradea). I. 
Boancă (Cluj), A. Mureșan (Cluj). 
(Ilie GHIȘA — coresp.)

CRAIOVA. Sala sporturilor din 
localitate a găzduit timp de 4 zile 
întrecerile zonale ale juniorilor. 
La sfîrșitul unor dispute de bună 
calitate au fost desemnați cîștlgâ- 
torii : juniori mici : P. Drag- 
(Craiova). I. Păduraru (Cîmpina), 
T. Iulian (Bocșa). P. Iancu (Cra
iova), V. Sîrbu (Bocșa). I. Angne- 
luță (Rm. Vilcea), V. Didea (Re
șița), P. Istrate (Hunedoara), M- 
Pisleagă (Tr. Severin), M. Gher- 
gh’e (Cîmpina), A. Neagu (Plo
iești), D. Căpățînă (Tr. Severin). 
Juniori mari : I. Brebcanu (Cim- 
pina). T. Toma (Ploiești), I. Ci- 

,cea I (Craiova), C. Ștefanovlci 
(Craiova), D. Livezeanu (Craiova). 
M. Gîtan (Craiova). I. Cicea II 
(Craiova). I. Popescu (Craiova), 
V Jeler (Tr. Severin), M. Cușman 
(Craiova), A. Călin (Motru). I. 
Ruicu (Craiova). (Vasile PO- 
POVICI — coresp.)

BUZĂU. La sfîrșitul unor me
ciuri de un bun nivel tehnic au 
fost stabiliți învingătorii; juniori 
mici : Gh. ionel ‘ " ~“~
gu (Teleorman), 
zău), F. Manea 
(Constanța), I. 
șov), I. Batracă 
Constantin (Argeș). P.
(Brașov), M. Alexandru (Constan
ța), C. Dafinaru (Brașov), C. 
Muscă (Constanta). Juniori mari: 
E. Caman (Brăila). G. Balș (Brăi
la), M. Lazăr (Constanța), S. Cu
țov (Brăila), C. Dumitrescu (Bu
zău). N. Pirvu (Brăila), Gh. Hă- 
dulescu (Constanța), W. Bertlef 
(Brașov), D. Staicu (Brașov), A. 
Szakacs (Brașov), I. Cruțu (Con
stanța), M._ Ștefan (Argeș). IDU- 
mitru

(Brăila), P. Nea- 
Gh. Oncel (Bu- 
(Buzău), I. Săli 

Neagovici (Bra- 
(Constanța), Tr. 

(Argeș). P. Spulber

MARIN — coresp.)

DOI CAMPIONI EUROPENI
LA PLOIEȘTI

cadrul zonelor campio-în
(latelor naționale de box, pro
gramul cel mai bogat în nu
me sonore îl prezintă, fără 
îndoială orașul Ploiești, unde 
vor urca în ring, în cele trei 
zile de întreceri consecutive, 
printre numeroșii candidați, 
doi campioni europeni (Calis- 
trat Cuțov și Ion Alexe), și 
un campion național (Pavel 
Nedelcea).

(Urmare din pag. 1)

„TURUL ALGERIEI"

poată ocupa locuri de frun
te în clasamentul final.

De menționat, la actuala e- 
diție a cursei, progresul ară
tat de cicliștii algerieni, care 
au cîștigat două etape și au 
plasat pe căpitanul echip'ei, 
Hamza (de altfel, un alergă
tor cunoscut, participant „ la 
multe întreceri de amploare 
în Europa), pe locul cinci în 
clasamentul final individual. 
Echipa U.R.S.S., cu o formație 
alcătuită din alergători ti
neri, cîțiva din ei aflați la 
debutul internațional, a pro
dus o adevărată surpriză prin 
ocuparea primului loc în cla
samentul pe națiuni, în timp 
ce principalele favorite, echi
pele Poloniei și R. D. Ger
mane, au fost întrecute cu 
distanțe de timp apreciabile.

Ultima etapă, Tizi Ouzu- 
Alger, a revenit algerianului 
Hamza, cronometrat pe dis
tanța de 120 km în 2h52:30. 
în același timp cu învingăto
rul a sosit un pluton masiv 
din care făcea parte și Tudor 
Vasile, clasat pe locul șase.

Iată clasamentul final indi-

la 3:59 ; 6. SELEJAN (RomâJ 
nia) — la 5:34 ; 7. Knispel 
(R. D. Germană) — la 5:40 ;
8. Roques (Franța) — la 5:52 ;
9. Pcschel (R. D. Germană)
— la 6:37 ; 10. Szurkowski
— la 6:40 etc.
în clasamentul pe echipe pri-ș 

mul loc a fost ocupat de for-, 
mația U.R.S.S. cul?lh05:Ql« 
urmată de polonia — la 18:33

vidual: 1. Kreszowiec (Po
lonia) — 38h41:08 ; 2. Kosîrev 
(U.R.S.S.) — la 34,0 ; 3. Triș-

i

* \
22:03,cin (U.R.S.S.) la 2:50;

Gusiatnikov (U.R.S.S.) —
3:01; 5. Hamza (Algeria) —>

Selejan 
_____  „ minus
cul alergător al 
lotului nostru, a 
realizat o perfor
manță valoroasă 
in .Turul Algeri
ei*, intrecind nu
meroase somități 
ale ciclismului a~ 
motor.

Vasile 
(Dinamo),

R.D. Germană
Belgia — ia 22:36, România 
— la 31:45, Franța —la 43:22 
etc. în clasamentul pe echi
pe au figurat 15 reprezenta
tive.

Echipa României șosește azi 
în Capitală.

G. Toader (Dinamo) învingător in „CUPA OLIMPIA"
nașe (St.) La 20 de secunde 
sosește plutonul al cărui 
sprint II cîștigă P. Dolofan 
(St), urmat de M. Ionlță (D) 
și Paul Soare (Șt)

La juniori mari, victorios 
M. Ferfelea (Șt) urmat de 
C. Cîrjă (S.S.I.), I. Gavrilă 
(St), T. Drăgan (Voința) și 
M. Alexe (Șc. sp. 1). La ju
niori mici, o surpriză: victo
rios C. Cîrstea, reprezentan
tul clubului Metalul Plopeni 
Pe locurile următoare i C. 
Chiratcu (Șt), A. Ciobanu 
(Voința Ploiești), Ilarion Pe
tre (Petrolul), Andrei Dan 
(St) și G. Schiopu (Șc. sp. 1). 
Simion Rică (Șc. sp. 1) s-a 
dovedit cel mai iute de... 
pedale, la semicurse, între- 
cînd pe D. Popescu (Șc. sp. 1) 
și C. Haiducu (Petrolul). La 
■biciclete de turism a cîștigat 
I. Dumitru 
a depășit 
(Șc. sp. 2) 
Pe echipe, 
a revenit clubului Steaua.

Peste 160 de cicliști au por
nit duminică dimineață, din 
curtea fabricii „Bere Raho
va", spre a participa la cele 
5 competiții din cadrul celei 
de a 12-a ediții a „Cupei 
OLIMPIA" întrecere organi
zată în mod reușit de către 
clubul Olimpia. La seniori, 
pe 90 km, o cursă destul de 
dificilă din cauza vîntului po
trivnic la ducere. La înapo
iere, o interesantă evadare 
realizată de C. Tănase, Șt. 
Cernea (ambii de la Steaua), 
Al. Zarovschi (D) și I. Ignat 
(Metalul Plopeni) oferă o 
fază dinamică. Fugarii sînt 
prinși și, pe ultimii kilometri, 
o nouă evadare, decisivă, în 
trei (numele autorilor în or
dinea clasamentului de mai 
jos) pecetluiește finalul cursei. 
Cîștigă G. Toader (D) urmat 
de C. Gonțea (Șt) și C. 01-

MOTOCROSISTII ROMÂNI

St. Chițu (Poiana Cîmpina)
Evoluția celor mai buni 

motocrosiști ai țării a fost 
așteptată cu un deosebit in
teres la Moreni. Asociația 
sportivă Victoria din localita
te, organizatoarea ultimului 
trial dinaintea Balcaniadei, a' 
pregătit amănunțit un traseu 
corespunzător (deschis pen
tru public și destul de dur 
pentru alergători), situat pe 
Un deal între sonde.

Publicul a rost pe deplin 
satisfăcut. Un număr record 
de alergători, față de primele 
reuniuni ale sezonului, s-a 
aliniat la start, iar sportivii 
din lotul republican și-au 
disputat aprig ultima șansă 
de a ocupa un loc în echipa

BUN, SĂ-L CONTINUĂM I
respecta prevederile Hotărîrii 
632 cu privire la numărul, du
rata, volumul și intensitatea 
antrenamentelor. Și nu întîm- 
plător rezultatele reprezentati
velor României au fost și ele, 
cu rare excepții, nesatisfăcă
toare : 46 de meciuri cîștigate 
față de 44 pierdute (senioare : 
13 cîștigate — 16 pierdute, se
niori : 10—7, junioare : 12—5, 
juniori : 11—16). Echipele de
club, participante la competiți
ile internaționale oficiale, au 
avut și ele evoluții slabe, fiind 
eliminate din primele tururi?

Desigur, toate acestea nu sint 
în măsură să ne bucure. Dar 
nici nu trebuie să ducă la des
curajare. Dimpotrivă, frumoa
sele realizări de care amin
team la început, perspectiva 
concretă creată de succesele re
alizate și, mai cu seamă, obiec
tivele ce stau de acum înainte 
în față, toate acestea trebuie 
să determine pe toți cei ce 
lucrează direct sau indirect în 
domeniul baschetului să strîn- 
gă rîndurile. să muncească u- 
nitar, cu abnegație, din toate 
puterile, pentru propășirea lui.

D. STANCULESCU

ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE PENTRU BALCANIADĂ

- învingător in ultimul trial
națională. în duelul cu Fran- 
cisc Szinte, tînărul cîmpi- 
nean Mihai Banu, care nu-i 
prea convinsese pînă acum 
pe antrenorii Traian Maca- 
rie și Otto Ștefani, s-a com
portat de data aceasta la a- 
devărata lui valoare, fiind ti
tularizat. Ceilalți selecționa- 
bili, vizați să facă deplasarea 
Ja Maribor, cărora federația 
le-a pus la dispoziție — în 
dorința de a se elimina even
tualele abandonuri, cauzate 
de defecțiuni tehnice — moto
ciclete noi, au dat satisfac
ție. Astfel, că, după toate • 
probabilitățile, la 4 aprilie, 
țara noastră va fi reprezen
tată la etapa inaugurală a 
Motocrosului balcanic de ur
mătorii alergători : Ștefan 
Chițu, Aurel Ionescu, Petre 
Paxino, Cristian Dovitz, Mi
hai Banu și Adam Crisbai.

Și acum, cîteva cuvinte 
despre animatorii întreceri
lor de duminică. Campionul 
balcanic, Șt. Chițu, care

cîștigat cele două manșe, se 
apropie de forma care l-a 
consacrat In arena interna
țională, iar Aurel Ionescu și 
Mihai Banu, au mers în ace
lași ritm de la cap pînă la 
sosire. De asemenea, au lă
sat o frumoasă impresie : 
Paul Filipescu, Traian Moa
șa, Petre Lucaci, Dumitru 
Moțișan, Teodor Bălănoiu și 
nlțî tineri, care au dat o pu
ternică ripostă selecționabili- 
lor, supunîndu-i pe aceștia 
unei permanente presiuni.

CLASAMENTUL: 1. ȘTE
FAN CHIȚU (Poiana Cimpi- 
na), 2. Aurel Ionescu (Meta
lul București), 3. Mihai Banu 
(Poiana Cîmpina),
Paxino (Metalul 
5. Traian Moașa 
Brașov), 6. Adam 
roșu Brașov), 7. Petre Lucaci 
(St. roșu Brașov), 8. Dumi
tru Moțișan (Victoria Mo- 
reni), 9. Teodor Bălănoiu (Po
iana Cîmpina), 10. Gheorghe 
Voicu (St. roșu Brașov).

4. Petre 
București), 
(Șt. roșu 
Crisbal (St.

Tr. IOANIȚESCU

DEBUT PALID

(Șt. sp. 1) care 
pe Cr. Lupu 

și A. Daniel (Șt).
„Cupa Olimpia"

MEMORIALUL,

PODUBNll“
au plecat pe calea ae- 
la Moscova luptătorii

SPORTIVII 
ROMÂNI

rului 
români cara în zilele de 1—4 
aprilie sa vor întrece în tra
diționalul turneu internațio
nal de greco-romane, „Memo
rialul Podubnîi". La întrece
rile cara se vor desfășura la 
Minsk participă L Gibu (cat. 
48 kg), I. Baciu (57 kg), E. 
Hupcă (68 kg), M. Vlad (74 
kg) și V. Dolipschl (+100 kg). 
Au mai făcut deplasarea 
N. Pavei (antrenor) și D. Cuo 
(arbitru).Era. l

iriCII; CAUZE, DAR NU ȘI SOLUȚII CONCRETE

Peste 2 000 de spectatori au 
asistat la reuniunea inaugu
rală de pe hipodromul plo
ieștean. în ansamblu concu- 
renții au demonstrat o condi
ție mulțumitoare. Spectacolul 
a fost, însă, slab. Este știut 
că nimic nu enervează mai 
mult pe spectatori, decît aler
gările în care — din 10—12 
partanți — problema câștigă
torilor nu o rezolvă decît 
1—2 concurenți, în vreme ce 
restul, rămîn pe pistă, unde
va departe, la zeci de metri 
în urmă. Or. ieri, unele curse 
s-au desfășurat în atari con-

CARE SE CERE CONFIRMATĂ0 VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

frumoasă victorie din ultimii 
10 ani.

Oaspeții, cu o formație 
foarte omogenă, au concurat 
în linii mari la valoarea cu
noscută, dar lipsa lor de a- 
comodare cu un bazin de 50 
m i-a făcut pînă la urmă să 
recunoască cu cel 
fair-play meritele 
rilor.

Succesul echipei 
te meritoriu șî dacă va fi 
completat în luna viitoare cu 
alte victorii în fața Austriei 
și Franței, la triunghiularul 
de la Millstadt, el poate con
tura primei noastre reprezen
tative șanse frumoase în în
trecerile grupei B a „Cupei 
Europei". Aceasta nu trebuie 
să ne îndepărteze însă prea 
mult ere 
să nu 
victoria 
lor a 
prețul 
din comun ale celor doi frun
tași ai înotului românesc, Ai
mer și Slavic, care au adus 
împreună echipei 37,5 puncte 
din totalul celor 91. Reșițea- 
nul a înotat în 3 zile 3400 de 
metri, tar bucuiesteanuL șo-

mai deplin 
învingăto-

române es-

realitate. Mai precis, 
omitem faptul că 

asupra polonezi- 
fost obținută cu 
eforturilor ieșite

licitat pînă la limita maximă 
a resurselor, a luat 7 starturi 
din cele 15 ale meciului ! Șla- 
vic ar fi putut fi scutit de un 
asemenea 
nerii săi 
ferim la specialiștii probelor 
de craul și mixt) ar fi pro
gresat în acest sezon astfel 
încît să devină titulari în for
mație. Este vorba de Z. Opri- 
țescu, S. Cosmescu, A. Adam, 
C. Kokay, L. Copcealău sau 
E. Manolescu, prezenți adesea 
pe culoarele piscinei... în afa
ră de concurs.

De altfel, tabloul celor 13 
înotători români, cu punctele 
realizate de fiecare în acest 
meci, este concludent 
Slavic (craul, mixt și 
fete) 20,5 p, E. Aimer 
mixt și două ștafete) 
P. Teodorescu (bras și mixt) 
10 p, I. Miclăuș (delfin, craul 
și două ștafete) 8,5 p, A. Șop- 
tereanu (bras și o ștafetă) 6,5 
p, Gh. Lupu (spate și o șta
fetă) 6,5 p. M. Hohoiu (spate) 
6 p, Z. Oprițcscu (craul și o 
ștafetă) 3,5 p, E. Hempel 
(bras) 3 p, C. Rolic (delfin) 
3 p, D. Naghi (craul și mixt) 
3 p, C. Kokay (o ștafetă) 2,5 
p și T. Nicolae (delfin) 1 p. 
Atenție, deci, selecționeri, spre 
probele de delfin și mixt un
de sîntem îucă deficitari.

diții, ceea ce a creat o stare 
de legitimă nemulțumire.

Din punct de vedere tehnic, 
numai Mezin — prezentat 
excepțional de Mihăilescu — 
a demonstrat că s-a angajat 
ferm pe poziția amelioră
rilor de recorduri. Cei
lalți partanți au avut evolu
ții neconcludente. Relevăm 
doar triplul succes al antre
norului Traian Marcu, foarte 
grăbit să infirme rezultatul 
deficitar de anul trecut. Să 
sperăm că această evoluție 
n-a însemnat un foc de paie, 
ci rezultatul unei pregătiri 
amănunțite în decursul va
canței de iarnă.

Rezultatele tehnice : 1. Me
zin (S. Mihăilescu), Obreja, 
Masca 36,8 ; 2. Rigola (I. Oană), 
Sadea, Bidiviu 40,3 ; 3. Hriș
că (T. Marcu), Doinaș, Hero- 
dian 34 ; 4. Săraca (M. Ște- 
fănescu), Soprana, 
35,9; 5. Tipic (T.
Gal, Furiș 31,8 ; 6. 
(N. i Ion), Merișan,
30,1 ; 7. Lăcaș (I. Moldovea- 
nu), Iuta, Hanon 37,1.

Zilele trecute, activiști și 
specialiști în volei din întrea
ga țară au participat la lucră
rile plenarei Comitetului fede
ral, în cadrul căreia a fost a- 
nalizată activitatea pe anul 1970 
și au fost fixate obiectivele vi
itoare pentru forul de speciali
tate, secțiile din cluburi și a- 
sociații sportive, pentru antre
norii și voleibaliștii noștri. în 
intervențiile lor, participanții la 
plenară au pus în evidență o 
serie de aspecte care au ca
racterizat activitatea voleibalis- 
tică internă și internațională 
și care au determinat rezulta
tele nesatisfăcătoare obținute în 
ultima vreme de echipele noas
tre de club și reprezentative. 
Desigur, puține au fost laturile 
pozitive în jurul cărora s-au 
purtat discuții, în timp ce as
pectele negative au format mie
zul dezbaterilor.

Pierind de la date cunoscute, 
cum ar fi scăderea numărului 
de spectatori la jocurile de 
volei, rezultate slabe în com
petițiile internaționale, insta
bilitatea antrenorilor etc., vor
bitorii au adus aspre critici 
forului diriguitor, actualelor 
structuri și conjuncturi din vo
leiul nostru. între cauzele e- 
numerate s-au aflat : selecția la 
intîmplare în divizia școlară și 
neîncurajarea antrenorilor din 
acest sector, transpunerea ane
voioasă în fapt a ideii minivo- 
leiului, eterogenitatea în con
cepția de joc și neîndrumarea 
antrenorilor prin cursuri și 
consfătuiri, echipe lipsite de 
antrenori, sistemul competițio- 
nal necorespunzător, o divizie

REZULTATELE ETAPEI A

efort, dacă mai tl- 
coechipieri (ne re-

M.
3 șta- 
(craul, 
17 P,

Rosalin 
Marcu), 
Hornar
Tanța,

Niddy DUMITRESCU

FEMININ, seria I : Viito
rul Bistrița—I.T.B. Informația 
0—3. Spartac Buc.—Voința 

Oradea 3—0, Medicina Cluj 
— Sănătatea Arad 0—3, Vo
ința Zalău—Medicina Tg. 
Mureș 3—0, Voința M. Ciuc— 
Voința Brașov 3—1, Drapelul 
roșu Sibiu—Corvinul Deva
3—1 ; seria a Il-a : Politeh
nica Galați—Constructorul

‘Buc. 0—3, Sănătatea Ploiești 
—A.S.E. Buc. 1—3, Progresul 
Buc.—Sănătatea Tîrgoviște
3—0, Univ. Buc.—Voința Con
stanța 3—0, Viitorul Buc.— 
Univ. Iași 3—0, Flacăra ro
șie Buc.—Electromotor Pitești 
3—0.

CINE NE VA REPREZENTA ÎN MECIUL CU ITALIA?
(Urmare din pag. 1)

mul care a pus... în „priză" 
majoritatea acțiunilor ofensive 
ale echipei sale. Ceilalți jucă
tori din această linie ar fi 
Rășcanu, Miclescu (excelent pe 
toată durata medului derby I) 
șl Al. pop. Semne de întreba
re există doar pentru Fugigi, 
care a suferit un șoc în parti
da de duminică. O decizie de
finitivă va fi luată numai cu 
avizul medicului.

lescu. Ambii jucători au mun
cit miult în meniul cu Gri vița 
Roșie, iar faptul că nu s-au 
evidențiat integral se datoreș- 
ie lipsei unui joc colectiv. 
Bine s-au comportat în etapa 
de duminică Bărgăunaș în 
partida cu Constructorul (în 
special In repriza secundă) și 
llariton, care atestă virtuți 
deosebite, în duda unei per
sonalități încă neoristallzatc.

FLORESCU — NICOLESCU, 
SINGURA FORMULĂ VIABILĂ .

DE MIJLOCAȘI

La ora actuală nu poate fi 
vorba de o altă formulă de 
miilucasi peste Floragcu-Mca-

Șl TOTUȘI, 
DRAGOMIRESCU — NICA I

In pofida unei evoluții șter
se, centrii de drept (și de fapt) 
ai naționalei, Dragomirescu- 
Nica nu pot rămîne în afara 
xy«i»u gMQOSUBNbaălY* Antre-

B neangrenată în circuitul per
formanței, persistența in eroa
re în ce privește selecția în 
loturile naționale (aducîndu-se 
în discuție lotul masculin, con
siderat necorespunzător încă 
din 1968 și totuși menținut).

în încheierea 
conf. univ. dr.

dezbaterilor, 
Emil Ghibu, 

vicepreședinte al C.N.E.F.S., a 
făcut unele recomandări pri
vind sistemul competițional, ri
dicarea calificării antrenorilor, 
statornicirea unei concepții u- 
nitare în pregătire, stimularea 
celor mai pasionați descoperi
tori de valori, introducerea cit 
mai rapidă a minivoleiuiui etc. 

Cauzele insucceselor voleiu
lui nostru în competițiile inter
naționale au fost în mod re
alist înfățișate. Totuși, parti
cipanții fie că nu au prezentat 
soluții, fie că ele au fost con
tradictorii, incit nu s-a ajuns la 
o perfectă unitate de vederi. 
Nici în privința sistemului com- 
petiționaj, nici în cea a con
cepției de pregătire, nici în cea 
a modalităților concrete de în
lăturare a obstacolelor pe care 
le întîmpină de la o vreme vo
leiul românesc. După părerea 
noastră ele sînt ușor de extra? 
chiar din înșiruirea cauzelor : 
antrenori bine pregătiți (șl cu 
normă întreagă) la echipele di
viziei A, concepție unitară de 
pregătire, control din partea 
federației la antrenamente, pe
rioadă competițională mai lun
gă, stimularea antrenorilor me
rituoși, mai multă 
selecția în loturile 
ve. Trebuie doar 
fapt.

grijă față de 
reprezentati- 
transpuse in

XVI-a DIN DIVIZIA B
MASCULIN, seria I: Vo

ința Arad—Progresul Buc.
2— 3, C.F.R. Cluj—Voința
Buc. 3—0, Silvania Simleul 
S.—C.F.R. Timișoara 3—1, 
Univ. Timișoara—Corvinul
Hunedoara 3—1, A.S.A. Sibiu 
—Politehnica Brașov 
Alumina “ 
s. C. 
Il-a : 
Buc.
3— 0, 
nica 
vinești—Electroputere

Univ.

3—2, 
Oradea—Industria 

Turzii 3—0 ; seria a 
Medicina Buc.—Aurora 

0—3, Farul—Univ. Buc. 
Electra Buc.—Politeh- 

Iași 3—0, Relonul Să- 
. Cv.

3—0, Univ. Craiova—Con
structorul Suceava 3—1, Va
gonul Ploiești—Oțelul Galați 
3—2.

norii coordonatori n-au nici 
un dubiu în această privință. 
Ei sînt convinși că într-o con
fruntare internațională deose
bit de importantă ca aceea de 
la 11 aprilie, cei doi rugbyști 
vor găsi prilejul să se reabi
liteze. Duminică, foarte bine 
s-a prezentat și Damaschin, 
care ar putea figura ca rezer
vă. Pentru posturile de aripi, 
Suciu și Telcașă (care speră 
să se restabilească după acci
dentul suferit la ultimul trial) 
apar ca cei mai îndreptățiți 
titulari. La Timișoara Teleașă 
nu a jucat. în cazul indisponi
bilității sale în continuare ar 
putea intra în discuție Con
stantin.

Cît privește fundașul — doi 
candidați cu șanse aproxima
tiv egale : Durbac și Simion, 
ambii ou o mare forță de aco 
perire a spațiului ce le revine 
și care, copiindu-1 pe Penciu, 
încearcă tot mai mult să se in
tegreze în jocul treisferturi-

f

t
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SA REPRIMAM
HULIGANISMUL

DE PE STADIOANE!

ECOURI DUPĂ 24 DE ORE

REOmiPĂRl ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTELOR

BUCUREȘTI :
„SÎNT CONVINS CĂ NU 

VOM RETROGADA"
Emil Manea, vicepreședinte 

al clubului Progresul : „Cu o 
seriozitate demnă de remar
cat, băieții au respectat cu 
strictețe indicațiile antreno

rului. Personal, după primele 
20 de minute nu am mai avut 
nici un dubiu în privința vic
toriei. Dacă publicul ne-a fost 
la început cu totul ostil, 
urma jocului foarte bun, 
început apoi »ă Încurajeze 
chipa noastră. Sînt convins 
nu vom retrograda 1*

BRAȘOV :
INEXPLICABILĂ 

.. COMPORTAREA APĂ- 
' RARII GAZDELOR

Ing. M. Baltag, președintele 
secției de fotbal Steagul roșu : 
„Neplăcută situație de a vor
bi despre o echipă care ce
dează pe teren propriu. To
tuși... Victoria bucureștenilor 
este meritată și cred că îi va 
ajuta să se salveze. Oaspeții 
au fost cei care 
jocul cu aplomb, 
ca atare și

în
a

e-
că

tîndu-și atenția la Arad, unde 
coechipierii lui Pexa trăgeau 
cu dinții de un punct. „în 
fond, „U“ contează” — apre
ciază dr. Mircea Ionescu, si
gur că soarta C.F.R.-ului e 
de acum pecetluită.

Și minutele curg, și Do- 
brin se răsfață, sfidind pe 
clujeni care nu descoperă ca
lea către poartă, spre exas
perarea spectatorilor.

Dar, atunci cînd nimeni nu 
sa mal aștepta : 2—2 ! „Cinci 
minute ne mai trebuiau și cîș- 
tigam sigur partida — ne de- 
clară după meci Cristian 
lacu. Noi n-am început 
decît în min. 80...”

„Atunci cînd piteștenii, 
greșit, tunuri- 

opinează dr. 
fină cunoscă-

Bur- 
jocul
și-au

au abordat 
au acționat 

au profitat de 
toate greșelile noastre. Inex
plicabilă, 
portarea apărării brașovene, 
renumită . ' ‘ '
metic. Două gafe ale lui Ol- 
teanu, pe care lo-au specu
lat oaspeții, au hotărit soarta 
meciului”.

pentru mine, com-
prin jocul ei er-

C. GRUIA
BACĂU : „GHIȚĂ RĂMÎNE 

UN PORTAR MARE*
Ing. Romeo Marin, director 

tehnic la C.I.L. Bacău : „Vic
torie datorată unui șut de la 
distanță al Iul Duțan, care 
ne-a reamintit de stilul ră
posatului Ploieșteanu. După 
părerea mea, cred că antreno- 
rul C. Rădulescu a greșit, cînd 
Ia ‘ .........................
de 
ge 
și

1—0, a schimbat formula 
atac, care începuse să le- 
bine jocul. Aceasta ar fi 

explicația rezultatului la li
mită. Ghiță rămîne un por
tar mare. Nu 
decît o singură 
folos.*

a Intervenit 
dată, dar cu

I. IANCU 
ÎNCEPUTCLUJ: „AM

JOCUL ÎN MINUTUL 80 1*
De la golul al doilea 

piteștenilor — 
ca spectatorii 
ocupat locurile 
au încetat să mal «pere, mu-

al 
căzut înainte 
să-Șl fi re- 
— tribunele

catâ de Dinamo în partea a doua 
a jocului (probabil pentru 

menținerea rezultatului 
galitate) a fost greșită, 
cit Dumitrache a rămas 
prin retragerea întregii 
in apărare. Deși cu miză mare, 
jocul a fost corespunzător ca 
sportivitate, iar spectatorii au 
avut o largă contribuție la 
instaurarea unei atmosfere să
nătoase.”

de e- 
întru- 
izolat, 
echipe

retras, în mod 
le", după cum 
Viorica Lamba, 
toare în fotbal.

In drum spre 
tăriile nu s-au 

4fi jurul lui... 
nescu, cel care 
atita culanță cele două puncte 
Progresului ; el, care are 
stimă pentru Cluj !...

N.
PLOIEȘTI : UNDE

EFICACITATEA 
ATACULUI ?

oraș, comen- 
invîrtit decît 

Valentin Stă- 
a cedat, cu

atîta
v.
E

în cele 5 partide oficiale 
ale acestui sezon. Petrolul a 
înscris 3 goluri (unul din 11 
m) și a primit 4.
cu Rapid, mijlocașii au fost 
cei
(doar două !) șuturi la poartă. 
Majoritatea 
conducerea clubului ploieștean, 
ca și muiți suporteri, sînt de 
părere că la ora actuală e- 
chipa 8 lipsită de înaintași 
capabili să creeze faze ofen
sive, periculoase, eficace. Dri- 
dea nu mai are zvîcnirea, ho- 
tărîtoare, Petruț pare ieșit din 
formă,

în meciul

care au tras cele două
membrilor din

iar Dincuță nu 
șutează precis 

dată.ca altă 
locală este că 
trolului trebuie 
posibilități de 
atacului.

mai 
și surprinzător 
Așadar opinia 
antrenorii Pe- 
să caute noi 

revitalizare

arhitect

V. ALBU
IAȘI : „ASEMENEA 

JOCURI VOR ADUCE 
MAI MULȚI SPECTATORI 

George Pohrib
șef al județului : „Am asistat 
în sfîrșit, la un joc dinamic 
pe tot parcursul celor 90 de 
minute I Așa trebuie să joace 
toate echipele noastre, pentru 
a avea rezultate bune și în 
întrecerile internaționale. Con
sider, totuși, că tactica apli-

CALITATEA JOCULUI
ÎN DEPLASARE

k.

(Urmare din pag. 1)

la sută — la Rotterdam. Sub
liniat, impus atenției și sti
mei tuturor, rezultatul pozitiv 
obținut in deplasare înseamnă 
— adeseori, pe lingă perfor
manță — și valoare. Un 6—3 
de pildă, realizat de marea e- 
ehipă a Ungariei în „templul 
fotbalului”, pe Wembley, în 
compania Angliei, a însemnat — 
la vremea respectivă — o di
plomă cu blazon. Toată lumea 
a înțeles în ziua acelei partide 
memorabile că „ll“-le lui Hi- 
deguthi, Puskas, Boszik, Gro- 
Sics, Kocis et. comp, este o ma-

★
Marcel Cuperman (fratele 

fotbalistului de la Politehni
ca) : „De multă vreme, lașul 
n-a văzut un meci de fotbal 
atît de interesant, plin 
namism și — în 
momente — de bună 
tehnică. Dinamo este o 
robustă, experimentată, 
de învins, 
spun un lucru, care m-a bucu
rat și m-a supărat în aceeași 
măsură : cel mal bun om al 
dinamoviștilor, cel cărora ei 
le datorează rezultatul egal, a 
fost tot un ieșean : Mircea
Constantinescu !“

D. DIACONESCU
CRAIOVA :

„FORMIDABIL, GOLUL 
LUI STR1MBEANU I"

Iancu Găvan — antrenor de 
fotbal, fost portar la Știința 
Craiova : „Golul lui Strîm- 
beanu a fost, într-adevăr, for
midabil. Aș dori să mai văd 
asemenea goluri. Dacă și 
lalți atacanți craioveni ar 
la poartă de la distanță 
cum face și Oblemenco), 
averajul universitarilor ar 
permanent pozitiv și foarte... 
substanțial. Golurile lui O- 
blemenco au fost însă noro
coase”.

de di- 
multe 

factură 
echipă 

greu 
Vreau să vă mai

cei- 
șuta 
(așa 
gol

ii

Publicul cralovean a făcut, din 
nou. duminică dovada fidelității 
sale’ pentru fotbal și pentru echi
pa preferată. Dar, în discordanță 
totală cu această calitate pe care 
i-o apreciem s-au situat unele 
fapte petrecute în timpul jocului.

Mal întîl, trebuie să spunem că 
ne-a mîhnit pînă la indignare 
scena în care cîțiva indivizi cer
tați cu legile ospitalității, dar șl 
cu regulile generale de convie
țuire socială, s-au năpustit ca 
niște huligapi notorii asupra 
grupului jucătorilor din formația 
de tineret—rezerve a Farului (a- 
ceștia, retrași într-un sector de 
peluză, „îndrăzniseră" să-și încu
rajeze sonor, cu cele 10—15 gla
suri ale lor, coechipierii din te
ren) msultîndu-1, lovindu-1, smul- 
gîndu-le obiectele aflate asupra 
lor, pînă ce au reușit să-1 pună 
cu totul pe fugă.

A.sistînd la acest spectacol de
gradant și revoltător, am înțeles 
că în mentalitatea unora dintre 
așa-zișll suporteri al echipei locale 
a-țl manifesta într-un fel simpatia 
— pe stadionul din Craiova — 
față de formațiile oaspete înseam
nă a comite un adevărat sacrilegiu. 
Oare tot așa sînt primiți și tratați 
susținătorii Universității Craiova 
cînd vin, de pildă, pe stadioanele 
bucureștene 7 Cine, atunci, le dă 
dreptul unor specimene ca acelea 
ce s-au manifestat huliganic du
minică după-amiază în peluza sta
dionului Central din Craiova, să-și 
impună cu pumnul ordinea care 
le place ?

Spre regretul nostru, aceasta n-a 
fost singura ieșire care a lezat 
duminică spiritul sportivității pe 
stadionul craiovean. La fel, sau 
poate chiar mal gravă nl s-a în
fățișat și situația prin care s-a 
văzut nevoit să treacă arbitrul de 
linie George Dragomir. Fluierat șl 
huiduit pe nedrept pentru semna
lizările sale corecte și prompte 
(cu una sau două excepții. în care 
acesta. într-adevăr, a greșit) pri
vind pozițiile de ofsaid ale înain
tașilor craioveni, arbitrul Drago
mir a fost lovit în cap la ieșirea 
de pe teren. în pauza meciului, cu 
o piatră aruncată din tribună. Lo
vitura primită destul dfe puternică, 
l-a deschis o plagă și i-a provo
cat comoție. Luni dimineață, în 
urma unui consult făcut de me
dicul specialist, arbitrului Drago-

mir 1 s-au recomandat cîteva zile 
de repaus total. Iată unde a dus 
actul nechibzuit al huliganului din 
tribună care putea avea un dez- 
nodămînt și mai trist. După cum 
s-a afirmat în pauza meciului, 
huliganul ar fi fost prins șl re
ținut de miliție. Solicităm pe a- 
ceastă cale să ni se comunice nu
mele său, și așteptăm prompta 
lui pedepsire.

Relalînd aceste fapte, ce ni se 
par cu atît mai condamnabile 
în condițiile în care pe teren nu 
s-a petrecut nici un incident, e- 
chipele apărîndu-șl în mod spor
tiv șansele, nu o facem nicidecum 
in intenția de a discredita între
gul public sportiv din Craiova, de 
a arunca asupra Iul actele comise 
de anumite elemente izolate, cum 
a fost cazul și duminică, deși 
partea sa de responsabilitate nu 
poate fi ignorată'.

Repetarea, la intervale destul de 
scurte, a unor asemenea mani
festări pe stadionul din Craiova 
nu poate să nu ne pună, însă, pe 
gînduri. Este, oare, atît clef greu 
pentru marea majoritate a ’ spec
tatorilor olteni, corecți șl lucizi, 
să pretntîmpine actele de acest 
gen, să depisteze și să elimine 
dintre ei o dată pentru totdeau
na, pe indivizii certați cu ordi
nea și spiritul de sportivitate ?

Este, oare, nevoie ca terenul din 
Craiova să fie suspendat pe mai 
multe etape, cu tot cortegiul de 
consecințe neplăcute șl ireparabile 
ce rezultă de aici pentru echipa Și 
clubul universitar local (deplasări 
în lanț, pierderi considerabile la 
încasări, cheltuieli suplimentare ?
'Fapte reprobabile s-au petrecut, 

după cum ni s-a relatat, șl în 
timpul partidei de la Brașov, unde 
huligani de aceeași speță cu cei 
din Craiova, au dat foc (la scorul 
de 3—0 pentru echipa oaspete) unui 
steag al clubului Steagul roșu și 
au aruncat cu o sticlă în teren.

Această recrudescență a feno
menului ' ”*
de fotbal trebuie cît mal drastic 
reprimată. De aceea, credem că 
federații; prin comisia ei de com
petiții " ' ”
tîrzla

antisocial pe terenurile

’ și disciplină, nu va în
să ia măsurile care se im-

Constantin FIRÂNESCU
Ștefan GURGUI

Pornind de la senzaționala 
victorie a Progresului la Bra
șov și continuînd cu egalul di- 
namoviștilor la Iași și cu vic
toria Rapidului (in etapa pre
cedentă) la Petroșani (acolo 
unde, de fapt, echipa giuleștea- 
nă a făcut marele pas în ur
mărirea liderului), ajungem la 
răspunsul-țormțilă a întrebă
rilor pe care le citam la în
ceputul acestui comentariu. 
Vor cîștiga — șl vor acăpa de 
retrogradate — echipele care, 
sporindu-și valoarea cu o con
cepție realistă (da, realistă ; 
jocul Ia apărare dovedindu-și, 
repetat, ineflciența I), vor evo-

I.a MUSTAȚA...
Desen de Neagu RÂDULESCU

re forța în fotbalul mondial.
• Fără pretenția de a echivala 

proporțiile, separate de o sca
ră pe care nici o conexiune nu 
o poate eluda, vom susține că 
in orice fotbal, în orice cani- 
pi'.riit, valoarea se afirmă, se 
impune, mai ales în jocurile 
din deplasare. Acasă, ciștigă și 
echipele modeste, aliind unui 
mare elan puterea de dinami
zat? a publicului și nu rareori 
contribuția nefericită a unor ar
bitri subiectivi. In deplasare 
insă — pentru a învinge cele 
trei (sau primele două) forțe 
mai sus-citate — ciștigă (de 
obicei) cel care este mai pu
ternic. Subscriind acestei teze, 
ne vedem, totuși, de multe ori 
în fața unor rezultate în care, 
mai puternice fiind, echipele 
oaspete pierd net, ca urmare a 
concepției greșite cu care tra
tează partidele. Speranțele 
punctelor smulse prin apărări 
supraaglomerate, intransigente 
(...totul pentru apărare), con
jugate („dacă avem noroc”) cu 
vreun contraatac fericit, gre
vează gindirea multora dintre 
antrenorii noștri care, pentru a 
risca (zic ei) mai puțin, pierd 
adeseori totul. Cu sentimentul 
că repetăm un adevăr foarte 
des... repetat, vom spune că pe 
terenuri străine se validează 
concepția ofensivă pe* care o... 
arborează marea majoritate a 
antrenorilor Ia ședințe și con
sfătuiri („acasă oricine atacă, 
te duce publicul”).

Sigur, acestor rînduri li se 
poate reproșa caracterul de... 
marginalii — „e ușor să faci 
teorii cînd nu te amenință, să 
zicem, desfacerea contractului 
de antrenor" —, dar noi vom 
susține că rezultatele nu pot 
veni fără asumarea, deliberată, 
a unor riscuri, cu atît mai mult 
cu cît, spre deosebire de șah, 
unde jucînd la remiză ai mari 
șanse s-o realizezi, în fotbal — 
jucind pentru un meci egal, ai 
cele mai m?’-i șanse (verifica
te) să-1 pierzi.

lua în deplasare la nivelul po
tentelor reale, nediminuate de 
precauții exagerate, artificiale, 

încheiem aceste rinduri cu o 
„punte" spre duminica viitoare, 
care, mal ales prin jocul re
zultatelor etapei a XVIII-a, 
prezintă capete de afiș de mare 
atracție, care stîrnesc — de 
pe acum — mari emoții la 
ambii poli ai clasamentului ; 
gindiți-vă la partidele Dinamo— 
Progresul, Rapid—Steaua sau 
„U” Cluj—Politehnica Iași...

SERIA I
Rarăul CImpuiung — Chimia 

Suceava 1—1 (1—0); Minerul Co- 
mănești — Petrolul Moinești 4—0 
(2—0); Cimentul Bicaz — Letea 
Bacău 3—0 (neprezentare); Peni
cilina Iași — Fulgerul Dorohoi 
2—1 (1—0); Minerul Gura Humo
rului — I-.T.A. Pașcani 5—1 (2—1); 
Foresta Fălticeni — Textila Boto
șani 1—0 (0—0); Textila Buhuși — 
Victoria Roman 1—1 (0—0); Mino- 
bradul Vatra Domei — Nicolina 
Iași 5—0 (1—0) ; •

(Corespondenți : S. Ghimpe, I. 
Vieru, O. Bolohan, D. Crăciun, 
V. Diaconescu, A. Rotaru și I. 
Bîrzan).

1. CHIMIA 19 10 4 5 38—13 24
2. Minerul 19 10 4 5 32—16 24
3. Victoria 19 10 4 5 32—19 24
4. Cimentul 19 10 2 7 34—27 22
5. Nicolina 19 8 5 6 29—22 21
6. Petrolul 19 10 1 8 25—22 21
7. Foresta 19 9 3 7 26—23 21
8. Minobradul 19 9 2 8 32—29 20
9. Minerul G.H. 19 7 5 7 30—23 19

10. Textila Bt. 19 7 4 8 22—22 18
11. IT A Pașcani 19 8 2 9 24—37 18
12. Rarăul 19 7 3 9 20—21 17
13. Textila Bh. 19 7 2 10 19—32 16
14. Penicilina 19 5 4 10 14—31 14
15. Letea 19 5 3 11 21—36 13
16. Fulgerul 19 5 2 12 25—50 12

ETAPA VIITOARE (4 aprilie) : 
I.T,A. Pașcani — Foresta, Letea
— Victoria, Fulgerul — Rarăul, 
Nicolina — Minerul G.H.. Pe
trolul — Penicilina. Textila Bh.
— MinobraduJ. Chimia — Mine
rul C., Textila Bt. — Cimentul.

SERIA a II a
Metalurgistul Brăila — A.S.M. 

Tecuci 1—0 (1—0) : Automobilul
Focșani — Petrolistul Boldești 
2—1 (2—0); Metalul Buzău — Uni
rea Tricolor Brăila 2—0 (1—0): 
S.U.T. Galați — Dacia Galați 1—0 
(1—0): Ancora Galați — Trotu- 
șul Or. Gh. Gheorghiu-De.j 1—0 
(1—0); Voința București — Șoimii 
Buzău 1—0 (0—0) ; Rulmentul Bîr- 
lad — Petrolul Berea 1—0 (0—9); 
Metalul Plopeni — Olimpia Rm. 
Sărat 2—0 (2—0);

(Corespondenți : Tr. Enache. A< 
Sîrbu, M. Dumitru, S. Telemae, 
V. Ștefănescu. C. Vișan, E. Solo
mon și FI. Albu).

CLASAMENT
1. METALUL P 19 14 3 2 33—13 31
2. Șoimii 19 11 2 6 31—15 24
3. Olimpia 19 11 2 G 27—26 24
4. Rulmentul 19 6 9 4 19—19 21
5. Automobilul 19 10 0 9 23—29 20
6. Dacia ]9 6 7 6 19—20 19
7. Trotușul 19 8 3 8 28—30 19
8. Unirea Tricolor

19 7 5 7 20—27 19
9. Petrolistul 19 7 4 8 35—24 18

10. SUT Galați 19 6 6 7 19—13 38
11. ASM Tecuci 19 4 9 6 22—28 17
12. Voința 19 4 8 7 17—19 16
13. Metalul B. 19 5 5 9 23—21 15
J 1. Ancora 19 6 3 10 18—30 15
15. Petrolul 19 4 6 9 17—25 14
16. Metalurgistul

19 5 4 10 22—34 14
ETAPA VIITOARE : Petrolistul 

— Șoimii, Rulmentul — Metalur
gistul, Metalul P. — S.U.T. Galați, 
Voința — Ancora, Metalul B. — 
Olimpia, Dacia — A.S.M. Tecuci, 
Unirea Tricolor — Automobilul, 
Trotușul — Petrolul.

Constantinescu a făcut la lași, împotriva fostei sale echipe, un meci excelent. Iată-1 respingînd 
un balon, în luptă directă cu Simionaș. Se mai văd Nunweiller III (cel mai bun de pe teren) 
și Sălceanu. Foto : N< ROTARU — Iași

UN NOU TEST 
AL „OLIMPICILOR-,
Mîine, la Galați, selecționata 

olimpică a României, aflată în 
pregătire pentru dubla întîlnire 
cu echipa Albaniei în cadrul 
preliminariilor J.O. de la 
Miinchen, va efectua un nou 
test în compania echipei 
bulgare Spartak Pleven.

T. M. București — A.E.K. 
Stockholm 2—3 (2—1)
Echipa de fotbal A.E.K. 

Stockholm, care activează în 
prima ligă a campionatului 
suedez, a jucat duminică cu 
T.M.B. (divizia C), victoria 
revenind oaspeților cu 3—2 
(1—2)

40 DE 
RECORD

Cea de a treia etapă a re
turului a însemnat „o zi de 
aur" pentru arbitrii de divi
zia A. Corpul de arbitri a 
realizat o performanță, poate, 
fără precedent în activitatea 
lui atît de dificilă și mereu 
supusă focului criticii, cuce
rind toate cele 40 de stele 
care puteau fi atribuite în ce
le 8 partide.

Toți arbitrii au primit cali
ficativul maxim : 5 stele ! Și 
să nu uităm că unele partide 
n-au fost ușor de condus, din

ABSOLUT!
categoria acestora făcînd par
te meciurile Rapid — Petro
lul, Steagul roșu — Progre
sul, Politehnica Iași — Dina
mo, U.T.A. — Universitatea 
Cluj, pentru a ne referi nu
mai la meciurile cele mai 
„tari".

Ne bucură acest succes al 
„cavalerilor fluierului". Con- 
tinuînd pe această linie, ei 
vor contribui la buna desfă
șurare a campionatului, Ia 
progresul fotbalului nostru. 
La care se adaugă satisfacția 
personală, imediată, de toc 
de neglijat. (B).

Azi, pe Stadionul G iul ești

MANȘA A DOUA A SEMIFINALEI 
CAMPIONATULUI INTERNATIONAL FEROVIAR: 

ROMÂNIA -FRANJA
Stadionul Ciulești va găzdui *zl 

după-amlază un nou meci inter
național — returul semifinalei 
campionatului Internațional fero
viar de fotbal Intre selecționata 
țării noastre șl a Franței. După 
cum «e știe, turul semifinalei, 
disputat In toamnă In Franța, 
s-a terminat cu «corul da 1—1. 
Regulamentul competiției prevede 
ea In oaz da egalitate după M de

mințite, jocul va fi prelungit cu 
două reprize a cîte 15 minute.

Selecționata feroviară a Franței 
a sosit luni dimineață în Capitală 
și antrenorii au stabilit pentru 
componenții echipei un program 
de relaxare.

In meciul de azi, în care va 
juca de fapt echipa Rapid Bucu
rești, antrenorii Bărbulescu și 
Cristescu vor folosi formația ce 
a evoluat sîmbătă In compania 
Petrolului.

întîlnire* va Începe la or* 16.19.Intre Sofia și București, un dram de speranță...
Nereușită, șl la cea de a doua 

încercare: plerzînd ambele puncte 
puse în jocul disputat duminică 
la Sofia, juniorii noștri îșl văd 
și mal mult micșorate șansei» de 
calificare în turneul final. Dar, 
cît de aproape au fost al da un 
rezultat favorabil 1

Dacă marca Ăelenei...
Intr-adevăr, în prima part* a 

meciului, evoluția elevilor iul Ar- 
deleanu și Zavoda a însemnat o 
plăoută surpriză pentru noi care-1 
urmărisem șl In prima „manșă" 
la Cimplna. Au Ieșit la Joc din 
primul minut, «-au demarcat 
Imediat după efectuarea pasel, 
asigurînd, astfel, o bună circu
lație a mingii la mijlocul terenu
lui, în așa zisa zoaiă de elaborare.

Cine putea «ă prevadă că în 
Intervalul celor 60 de «ecunda ale 
namemorabllulul minut 21 — în 
care am văzut două bare, un pe
nalty șl un gol — se va scrie în
treaga Istorie a partidei 7 Barele 
șl penalty-ul, consumate în sultă 
la poarta Iul Stolanov, fuseseră 
„trăite” ă la longe, golul căzuse, 
In schimb, fulgerător, încheind la 
modul cel mal nefericit cu putință 
pentru juniorii rom&nl aoal mi
nut 21.

Relata, a doua zi, Aalenei, încă 
..marcat" de nereușită : «rămăsese 
ca deschiderea scorului să depin
dă de mine. Trei inși, Sandu Mir
cea, eu și Donose, o ratasem cu 
puține cline Uialute. M-na

îndreptat cu teamă spre minge 
șl... restul 11 știți. Cînd Stolanov 
a respins, am simțit că pică cerul 
pe mine. Ca, apoi, «ă vină șl go
lul*. dare pe rană...

Ctnd echipa îți pierde 
răbdarea

Dezmorțindu-le pe gazde, golul 
lui Pritargov, l-a descumpănit vi
zibil pe al noștri. IN APARARE. 
supusa, da astă dată, unor atacuri 
mal susținute șl mal lucide, so
luțiile alese de Dobrău, Smaran- 
dache șl ceilalți au purtat am
prenta nervozității (acum șl apor
tul coechipierilor din celelalte 
linii a scăzut simțitor). Iar IN SI
TUAȚIA DE ATAC aproape în
treaga echipă îșl pierduse răbda
rea : Costaș trecuse la degajări 
cu piciorul, la angajament fizic, 
Dobrău prefera și el pasa lungă, 
pe longitudinală, căutîndu-1 fără 
sorți de lzblndă pe mljlocașul- 
arlpă Donose, care nu-șl prea 
găsea zona. Ignorată fiind faza 
de construcție a Jocului, echipa 
s-a rupt, cum »e spune, in două, 
trto-ulul din față (Sandu Mircea. 
Aelenel, Cojocaru) rămlnlndu-i 
să Încerce străpungeri în Inferio
ritate numerică, mal simplu de 
contracarat de apărarea gazdelor, 
prevăzută, în orice moment, cu 
aoei Jucător „11 libero" pentru 
siguranță sporită.

Teoretic da, practic...
Calcullnd șansele de calificare 

care le-au mai rămaa băieților 
lui — după un semi-eșec (0—0, 
acasă, cu Turcia) și o înfrîngere 
(0—1, în deplasare, ou Bulgaria), 
antrenorul C. Ardeleanu ne spu
nea : „teoretic, analizlnd lucrurile, 
mal putem să ajungem în turneul 
final. Cu patru puncte culese din 
cele două jocuri pe care le mai 
avem de disputat (la 4 aprilie, 
acasă, cu Bulgaria, și la 11 aprilie, 
Ia Bolu, cu Turcia) putem totaliza 
5 puncte. Rămîne ca juniorii bul
gari (n.n. actualmente cu 4 punc
te din 2 partide) să piardă ambele 
meciuri sau să mai obțină maxi
mum un punct, cu Turcia, la 
Esklsehir. Și atunci Intră în cal
cule și golaverajul".

Asta... teoretic. „Practic, însă, 
ce posibilități mai avem 7" — l-am 
iscodit pe Constantin Ardeleanu.

„Balonul rămîne rotund. Ați 
văzut, ieri, Ia Sofia. Dacă în acel 
moment de avînt al echipei, Aele
nel transforma lovitura de pe
deapsă ar fi fost greu să mai 
pierdem. Oricum, nu ne predăm 
ele pe acum. Vrem să ne dispu
tăm șansa pînă la capăt. Dumi
nică vom beneficia sigur de apor
tul Iui Sandu Gabriel și Mateescu, 
îl voi aduce și pe Dănilă și poate 
șl pe Năstase. Ne lipsește tare 
mult omul de gol", a încheiat, 
îngîndurat, antrenorul juniorilor 
noștri.

G. NICOLAESCU

ARBITRII MECIURILOR

ETAPEI A XlX-a
A DIVIZIEI A

„U" Cluj — Politehnica : 
EM. VLAICULESCU, aju
tat la linie de I. Chiriță 
și M. Moraru (toți din Plo
iești) ;

Dinamo — Progresul : C. 
GHEMIGEAN, ajutat de R. 
Stîncan și S. Lazâr (toți 
din București) ;

C.F.R, Timișoara — Stea
gul roșu : A. BENTU, aju
tat de G. Micloș și V- To
ma (toii din București) ;

Farul — C.F.R. Cluj : N. 
PETRICEANU, ajutat de I. 
Hrisafi și I. Gheorghiță 
(toți din București) ;

F.C. Argeș — Sport Club 
Bacău : V. TOPAN, ajutat 
de G. Vereș și T. Gaboș 
(toți din Cluj) ;

Rapid — Steaua : A.
PÎRVU, ajutat de I. Dancu 
și M. Popescu (toți din 
București);

Petrolul — U.T.A. : C. 
NIȚESCU (Sibiu), ajutat 
de V. Cioc (Mediaș) și T. 
Andrei (Sibiu) ;

Jiul — Univ. Craiova : C. 
PETREA, ajutat de C. Ma- 
nușaride șl M. Blcă (toți 
din București).

CREȘTE NUMĂRUL
Săptămînă de săptămînă, 

crește numărul celor care ob
țin cîștiguri în valoare de cîte 
100.000 lei la sistemele LOTO- 
PRONOSPORT.

Dintre cei 22 de cîștigători de 
100.000 lei înregistrați pînă a- 
cum, 12 au obținut valoarea 
maximă la Pronoexpres.

Doi dintre ultimii cîștigători 
de cite 100.000 lei sînt : Iosif 
Holdean din București și Iuliu 
Vita din Zărnești județul Bra
șov. De menționat că aceste 
frumoase performanțe au fost 
obținute pe bilete fracționate 
jucate în cote de numai 10%. 
încă un deosebit succes al a- 
cestei forme de participare,

SERIA a III a
Flacăra roșie București — Teh- 

nometal București 2—0 (1—0);
Cimentul Medgidia — Marina 
Mangalia 2—0 (2—0); Laromet
București — Electronica Bucu
rești 0—1 (0—0) ; Celuloza Călărași 
— Unirea București 4—2 (3—0); 
Azotul Slobozia — Prahova Plo
iești 1—0 (0—0); Delta Tulcea — 
I.M.U. Medgidia 3—0 (0—0); Elec
trica Constanța — Dunărea Tul
cea 0—0; Olimpia Giurgiu — Vic
toria Florești 0—1 (0—0);

(Corespondenți : C. Toader, I. 
Turșie, R. Avram, P. Burcin, N. 
Teodorescu, I. Matei, C. Negrea 
șl M. Stan).

CLASAMENT

1. DELTA 19 14 1 4 36— 8 29
2. Electronica 18 12 1 5 27—11 25
3. Flacăra r. 19 11 3 5 26—14 25
4. Prahova 19 9 5 5 26—14 23
5. I.M.U.M. 18 8 5 5 29—18 21
6. Celuloza 19 8 4 7 23—20 20
7. Electrica 19 8 3 8 23—23 19
8. Azotul 19 8 3 8 20—36 19
9. Victoria 19 5 8 6 19—24 18

10. Tehnometal 19 5 7 7 18—24 17
11. Cimentul 19 6 4 9 20—20 16
12. Olimpia 19 G 4 9 20—28 16
13. Dunărea 19 5 6 8 16—28 16
14. Laromet 19 6 3 10 17—20 15
15. Unirea 19 7 1 11 25—32 15
16. Marina 19 3 2 14 10—35 8

ETAPA VIITOARE : Victoria — 
Cimentul, Delta — Electrica, 
I.M.U.M. — Dunărea, Marina — 
Laromet, Electronica — Celuloza, 
Prahova — Olimpia, Unirea — 
Flacăra roșie, Tehnometal — Azo
tul.

SERIA a IV a
Petrolul Tîrgoviște — F.C. Ca

racal 2—1 (1—1); I.R.A. Cîmpina
— Lotrul Brezoi 1—1 (0—1) s-a
jucat la Ploiești ; Mașini unelte 
București — T.M. București 2—1 
(1—1); Petrolul Videle — Comer
țul Alexandria 2—3 (2—1) s-a ju
cat la Tr. Măgurele ; Sirena 
București — Autobuzul Bucu
rești 2—1 (0—0); Unirea Drăgă-
șani — Gloria Slatina 1—0 (0—0); 
Chimia Tr. Măgurele — Progresul 
Corabia 1—0 (1—0); Dacia Pitești
— Chimia Rm. Vîlcea 0—1 (0—1).

(Corespondenți : D, Daniel, D. 
Denghel, G. Octavian, I. Udreseu, 
M. Avanu, G. Dumitru, D. Gruia 
și C. Vîrjoghie).

CLASAAIENT

1. CHIMIA RM. V.
5 28—14 2619 12 2

2. F.C. Caracal 19 11 4 4 27—18 26
3. TM Buc. 19 10 3 6 34—22 23
4. Petrolul T. 19 8 6 5 23—25 22
5. Chim. Tr. M. 19 8 5 6 18—18 21
6. Comerțul 19 8 4 7 24—19-20
7. Mașini unelte

19 9 2 8 31—31 20
8. IRA Cîmpina 19 7 5 7 22—20 19
9. Autobuzul 19 7 4 8 30—22 18

10. Sirena 19 6 6 7 23—27 18
11. Petrolul V. 19 7 3 9 28—23 17
12. Gloria 19 6 5 8 19—17 17
13. Lotrul 19 6 4 9 22—31 16
14. Dacia 19 5 6 8 20—30 16
15. Progresul 19 5 4 10 16—29 14
16. Unirea 19 4 3 12 11—30 11

ETAPA VIITOARE : I.R.A. Cîm
pina — Mașini unelte, Gloria — 
Petrolul, Progresul — Comerțul, 
Chimia Rm. Vîlcea — Lotrul, Da
cia — T.M. București, Autobuzul
— Chimia Tr. M., F.C. Caracal
— Petrolul, Sirena — Unirea.

SERIA a Va
Minerul Motru — Dunărea Ca

lafat 1—0 (1—0); Minerul Bocșa 
— Electromotor Timișoara 2—o 
(1—0); Pandurii Tg. Jiu — Știința 
Petroșani 2—2 (0—1); Furnirul
Deta — Metalul Topleț 1—0 (0—0); 
Minerul Lupeni — C.F.R. Caran
sebeș 2—1 (0—1) (s-a jucat la Ani- 
noasa) ; M.E.V.A. Tr. Severin — 
Vulturii textila Lugoj 1—1 (1—0): 
Steagul roșu Plenița — Metalul 
Tr. Severin 2—0 (1—0); Victoria
Caransebeș — Minerul Moldova 
Nouă 3—0 (2—0).

(Corespondenți : V. Crăciun, T. 
Isac, N. Cliivulescu, N. Sorinca, 
M. Focșan, I. Julea și M. Mutaș- 
cu).

CLASAMENT
1. VULTURII 19 10 3 6 44—18 23
2. Știința 19 9 5 S 28—11 23

3—4. CFR Caransebeș
19 11 1 7 30—22 23

3—4. Minerul L. 19 11 1 7 26—18 23
5. Minerul M.N. 19 10 1 8 21—22 21
6. Pandurii 19 6 8 5 22—15 2.0
7. Minerul M. 19 7 6 6 15—21 20
8.' Met. Tr. S. 19 7 5 7 32—25 19
9. Dunărea 19 8 3 8 23—26 19

10. Furnirul 19 8 2 9 27—2G 18
11. Steagul 19 7 4 8 19—24 18
12. Electromotor

19 7 4 8 19—27 18
13. Metalul T. 19 8 1 10 23—33 17
14. ME VA Tr. S. 19 5 5 9 21—36 15
15. Minerul B. 19 6 2 11 16—32 14
16. Victoria 19 4 5 10 22—32 13

ETAPA VIITOARE Știința —
Steagul, Minerul M.N. — Pandurii, 
Vulturii — Metalul Tr. S., Mine
rul B. — Minerul M., M.E.V.A. 
Tr. Severin — Victoria, Furnirul
— Minerul L., C.F.R. Caransebeș
— Metalul T., Electromotor — 
Dunărea.

SERIA a VI a
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu 

1—0 (0—0); Metalul Alud — Mi
nerul Ghelar 2—0 (1—0); Mine
rul Teliuc — Chimica Tîrnăvenl 
1—0 (1—0); Aurul Brad — Mi- 
naur Zlatna 1—0 (0—0); Indepen
dența Sibiu — Arieșul Cîmpia 
Turzll 5—0 (3—0); C.F.R. Slmeria 
— Unirea Alba Iulia 1—0 (0—0): 
Industria sîrmei Cîmpia Turzll — 
Soda Ocna Mureș 3—0 (1—0) ; 
Victoria Călan — Metalul Oopșa 
Mică 1—0 (1—0).

(Corespondenți : I. Slmion, I. 
Somogyi, I, Vladislav, M. Susau, 
I. Ion, M. Munteanu, L. Donciu 
și A. Gilntlier).

CLASAMENT
1. MUREȘUL 19 11 4 4 21—19 26
2. Chimica 19 11 3 5 37—19 25
3. Independența

19 11 2 6 34—23 24
4. Victoria 19 11 0 8 24—19 22
5. Metalul A. 19 8 4 7 40—25 20
6. Soda 19 8 4 7 30—31 20
7. Ind. sîrmei 19 8 3 8 25—19 19
8. Minaur 19 9 1 9 28—25 19
9. ASA Sibiu 19 7 4 8 10—15 18

10. Minerul G. 19 8 1 10 21—25 17
11. Aurul 19 8 1 10 19—30 17
12. CFR Simeria

19 6 4 9 22—24 16
13. Minerul T. 19 7 2 10 22—25 16
14. Unirea 19 6 4 9 17—28 16
15. Arieșul 19 5 5 9 12—28 15
16. Met. C. M. 19 6 2 11 20—33 14

ETAPA VIITOARE : Metalul
C.M. — Chimica, Aurul — Mure
șul, Arieșul — A.S.A. Sibiu, Soda
— Minerul T„ Independența — 
C.F.R. Simeria, Unirea — Metalul 
A., Victoria — Ind. sîrmei, Mlnaur
— Minerul G.

SERIA a VII a
Recolta Salonta — Derivata Cluj 

2—0 (2—0); Arieșul Turda — Chi
mistul Baia Mare 2—1 (2—1); Mi
nerul Baia Sprie — C.I.L. Gherla 
2—0 (1—0); Unirea Zalău — Bra
dul Vișeu 4—0 (2—0); Progresul 
Năsăud — Someșul Băclean 5—0 
(1—0); Gloria Baia Mare — Con
structorul Baia Mare 1—0 (0—0); 
Victoria Cărei — C.I.L. Sighetul 
Marmației 1—0 (0—0); Someșul 
Satu Mare — Unirea Dej 0—0.

(Corespondenți : Gh. Cotrău, 
P. Lazăr, Al. Domuța, M. Bonțoiu, 
D. Nistor, V. Săsăranu, Tr. Si- 
laghl și z. Kovacs).

CLASAMENT
1. CIL GHERLA 1!) 12 1 6 35—17 25
2. Arieșul 19 10 5 4 38—22 25
3. Unirea D. 19 10 3 6 36—20 23
4. Unirea Z. 19 9 5 5 26—17 23
5. Dermata 19 9 4 6 27—15 22
6. Victoria 19 9 4 6 21—15 22
7. CIL Sighet 19 8 4 7 18—19 20
8. Recolta 19 8 4 7 23—32 20
9. Someșul S.M

19 8 3 8 25—24 19
10. Minerul 19 9 1 9 2G—27 19
11. Progresul 19 8 3 8 25—26 19
12. Gloria 19 7 4 8 25—28 18
13. Bradul 19 5 5 9 19—29 15
14. Constructorul

19 6 1 12 22—30 13
15. Chimistul 19 4 4 11 21—25 12
16. Someșul B. 19 3 3 13 20—61 9

ETAPA VIITOARE : Chimistul 
— Victoria, Unirea — Minerul, 
C.I.L. Sighet — Bradul, Gloria — 
Progresul, Dermata — Unirea Z., 
Recolta — Someșul S.M., C.I.L. 
Gherla — Constructorul, Someșul 
B. — Arieșul.

SERIA a VIII a
Caraimanul Bușteni — Viitorul 

Gheorgheni 1—0 (1—0); Oltul Sf. 
GheorgheCarpați Sinaia 2—1 
(0—0); Forestierul Tg. Secuiesc — 
Unirea Crlsturu Secuiesc 1—0 
(0—0); C.F.R. Sighișoara — Mi
nerul Bălan 0—0; Torpedo Zăr
nești — Vitrometan Mediaș 1—0 
(1—0); Chimia Făgăraș — Tracto
rul Brașov 1—0 (1—0); Carpați 
Brașov — Chimia Or. Victoria 
2—0 (2—0); Lemnarul Odorheiul
Secuiesc — Colorom Codlea 1—0 
(1-0).

(Corespondenți : V. Zbarcea, 
Gh. Briotă, L. Bucs, I. Turjan, 
C. Chiriac, B. Stoiciu, V. Secă- 
reanu șl a. Pialoga).

CLASAMENT
1. CHIMIA F. 19 16 1 1 53—12 34
2. Oltul 19 15 1 * 3 36—14 31
3. Lemnarul 19 9 5 5 37—26 23
4. Carpați S. 19 10 2, 7 43—25 22
5. Caraimanul 19 10 2 7 29—27 22
6. Tractorul 19 8 5 6 41—19 21
7. CFR Sighișoara

19 8 5 6 28—23 21
8. Viitorul 19 9 2 8 19—25 20
9. Minerul 19 8 1 10 21—41 17

10. Torpedo 19 7 3 9 17—40 17
11. Colorom 19 7 1 11 24—38 15
12. Carpați B. 19 6 2 11 34—29 14
13. Forestierul 19 7 0 12 25—37 14

14. Chimia V. 19 3 6 10 23—32 12
15. Unirea 19 4 3 12 22—52 11
16. Vitrometan 19 5 0 14 22—34 10

ETAPA VIITOARE : Lemnarul
— Chimia V., Minerul — Carai
manul, C.F.R. Sighișoara — Tor
pedo, Colorom — Oltul, Unirea
— Chimia F., Vitrometan — Fo
restierul. Viitorul — Carpați S., 
Tractorul — Carpați B.

CÎȘTIGĂTORILOR LA PRONOEXPRES
care își arată din plin roadele.

Tragerea Pronoexpres de mîi- 
ne oferă posibilitatea obținerii 
a noi premii mari în bani sau 
autoturisme la alegere.

Rețineți ! Astăzi ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 31 martie 1971, va fi 
televizată direct din studioul 
de Televiziune cu începere de 
la ora 19,10. Ea va fi trans
misă și prin radio pe progra
mul I In jurul orei 19,20.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. U DIN li 
MARTIE 1971

Extragerea I : Categ. a 2-a : 
2 variante 50% a 41 047 lei șl 2 
variante 10% a 8 209 lei ; a 3-a : 
4.15 a 23 738 lei ; a 4-a : 36,60 a 
2 692 lei ; a 5-a : 115,95 a 850 
lei ; a 6-a : 4 574,55 a 40 lei.

Report categ. Is 1 152 237 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : 

1 variantă 10% a 100 000 lei ; B : 
11,85 a 8 370 lei 1 G ( 47,ȘJ a 2 345

lei ; Di 2 629,85 a 60 lei ; E : 
115,65 a 200 lei ; F : 2 695,15 a 40 
lei.

Report categ. A : 552 310 lei.
Cîștlgul de 100 000 lei a fost 

obținut de participantul STA- 
NOIU NICOLAE din Cîmpulung 
Argeș.

Rubrică redactată de Loto-



O in lume PE AGENDA
CICLISMULUI

Trimisul nostru special la C.M. de tenis de masă de la Nagoya, transmite)

SPORTIVII AUSTRIEI HM VECHI IRAIIIȚII
La 1 aprilie se va da 

startul în competiția ci- 
ellstă internațională pentru 
amatori „Turul Marocu’ui". 
La această competiție și-au 
anunțat participarea ru
tieri din Belgia, Franța, El
veția, Italia, Spania, Alge
ria, Polonia, R.D. Germană, 
Iugoslavia " '

MARI SURPRIZE ÎN ZIUA A DOUA 
A ÎNTRECERILOR PE ECHIPE

Aprecieri deosebite acordate activității sportive de președintele FRANZ JONAS
Iubitorii de sport din Austria 

au evidente motive de satis
facție, în acest început de an 
competițional. întradevăr, o 
filă glorioasă a fost înscrisă 
de această tînără sportivă din 
Salzburg, despre care vorbește 
întreaga lume a schiului — 
Anne 
abia 
mult

Marie Proell. 
împliniți, ea 

rîvnita Cupă

La 18 ani 
cucerește 
Mondială

toarea recordului mondial de 
sală la săritura în înălțime 
(1,88 m).

Austria reînnoiește azi și ve
chile victorii obținute în pati
najul artistic de un KarI 
Schăffer sau Emmerich Danzer. 
Noua campioană mondială 
este, după cum se știe, blonda 
vieneză Beatrix Sehuba, 
dacă nu

i, care
excelează în proba

Excelenta schioară austriacă Arme Mărie Proell, in plină cursă
după 11 mari concursuri inter
naționale.

Schiul este, desigur, unul 
din sporturile cu mare au
diență în această tară. De nu
mele unor campioni celebri ca 
Toni Sailer, Egon Zimmermann 
sau Karl Schranz s-au legat ani 
de-a rindul succesele austriece 
în marile competiții ale zăpe
zii. Acum este rîndul eșalonu
lui feminin, prin această sur
prinzătoare Anne Marie Proell, 
să mențină nealterat prestigiul 
școlii de schi din Kitzbuhel și 
Salzburg.

Afirmări tot mai pregnante 
le are și atletismul, prin ase
menea autentice vedete ca 
Maria Sykora (2 : 01,9 pe 800 m) 
și Ilona Gusenbauer, dețină-

de figuri libere, este în schimb 
o maestră inegalabilă în dese
nul pe gheață, migăloasele fi
guri impuse.

Sportul ocupă un loc deosebit 
în cronica Austriei de azi, 
continuînd vechile tradiții foar
te apreciate. Este semnificativă 
in acest sens declarația făcută 
de președintele Republicii Aus
tria. domnul Franz Jonas, in
tr-un interviu acordat recent 
unui ziarist român :

„Nu pot să-mi închipui via
ța modernă fără sport, 
atit pentru întreținerea 
lății cit și pentru viața 
lă a devenit, neîndoios 
necontestat, un factor 
cei mai activi.

Desfășurarea activității

tive trebuie să înceapă în 
școală, evident, pentru că în
suflețește și obișnuiește tinere
tul, încă de timpuriu, să gin- 
dească sănătos, să practice 
exercițiul mișcării și, totodată, 
să se supună aulodisciplinei".

Președintele Franz Jonas 
atribuie de asemenea o mare 
valoare sportului de masă, cu 
vechi tradiții în Austria : „In 
afara sportului de performanță, 
competitiv, apreciez că sportul 
de masă se cuvine scos din 
încorsetarea unei stricte spe
cializări, a unei riguroase de
finiri. Personal am practicat 
numeroase sporturi, tocmai 
pentru a evita exclusivismul. 
Și acum culeg roadele prac
ticării sporturilor în tinerețe : 
sănătate deplină, vigoare, spirit 
de rezistență morală și ho- 
tărire în orice acțiune”. Acor- 
dind o înaltă apreciere rolului 
educativ al sportului, președin
tele Austriei a relevat ziaris
tului român : „Este necesar ca 
sportul să conducă la acele 
infăptuiri constructive, la 
respectul partenerului și în 
același timp la respectul 
adversarului, aducind și în 
acest fel o prețioasă contribu
ție in munca de educare a ti
neretului sportiv".

Cuvinte care exprimă im
portanța deosebită ce continuă 
să fie acordată acestor activi
tăți recreative intr-o țară în 
care sportul are vechi și bo
gate tradiții.

care, 
sănă- 
socia- 
și de 
dintre

spor-

VASILE BURLACU —LOCUL II

și alte țări.
★

de unsprezece 
fost selecționați 

Cehoslovaciei
Un Iot 

cicliști au 
în echipa 
care se pregătește pentru 
cea de-a 24-a ediție a tra
diționalei întreceri „Cursa 
Păcii" ce se va desfășura 
anul acesta între 6 șl 21 
mai pe ruta Varșovia — 
Berlin — Praga. Din lot 
fac parte Alois Holik, Jiri 
Mainus. Pavel Konecny, 
Petr Matousek, Jiri Zelen- 
ka, Dusan Zeman, Jiri 
Vlczek, Karel Vavra. Ru
dolf Labus, Peter Hladik, 
Vlaetimll Moravec. Rutie
rii cehoslovaci se vor pre
găti în Italia pînă la 25 
aprilie, după care antreno
rul K. Gatiapkl va alege 
cei șapte sportivi ce vor 
lua startul în „Cursa 
Păcii".

★
A 27-a ediție a „Turului 

ciclist al Iugoslaviei" va 
începe la 27 iunie. Star
tul se va da din orașul 
Sarajevo, iar sosirea in 
ultima etapă va avea loc 
la 4 iulie, la Belgrad. La 
competiție au fost invitați 
rutieri din mal multe țâri, 
printre care Franța, O’an- 
da. Polonia, Bulgaria, Ita
lia.

★
Tradiționala competiție 

ciclistâ „Turul Spaniei-, 
rezervată profesioniștilor, 
se va desfășura anul aces
ta între 29 aprilie și 16 mai 
și va măsura 3 119 km îm- 
părțiți in 17 etape. Star
tul se va da de la Alme
ria printr-o etapă prolog 
în lungime de 5 km. Cea 
mai lungă, etapă, Manresa 
— Jaca, măsoară 246 km. 
Turul se va încheia la Ma
drid.

• Echipa feminină a României susfine astăzi intilnirile

cu R. F. a Germaniei fi Ungaria

It
b'Ax-.ș

Asptct din
(prin telefon).NAGOYA, 29

După un debut liniștit, cea 
de-a 31-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de masă 
a. fost punctată — în ziua a 
doua a întrecerilor — de nu
meroase surprize. La sfîrșitul 
partidelor de pe cele 16 mese 
din Hala Aichi, multe dintre 
rezultatele de luni au produs

în grupa A din C. M. de hochei
E£*

SELECȚIONATA U.R.S.S. SE DISTANȚEAZĂ

sala unde se dispută campionatele 
senzație. In primul rînd fap
tul că actuala campioană a lu
mii la fete, echipa Uniunii 
Sovietice, a fost întrecută de 
Anglia, apoi victoria tn extre
mis a jucătoarelor japoneze 
asupra celor din Coreea de 
Sud și, în sfîrșit, netul succes 
al suedezilor în partida cu 
sportivii din R.P.D. Coreeană. 
Și alte rezultate, pe care le 
veți citi la sfîrșitul corespon
denței, sînt, de asemenea, sur
prinzătoare.

După ce a întrecut formația 
Cambodgiei cu 3—0, echipa ță
rii noastre 
seara 
Maria 
nora 
cu 1—3 un meci pe care-1 pu
teau cîștiga cu 3—0. Partida a 
fost tot timpul de un perfect 
echilibru. Jucătoarele românce 
au condus în fiecare set, dar 
în majoritatea finalurilor au 
ratat ocazia de a cîștiga. După 
ce Maria Alexandru a învins-o 
cu 2—0 pe Cioi lung Suk (la 
10 și la 13), Eleonora Mihalca 
a susținut partida cu Lee Aile- 
sa. în primul set, jucătoarea 
noastră a condus cu 8—5, 13—9, 
15—13, 19—17 și 20—19. în fi
nal, adversara a beneficiat de 
o minge care, stopată de fileu, 
a alunecat ușor în terenul ad
vers și de altele două în 
care Mihalca a făcut greșeli 
copilărești. Și în setul doi, Mihal
ca a condus confortabil : 8—3, 
10—5 și 17—13, dar — cu un 
final mai bun — Lee a cîști
gat și de această dată, obți- 
nînd victoria cu 2—0 (20, 19). 
La dublu, după un set cîști
gat lejer (la 12), Alexandru— 
Mihalca au condus în al doi
lea cu 17—10 la Suk-Ailesa. Și, 
incredibil, din cauza unor gre
șeli repetate ale lui Mihalca, 
setul a fost pierdut : 20—22 I 

în setul III, istoria s-a repe
tat. Alexandru a acționat bi
ne, a acumulat puncte (10—4,

pu-
1—2
SUS' 
ca- 

me'

a jucat luni 
cu Coreea de Sud. 
Alexandru și Eleo- 

Mihalca au pierdut

mondiale.
13—7), dar Mihalca le-a irosit. 
Scor : 1—2 (12, —20, —18). în 
ultimul meci, după ce a cîști
gat primul set la Ailesa, Ma
ria Alexandru nu s-a mai 
tut concentra și a cedat : 
(9, —18, —7).

Reprezentativa României 
ține marți (n.r. astăzi), în 
drul grupei semifinale B,
ciurile cu echipele R.F. a Ger
maniei și Ungariei.

lată acum alte rezultate din 
competiția feminină :

Semifinala A : Cehoslovacia 
— Suedia 3—1, R.P. Chineză— 
Franța 3—0, Anglia — U.R.S.S. 
3—2, Cehoslovacia — Franța 
3—1, R.P. Chineză — Anglia 
3—0, U.R.S.S. — Suedia 3—0. O 
mențiune specială pentru re
prezentativa R.P, Chineze, care 
evoluează la un nivel superior, 
impunîndu-se cu autoritate.

Semifinala B : Japonia — Co
reea de Sud 3—2, R.F. a Ger
maniei — Ungaria 3—0.

Iată și la băieți rezultatele 
din primele meciuri ale grupe
lor semifinale în meciurile care 
s-au încheiat pînă la ora cînd 
transmit :

Semifinala A : R.F. a Ger
maniei — Anglia 5—4, Iugo
slavia — Indonezia 5—0, Japo
nia — Coreea de Sud 5—0 ;

Semifinala B : Suedia — 
R.P.D. Coreeană 5—0, R.P. Chi
neză — Franța 5—3. La ora 
cînd telefonez, se joacă meciul 
Cehoslovacia — Ungaria.

Fără îndoială, serialul 
prizelor va continua. El 
generat atît de apropierea 
lorică — la nivelul cel 
înalt — al multora dintre
mațiile prezente aici, cît și da 
ritmul de acomodare al jucă
torilor. Oricum, spectatorii da 
la Hala Aichi se pot socoti fa
vorizați, întrucît aproape fie
care întîlnire pe care o urmă- 
reso este un veritabil derby al 
tenisului de masă internațio
nal.

Speatatorii prezenți dumi
nică noaptea în tribunele 
patinoarului acoperit „Ver- 
nets“ din Geneva au fost 
martorii unei partide drama
tice între selecționatele Sue
diei și S.U.A., care era să se 
încheie cu o nouă mare sur
priză. Suedezii 
scorul în prima 
Nilsson, dar în 
doua formația 
care a făcut un
a egalat (Gambucci) și a mai 
înscris de două ori prin 
Boucha și același Gambucci.

față de un singur gol realizat 
de nordici prin Petterson.

Reprezentativa S.U.A. a do
minat și în continuare cu au
toritate. conducînd pînă

4—0), în favoarea hocheiști- 
lor sovietici.

La ora cînd închidem edi
ția. este în curs de desfășu
rare un joc decisiv pentru lo-

IN CIRCUITUL DE LA SOFIA

NUME NOI IN
SOCCERUL SOVIETIC

Antrenorul Valentin Nikolaev pregătește un lot de 20 jucători

a acestei corn-

19 11 5 3 48—18 35
19 10 5 4 31—14 33
19 12 2 5 42—16 32

puncte de lider. Ujpesti D., în 
schimb, n-a putut învinge pe 
Szombathely (0—0). Alte rezulta
te : Donaujvaros — Diosgyor 
0—1 ; M.T.K. — Komlo 0—1 ;
Honved — Selgotarjan 5—4, Pees 
— Raba Eto 1—0 ; Szeged — Vi
deoton 1—1 ; Tatabanya — Csepel 
2—0.
1. Ujpesti D.
2. Ferencvaros
3. Vasas

Sevilla — Saragqssa 
Real Madrid — Sabadell 

Espanol Barcelona — Elche 
Gljon — F. C. Barcelona 
Granada — Atletico Bilbao

SOFIA, 
La Stara 
șurat un 
a reunit 
ponenții
ale României
Desfășurată pe circuit (15

29 (Agerpers). — 
Zagora s-a desfă- 
concurs ciclist, care 
la start pe com- 
loturilor naționale 

și Bulgariei.

ture — 60 km), întrecerea 
s-a încheiat cu victoria 
rutierului bulgar Z. Ște- 
fanov, care a totalizat 17 p, 
urmat de Vasile Burlacu 
(România) 15 p, Haidjinakov 
(Bulgaria) 9 p. Media orară a 
fost de 41,300 km.

au deschis 
repriză prin 

cea de a 
americană, 

joc excelent,

sur- 
esta 
va- 
mai 
for-

C. COMARNISCHI

După cum se știe, lotul lărgit 
al naționalei de fotbal a Uniunii 
Sovietice a susținut în luna ia
nuarie cîteva meciuri în Bulgaria 
și de curînd a efectuat un turneu 
în America de Sud. La 30 mai. 
la Moscova, reprezentativa sovie
tică va întîlni în cadrul prelimi
nariilor C.E. naționala Spaniei șl 
ceva mal tîrzlu, echipele Irlandei 
de Nord șl Ciprului, .care împre
ună cu echipa U.R.S.S. fac parte 
din grupa a IV-a 
petiții.

In momentul de 
alcătuit din 20 de 
TARI : Bannikov . 
cova). Smut (Ț.S.K.A.), 
(Spartak Ordjonlkldze); •—ț;
DAȘI : Istomin, Șesternev, KapU- 
cinîi, Plahetko (toți de la 
Ț.S.K.A.), Lovcev (Spartak Mos
cova), Dzodzuașvlll (Dinamo Tbi
lisi) ; MIJLOCAȘI : Fedotov șl 
Dologov (ambii Ț.S.K.A.), Mun
tean (Dinamo Kiev), Kiselev 
(Spartak Moscova), Kulclțki (Kar- 
patî Lvov) ; ATACANȚI : Evriu- 
jihln șl Eștrekov (ambii Dlnamo 
Moscova), Kopeikin șl Dudarenko 
(ambii T.S.K.A.), Nodia (Dlnamo 
Tbilisi) șl Sevcenko (Neftel Baku).

După cum se vede, din lot lip
sesc patru jucători care au jucat 
în echipa reprezentativă în toam
na anului trecut și la care din 
diferite motive s-a renunțat în 
prezent : portarul Pșenlcinlkov, 
fundașul Ivanov, mijlocașii Pa- 
paev șl Kolotov. In locul lor an
trenorul selecționatei,- Valentin 
Nikolaev, a introdus cinci jucă
tori.

Pe acești debutanțl antrenorul 
îi caracterizează astfel : „Pe Vla
dimir Oleinik ml l-au recomandat 
unii specialiști cunoscuțl. Tînârul 
portar în vîrstă de 20 de ani a 
apărat cu succes poarta reprezen
tativei de juniori. Nikolai Do
logov este în vîrstă de 25 
de ani și pînă în mai 1970 
a Jucat în echipa Spartak 
Orel pe postul de fundaș central. 
El este fotbalistul care întrunește 
majoritatea calităților cerute. Este 
adevărat, Dologov nu este prea 
rapid, dar viteza 
Igor Kulcițki este 
experiență, cu o 
acțiune. Vladimir 
ționează rapid șl

TELEX •

față, lotul este 
jucători : POR- 
(Torpedo Mos- 

— - - Oleinik
FUN-

SPANIA — (etapa a 27-a): Atle
tico Madrid a învins în deplasare 
cu 1—0 pe Real Soeiedad, iar Va
lencia a dispus cu 2—1, pe teren 
propriu, de Celia Vlgo. Alte re
zultate : 
4-2 ;
3—i :

1. Valencia 27 16 7 4 37—18 39
2. F.C. Barcelona 27 17 4 6 46—21 33
3. Atl. Madrid 27 16 6 5 45—21 38

CEHOSLOVACIA — (etapa a
19-a) : Sparta Praga — Union Te-

Anatoli Firsov, bombardierul echipei sovietice, a marcat jj in 
partida de ieri două goluri în poarta Finlandei.

Mi

luri Istomin, fundașul dreap
ta al echipei Ț.S.K.A. Mos

cova și al reprezentativei 
U.R.S.S.

o poate cîștlga. 
un mijlocaș cu 
largă scară de 
Eștrekov reac- 

,_______ __ , excelent, este o
extremă tipică, care nu se Iimitea-

ză numai la Jocul pe extremă 
șl inițiază acțiuni pe întreg fron
tul ofensiv.

In acest lot mal întîlnlm jucă
tori mal puțin cunoscuțl, cu toate 
că au mai evoluat în echipa re
prezentativă. Este vorba de ata- 
canțli Boris Kopeikin, Vitalii Sev- 
cenko, Vladimir Dudarenko șl 
•Vladimir Fedotov. In același timp, 
se mai pregătesc pentru echipa 
reprezentativă acel jucători care 
nu au pierdut speranța de a face 
parte din ea.

Antrenorii Nikolaev șl Paramo- 
nov atrag mereu atenția jucăto
rilor că drumul spre echipa na
țională este deschis fiecăruia. La 
30 mal, în meciul cu Spania, vor 
juca aceia care vor fi în cea mai 
bună formă.

Iuri DARAHVELIDZE

CAMPIONATE * CAMPIONATE
BULGARIA. — Etapa a 19-a a 

campionatului bulgar s-a soldat, 
în general, cu rezultatele scontate 
victoria revenind echipelor gazdă 
în 6 meciuri. Derbyul etapei s-a 
disputat la Sofia între echipele 
locale Levski — Spartak șl J.S.K.
— Slavia. După ce a ratat o lo
vitură de la 11 m (min. 12) prin 
Panov, Levski — Spartak a des
chis scorul dar, după numai 12 
min., scorul a devenit egal (1—1) 
menținîndu-se așa pînă la sfîrșit. 
Liderul, Ț.S.K.A. a surclasat pe 
Cemomoreț cu 5—0. Au marcat : 
Jekov șl Nlcodlmov cîte două go
luri și Ialcimov. Alte rezultate : 
Botev — Akademlk 2—0, Marița
— Trakia 2—1, Ceardafon Oroloveț
— Lokomotiv 1—1, Dunav — Spar
tak 3—1. Marek — Etar

Clasament :
1. Ț.S.K.A.
2. Botev
3. Levski —

1-0.

IUGOSLAVIA. — Derbyul celei 
de a 21-a etape s-a jucat la Bel
grad între Steaua Roșie și Dinamo 
Zagreb. Surprinzător, victoria a 
revenit oaspeților cu 2—0. Cu a- 
ceastă victorie fotbaliștii din Za
greb au luat o serioasă opțiune 
în lupta pentru titlu. In gene
ral a fost o etapă calmă, cu re
zultate scontate ; Celik—Vojvodlna 
1—0 ; Olimpia — Sarajevo 3—0 ; 
Partizan — Marlbor 3—1 ; Bor — 
Radnldkl (N) 1—3 ; Hajduk - 
Țrvenka 2—1 ; Boraț — O.F.K. 
1—0 ; Velej — Sloboda 2—0 ; Ze- 
leznicear — Radnldkl (K) 3—0. .

Primele clasate :
1. Hajduk
2. Partizan
3. Dinamo

21 9 10 2 32—17 28
21 11 6 4 27—12 28

Zagreb
21 10 7 4 28—14 27

19 15 3
19 14 2

Spartak
19 11 5

1 56—14
3 34—14

33
30

3 32—11 27

UNGARIA — (etapa a 19-a) — 
Principalul beneficiar al etapei a 
fost Ferencvaros care a dispus de 
Vasas cu 1—0 urcînd la două

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII
MIERCURI :
Cupa Cupelor (sferturi de finală), la Copenhaga : al treilea 

meci Manchester City — Gornik Zabrze (2—0, 0—2).
In meci amical (pentru fondul „lupta contra cancerului"): 

F. C. Santos (cu Pele în formație) — Combinata Marseille—St. 
Etienne, pe stadionul Colombes din Paris.

VINERI :
In preliminariile turneului olimpic : la Dublin : Irlanda — 

Iugoslavia ; la Cairo : R.A.U. — Tunisia.
DUMINICA :
In campionatul european : Iugoslavia — Olanda.
In preliminariile turneului olimpic : Luxemburg — Austria.

Turneul Internațional de tenis 
de la Blue Island (Illinois) a fost 
cîștigat de cunoscutul campion 
australian John Newcombe. In 
finală, Newcombe l-a învins 
patru seturi ou 4—6, 7—6, 
6—3 pe americanul

guel Olvera au învins cu 6—3,
6—4, 6—1 perechea Jorge Andrews 
— Humphrey Hose.

în 
6—2. 

Arthur Ashe.

întreceri, în
• Malayezia,

urmărit 
intemațio- 

de handbal dintre

plice 0—0 : Dukla Praga — Slavla 
Praga 0—0 ; Trjlnec — Banlk Os
trava 4—2 ; Slovan Bratislava — 
Z.V.L. Jilina l—l : V.S.S. Koslce 
— Spartak Trnava 2—D ; Tatran 
Preșov — Gotwaldow 1—0 ; Jed- 
nota Trendn — Lokomotiv Kosice 
0—1 ; Skoda Plsen — Inter Bra
tislava 1—1.
1. Spart. Trnava 19 12 4 3 37—12 28
2. Banlk Ostrava 19 7 9 3 23—15 23
3. V.V.S. Kosice 19 10 3 6 28—20 23

PORTUGALIA — (etapa a 23-a): 
Benfica Lisabona a învins în de
plasare cu 2—1 formația Lelxoes. 
Alte rezultate : Setubal — Bar- 
relrense 2—0 ; Varzlm — Tlrsense 
4—1 ; Academica — Belenenses 
0—0 ; Cuf — F. C. Porto 1—0 ; 

j Lisabona — Guimaraes 
Farense — Boavista .0—0. 

Benfica șl 
p., 3. F. C.

u—u , 
Sporting 
4—0 ; _

Clasament : 1—2
Sporting cu cîte 35 
Porto — 32 p.

GRECIA — (etapa .. 
nathinaikos — Olympiakos 2—2 ; 
Apollon — Panlonlos 1—1 ; Aek 
— Ofi 2—0 ; Heraklls — Veria 
1—1 ; Kavala — Pierikos 1—0'; 
Egaleo — Arls 2—1 ; Ethnikos — 
Fostlr 0—0 ; Panseraikos — P;o- 
odeftlkl 1—0.

Clasament : 1. Aek — 66 p„ 2. 
Panlonlos — 61 p. etc.

OLANDA — (etapa a 25-a) : 
P.S.V. Eindhoven a învins în 
deplasare cu 5—0 pe Holland 
Sport. Alte rezultate : Alkmaar — 
Breda 2—1 ; Ajax Amsterdam — 
F. C. Twente 3—0 ; Haarlem — 
Sparta Rotterdam 1—1 ; F. C. 
Utrecht — Excelsior Rotterdam 
1—0 : Feijenoord Rotterdam — 
Telstar 4—0 ; Go Ahead — Vo- 
lendam 0—0 ; Nee Nijmegen — 
Dws Amsterdam 1—0 ; M.V.V. 
Maastricht — Ado Haga 0—1.

In clasament conduc Ajax Am
sterdam și Feijenoord Rotterdam 
cu cite 39 p.

a 25-a): Pa-

8-imile „Cupei Franței"
In optimile de finală (meciuri 

tur) ale „Cupei Franței" s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Marsilia — Red Star 1—0 ; Ren
nes — Antes 1—0 ; Monaco — 
Montpellier 4—1 ; Blois — Joln- 
vllle 1—0 ; Menton — Dunker
que 2—1 ; Sochaux — Nantes 
2—0 ; Bordeaux — Nancy 2—0. 
Partida dintre echipele St. Etienne 
și Lyon a fost amînată pentru 
4 aprilie.

minutul 53 cu scorul de 3—2. 
Finalul, însă, i-a fost fatal. 
La capătul a două contra
atacuri fulgerătoare, Lund- 
stroem, primind de fiecare 
dată cîte o pasă excelentă de 
la Karlsson, a adus mai întîi 
egalarea pentru echipa sa și 
apoi golul unei victorii in ex
tremis: 4—3 (1—0, 1—3. 2—0). 
După aspectul întregii parti
de, jucătorii de peste Ocean 
meritau cel puțin un rezul
tat egal.

Ieri dupâ-amiază, selecțio
nata Uniunii Sovietice a făcut 
o nouă demonstrație de vir
tuozitate, de această dată în 
fața Finlandei. Meciul a fost 
în permanență la 
campionilor lumii, 
continuă marșul 
spre cel de al 11-lea 
prem. La sfîrșitul 
tabela de marcaj a 
scorul de 10—1 (5—1, 1—0,

cui doi în clasament, 
reprezentativele 
Cehoslovaciei, 
pînă la această

între
Suediei și 
Clasamentul 

oră i

După două zile de 
meciul Pakistan 
contînd pentru preliminariile sCu- 
pel Davis" (zonă asiatică), scorul 
este favorabil cu 3—0 tenlsmanl- 
lor pakistanezi, care s-au cali
ficat pentru turul următor. în 
proba de dublu, cuplul Haroon 
Rahim — Munawar Gibal a dis
pus cu 6—1, 6—1, 6—3 de pere
chea A, Zaman “ “

Numeroși spectatori au 
la Bresnen întîlnlrea 1 
nală amicală _L 1__ L— —
selecționatele masculine ale R.F. 
a Germaniei șl Poloniei, 
ce la pauză :
vorabll cu 7—6 oaspeților, în fi
nal, handballștil vest-germanl au 
terminat învingători cu 22—14.

După 
scorul a fost ta

T. Kean.

U.R.S.S.
Suedia 
Cehoslovacia 
Finlanda

7 6
6 4
6 3
7 3
7 1
7 10 6 18—38

1
1
1
1
0

o
1
2
3
6

62—11 13
9
7
7
2
a

22—zi
28—15 
21—33
19—52

La Guayaquil (Ecuador), 
cadrul „Cupei Davis” (zona 
mericană), echipa Ecuadorului 
conduce cu 3—0 în întîlnlrea cu 
formația Venezuela. In partida 
do dublu, Pancho Guzman șl Mi-

în 
a-

Finala probei de simplu femei 
din cadrul turneului Internațio
nal de tenis de la Beaulieu se 
va disputa între jucătoarea en
gleză Jill Cooper șl tenismana 
olandeză Betty Stove. In semi
finale, Betty Stovș » reușit o 
surprinzătoare victorie cu 4—e, 

6—4, B—6 In fața vest-germ ancd 
Helga Masthoif, lar Jill Cooper 
a eliminat-o cu 6—0, 0—1 pe o- 
landeza Trudi Walhoif.

In ultimul meci al turneului de la Belgrad

discreția 
care-și 

triumfal 
titlu su- 
întîlnirii, 

arătat

ROMÂNIA BULGARIA 11 2 LA POLO
BELGRAD, 29 (prin telefon) 

Echipa de polo a României a 
încheiat turneul internațional 
de la Belgrad cu o conforta
bilă victorie în fața selecțio
natei Bulgariei. Reprezentan-

IGOR GREBENIKOV-51,5 PE 100 m LIBER,
CEA MAI BUNA PERFORMANTA MONDIALA
S-a încheiat concursul in

ternațional de înot de la Riga 
(bazin de 25 m). în ultimele 
reuniuni au fost înregistrate 
cîteva rezultate 
Igor Grebenikov a 
proba de 100 m liber în 51,5 
(nou record unional), fiind 
urmat de Vladimir Bure în 
51,8. Proba similară rezervată 
fetelor a revenit iugoslavei 
Mirjana Segrt în 59,4, ea fiind 
urmată de Shigeko Kawani- 
shi (Japonia) 60,1 și Natalia 
Bîstrova 60,7 (rec. unional).

Alte performanțe demne de 
subliniat : Jennifer Bartz

excelente, 
cîștigat

(SUA) 5:12,0 — 400 m mixt; 
Karen Moe (SUA) 2:23,6 — 
200 m spate ; Tine Lekveișvili 
(URSS) 66,5 — 100 m spate; 
Mirjana Segrt 2:09,2 — 200 
m liber; Igor Grebenikov 
59,0 — 100 m spate.

ții noștri au evoluat la fel de 
bine oa în partidele prece
dente, cu deosebirea că de 
data aceasta — sublinia în 
convorbirea tel ică antre
norul A. Grinț — ei au 
acționat decis pe contraatac și 
[nu au mai ratat situațiile 
clare ca-n partidele cu Iugo
slavia și Italia. La sfîrșitul 
celor 4 reprize, tabela de 
marcaj a indicat categoricul 
scor de 11—2(2—1,3—1,2—0, 
4—0). Au marcat Culineac 2, 
Zamfirescu 2, Lazăr 2, Nasta- 
siu 2, Novac 2 și Szabo de la 
învingători, respectiv T. 
Tomov 2 de la învinși. în
treaga echipă a jucat în ge
neral bine. Nastasiu și Lazăr 
s-au încadrat mai ușor în jo-

cul formației, iar Huber șl 
Zamfirescu au manifestat o 
revenire în formă.

Meciul decisiv al turneului 
s-a încheiat cu victoria Iu
goslaviei în fața Italiei la sco-

Clasament final i

Șl JEKOV VA JUCA iN ECHIPA LUMII
Federația de fotbal a Uni

unii Sovietice a adresat o in
vitație cunoscutului fotbalist 
bulgar Petr Jekov de a face 
parte din echipa lumii care 
va întîlni pe Dinamo Mosco
va, joi 27 mai, cu ocazia săr
bătoririi celebrului portar Lev 
Iașin. în vîrstă de 27 de ani, 
Jekov este golgeterul absolut 
al campionatului bulgar —- a 
marcat pînă acum 185 de go
luri — iar în meciurile echi-

pei naționale a înscris 32 de 
goluri. în 1969 a primit pre
miul revistei „FRANCE FO
OTBALL", acordat celui mai 
eficace jucător în campiona
tele naționale, iar anul trecut 
a ocupat locul al doilea.

După cum se știe, printre 
vedetele mondiale care au 
fost invitate la meciul oma
gial, se află și fotbalistul ro
mân Florea Dumitrache.

1.
2.
3.
4.

Iugoslavia
Italia
România
Bulgaria

8
8
8
3

3
8
1
0

0 o 
0 1
0 8
0 8

23- 9
19-16
18-13
12-34

6
4
2
0

rul de 5—3 (2—1, 2—1, 1—1, 
0—0). Au înscris i Rudici 2, 
Perisici, Jankovici, Sandici 
pentru iugoslavi, respectiv, De 
Magistris 2, Aversa pentru 
italieni.

REPETIJIE ÎNAINTEA J. O
Federația vest-germană de înot 

a hotărît ca în acest an cam
pionatele naționale să se des
fășoare la MUnchen, după pro
gramul J.O., cu serii, semifi
nale și finale, exact în perioada 
în care vor avea loc anul viitor 
întrecerile olimpice. Cu acest 
prilej, forul de specialitate din 
R. F. a Germaniei a decis să 
permită participarea la com
petiție tuturor sportivilor Inte
resați de această veritabilă re
petiție a concursului olimpic.

zln de 50 m) în 59,7 sec, la nu
mai 0,8 sec. de recordul lumii, 
deținut de compatrioata sa Down 
Fraser din 1964. Noul rezultat 
al oraulistel australiene consti
tuie cea de a 7-a performanță 
mondială din toate timpurile.

șurat duminică șl luni la Mel
bourne, Kerry O’Brien a alergat 
distanța de 5 000 m In 13:37,8, Iar 
Philip May a realizat 16,39 m la 
triplusalt.
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BIRLENBACH Șl LATZEL 
SUSPENDAȚI PENTRU 

DOPAJ
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SHANE GOULD 
CONTINUĂ SERIA 
PERFORMANȚELOR

Tinăra australlancă Shane 
Gould (15 ani) continuă se
ria performanțelor excelente din 
acest sezon. Luînd startul ieri 
la Sydney, in cadrul unul con
curs școlar, S. Gould a înotat 
distanța de 100 m liber (în ba-

întrecerile atletice în aer li
ber din S.U.A. sînt în plină 
desfășurare. Duminică, la Gram- 
bllng (Louisiana), alergătorul de 
culoare Willie McGee a parcurs 
distanța de 100 yarzl în 9,1 
(echivalentul a 10,0 pe 100 m) — 
record mondial egalat. La 
Beach : Lisby — 2,17 
țime șl Hlnes — 7,92 
gime.
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AUSTRALIANUL P. MAY
— 16,89 M LA TRIPLUSALT

Excelente performanțe atletice 
înregistrate în concursul deslâ-

H. Birlenbach, cunoscutul 
runeător de greutate vest-ger
man, fost recordman al Europei, 
șl săritorul în lungime Latzel 
au fost suspendați pentru do
paj ou prilejul controlului efec
tuat la campionatele de sală ale 
R. F. a Germaniei, desfășurate 
la Kiel. Birlenbach, care 
pase locul 1 la greutate, cu 
m, a fost deposedat de 
șl suspendat pe două luni,
Latzel — locul II la lungime cu 
7,83 m — pe o lună.
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