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MEDALIILE Șl PUNCTELE OLIMPICE 
VOR DEPINDE DE O PREGĂTIRE 

PERSEVERENTĂ, METODICĂ ȘI PASIONATĂ!

Cele patru bucureștene

£S

Trimisul nostru special la finala C.C.E. de handbal. CĂLIN ANTONESCU, transmite:

înaintea înfruntării directe

LA DINAMO Șl PROGRESUL
MÎINE, RELATĂRI DE LA RAPID Șl STEAUA

Fotbaliștii celor patru echipe 
bucureștene au intrat în atmo
sfera pasionantelor întîlniri de la 
sfîrșitul acestei săptămîni. La Di
namo și Progresul — preparative 
intense pentru jocul de duminică.

Amănunte în pagina a 3-a.

VfL GUMMERSBACH ARE
DAR STEAUA ESTE

PRIMA SANSA,
? 7

Viitorul Congres LJ.H.G 
va avea loc

OPTIMISTĂ!
doi 

face

din 
Ce 
Eu 
joc 
noi

Șioenescu, căpita
nul echipei Dinamo:

„Viața de lider al 
diviziei A devine 
ce în ce mai grea, 
va fi duminică ? 
sper că va fi un 
frumos, la care 
vom contribui în mbd 
substanțial. Ca șl cei
lalți colegi, sînt opti
mist în ceea ce pri
vește rezultatul. Vom 
cîștiga 1“

Măndoiu, căpitanul 
echipei Progresul : 
„Ne așteaptă cel mai 
greu și poate cel mai 
important, pentru noi, 
meci al anului. Dina
mo are cele mai 
multe șanse, dar a- 
vem și noi una, pe 
care ne-o vom apăra 
ca niciodată..,’'

f

31 (prin tele-DORTMUND, 
fon).

Cu toate 
juns, împreună 
tii echipei 
după ora 9 seara, în acest 
mare și modern centru in
dustrial, nu ne-a fost totuși 
prea greu să intrăm direct 
în atmosfera premergătoare 
acestei a X-a ediții a finalei 
Cupei campionilor euro
peni. Ziarele de seară con
sacră spații ample partidei de 
vineri (ora 21 — ora Româ-

că 
cu 

Steaua,

am a- 
handbaliș- 

tîrziu,

antrenament

niei) de la „Westfalenhalle”, 
comentînd cu lux de amă
nunte șansele 
competitoare : 
BUCUREȘTI și 
MERSBACH. In

Olimpicii caută golul AZI, LA SIBIU, ÎNCEPE TURNEUL FINAL DE VOLEI

de trei luni...
Lotul olimpic — Spartak Pleven (Bulgaria) 0-0

GALAȚI, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — In fața 
unui adversar care după 20 de 
minute de tatonare a fost ne
voit să accepte rolul de sparing- 
partener, lotul olimpic s-a așe
zat „gospodărește” în terenul ad
vers, acțiunile desfășurindu-se 
în lanț spre poarta lui Stoia
nov. Este foarte adevărat că 
„tatonarea" a durat cam mult 
— și aceasta, în 
cauza olimpicilor, 
trat greu în ritm 
jocul selecționatei 
vut cursivitate (___  ___
„cheagul”) și acurateță tehnică, 
calități evidente în comparație

special, din 
care au in-
— dar apoi ' 
noastre a a- 

(Dinu a fost

cu adversarii. Valurile ofensive 
care s-au succedat spre careul 
lui Stoianov, începînd cu ac
țiunea din min. 20 (mingea a 
circulat pe traseul Ivăncescu— 
Sălceanu—Cuperman — Vigu — 
Tătaru, deci încercare de dis
locare a apărării' bulgare, ter
minată cu un șut violent al 
lui Tătaru de puțin peste bară), 
n-a adus însă golurile (nu go
lul I) meritate, pentru că In

Paul SLAVESCU

(Continuare (n pag. a 4-a)

AZI, TRAGEREA LA SORTI
A SFERTURILOR DE FINALA

ALE „CUPEI ROMÂNIEI 
LA FOTBAL

I.a sediul Federației române 
de fotbal va avea loc astăzi, 
de Ia ora 18, tragerea la sorți

Pentatloniști

români
Ain

Echipa 
modern 
inaugurează la începutul 
săptămânii viitoare boga
ta sa activitate interna
țională din acest an, prin 
participarea la Importan
tul concurs de la Fon
tainebleau., Vor pleca azi 
spre Paris Marian Cos- 
snescu, Dumitru Spîrlea, 
Constantin Zamfir, Albert 
Covaci și Alexandru Na- 
ghi, însoțiți de antreno
rul Gheorghe Tomiuc. 
Concursul începe luni 6 
aprilie.

de pentatlon 
a țării noastre

a sferturilor de finală ale 
pei României”. Deoarece din 
această fază calificarea în tu
rul următor se va face prin 
disputarea a două meciuri, tur- 
retur, astă-seară urmează a se 
stabili, tot prin tragere la 
sorți, echipele care vor organi
za prima partidă.

La tragerea Ia sorți au fost 
invitați delegații echipelor ca
lificate în sferturile de finală 
ale „Cupei României" : Dinamo 
București, Steaua, „U” Cluj, 
C.F.R. Timișoara, Progresul 

Brăila, Metalul București, Poli
tehnica Timișoara și Crișul 
Oradea.

Valeria Balaj și
Petre Mărmureanu

invitați în Israel
Ieri au plecat în Is

rael — unde au fost in
vitați să ia parte la mai 
multe competiții — te- 
nismenii Valeria Balaj 
și Petre Mărmureanu, 
componenți ai clubului 
Steaua. Ei vor evolua 
la Tel-Aviv, Haiffa șl 
in alte localități.

SE AȘTEAPTĂ
CALITATE

celor două 
STEAUA 

V.f.L. GUM- 
plus, toți cei 

cu care am stat de vorbă în
acest scurt răgaz de timp, 
majoritatea dintre ei colegi 
de breaslă, dornici să afle cît 
mai multe amănunte din ta
băra campionilor României, 
ne-au spus că meciul a sus
citat un interes enorm și că 
el constituie subiectul la or
dinea zilei în discuțiile ama
torilor de sport din R. F. a 
Germaniei.

Ce conțin în esență comen
tariile colegilor vest-germani? 
Ce se spune în discuțiile pe 

tifosii” handbalului din

această țară le poartă la un 
pahar de bere ? în primul 
rînd se apreciază faptul că 
V.f.L.
anul 
oană 
cît o 
viitoarea sa participare 
C.C.E. : ‘ '
Steaua.
puțin obișnuită în campiona
tul vest-german, dominat co
pios în ultimii ani de forma
ția din Gummersbach, sînt le
gate, înainte de orice, speran
țele susținătorilor acestei e- 
chipe. Toți, dar absolut toți 
sînt convinși că handbaliștii 
din Gummersbach vor face o 
mare risipă de efort pentru 
a nu lăsa să le scape prin
tre degete această șansă.

Firește că nimeni nu poate 
contesta justețea unor pro
nosticuri legate de asemenea 
calcule. Mai ales că, așa după 
cum ne-au spus gazdele noas-

Gummersbach, ratînd 
acesta titlul de campi- 
a țării, nu mai are de- 
singură șansă legată de 

la 
victoria în meciul cu 
De această situație,

GENEVA, 31 (Agerpres)
La Geneva au început lu

crările Congresului Ligii inter
naționale de hochei pe gheață. 
Referitor la diferendul care o- 
pune forul internațional și aso
ciația canadiană de hochei a- 
mator, John Ahearne, preșe
dintele L.I.H.G., a declarat că 
liga nu și-a schimbat poziția în 
ceea ce privește împotrivirea 
sa față de organizarea turneelor 
„open”. „Noi nu putem ac
cepta acest gen de turnee — 
a spus Ahearne, întrucît nu
mai două (ări afiliate Ia forul 
nostru, S.U.A. și Canada, recu
nosc profesionismul în acest 
sport."

J Ahearne i-a informat pe 
ziariști că turneul olimpic de la 
Sapporo va reuni 16 echipe (6 
din grupa A, 8 din grupa B și 
două din grupa C). Ele vor fi 
împărțite în 4 grupe, avînd capi 
de serie pe primele 4 clasate la 
actualul campionat mondial 
(grupa A).

în următoarea ședință a Con
gresului va fi examinată orga
nizarea C.M. (grupa B) — edi
ția 1872. Trei țări s-au oferit 
să găzduiască această competi
ție : Franța, România și Ce
hoslovacia.

J. Ahearne a anunțat că vi
itorul Congres al L.I.H.G. va 
avea loc în România.

JOCURI
Astăzi, sala A.S.A. din Si

biu găzduiește, începînd de 
la ora 17, primele meciuri 
din cadrul turneului final al 
campionatului masculin, la 
care participă cele mai bune 
4 echipe ale diviziei: Steaua, 
Dinamo, Rapid și Politehnica 
Galați. Finalistele s-au pre
zentat din vreme la locul 
concursului. Steaua s-a o- 
prit la Sibiu după meciul pe 
care l-a susținut duminică 
la Cluj, iar Politehnica și 
Dinamo au ajuns luni pe ma
lurile Cibinuliii. Doar rapi- 
diștii au venit mai tîrziu 
(miercuri la prînz). Iată lo-

Voleibaliștii de la Steaua, neinvinși pînă 
acum, au întrecut în ultima partidă pe 
,,U' Cluj. In imagine Crefu atacă peste 

blocajul clujenilor.

Foto i CĂLIN CREȚU—Cluj

turile deplasate la turneul 
final : STEAUA — Barta, Po- 
roșnicu, Stamate, Iorga, Crețu, 
Enescu, Cristiani, Duduciuc, 
Rauh, State, Antonescu (an
trenor Tănase Tănase); DI
NAMO : Schreiber, Tîrlici, 
Stoian, Vraniță, Oros, Dumă- 
noiu, Codoi, Păușescu, Adam 
(antrenor George Eremia); 
RAPID: Dumitrescu, Cris
tian Ion, Paraschivescu, Mo- 
culescu, Penciulescu, Hupoiu, 
Chițigoi, Cătălin, Mocuța 
(antrenor Aurel Drăgan); 
POLITEHNICA : Udișteanu,
Popa, Păcuraru, Stere, Fădu- 
raru, Szăcs, Mânu, Dragoș Po

pescu, Ungurea- 
nu, Bologa (an- 
țrenor George 
Kramer). La gă- 
lățeni va fi pre
zent și Radu Du
mitrescu, care 
este însă în con
valescență.

Reamintim me
ciurile 
zile a turneu iu ii 
Steaua - Politeh
nica și Dinamo- 
Rapid (progra

mul începe la 
ora 17). Ambele 
partide ni se par 
echilibrate, ju
decind după for
ma manifestată 
de finaliste în 
ultimele lor evo
luții. Sperăm ca 
întîlnirile să o- 
fere și spectacole 
vo'leibalistice de 
bună calitate. A- 
tribuirea „Cupei 
Semicentenar'u- 

lui”, formației 
care va înregistra 
cele mai bune re
zultate la turneul 
final sporește in
teresul pentru 
competiție.

primei

Corespondență specială pentru SPORTUL

BOLOGNA, 31 (prin telefon).
Rugbyul italian traversea

ză o perioadă agitată, avînd 
ca fundal insatisfacțiile prici
nuite de înfrîngerile suferite 
în actuala ediție a Cupei 
F.I.R.A. la care, după cum se 
știe, participă și România. 
„Squadra Azzura" a suferit, mai 
întîi, un eșec neașteptat în 
fața reprezentativei Marocului 
(care, de altfel, practică un 
rugby bun, de școală france
ză) iar apoi, conform așteptă
rilor, a cedat XV-ului Fran
ței.

Nemulțumit de posibilitățile 
restrînse pe care le avea de

a pregăti o reprezentativă, di
rectorul tehnic al „naționa
lei*, Barilari, și-a dat demisia 
astfel că, în momentul de fa
ță, pregătirile lotului italian 
în vederea meciului cu echipa 
României, fixată pentru 11 a- 
prilie la București, se fac sub 
conducerea lui Guglielmo Ge- 
iremia, antrenorul echipei Pe- 
trarca din Padova. Alegerea a- 
cestuia a fost determinată de 
faptul că formația padovană 
deține șefia clasamentului, do- 
vedindu-se drept cea mai o- 
mogenă și mai bine pregătită 
dintre echipele ce-și dispută 
campionatul primei divizii.

Geremia a acceptat această 
însărcinare cu condiția de a 
depune mandatul imediat du
pă terminarea meciului de la 
București. In vederea jocului 
cu echipa României, el a se
lecționat un lot de 20 de ju
cători cu care a și început 
pregătirile la Padova. Lotul 
cuprinde pe i Vialetto, Finoc- 
chi, Cosara (Fiamme d’Oro), 
Cecchin, Pirar (Metalcrom), 
Bollesan (SUS Genova), Vi- 
sentin, Quaglia (Tosimobili), 
Lazzarini, Baraldi, Patelli, Mi- 
chelon, Luise, Sagramora, Va
lier, Sabatini, Boccaletto, Mie
le, Gerardo și Colombini (Pe- 
trarca).

înaintea meciului de la 
București, lotul italian va sus
ține, la 3 aprilie, un joc de 
verificare, la Annemasse 
(Franța) cu o selecționată re
gională.

(Continuare în. pag. a 4-a)

Handbaliștii de la Steaua pe aeroportul Otopeni, ieri după-amiază. înaintea plecării 
spre Dortmund Foto i THEO MAOARSCHI

FLORETIȘTII MAGHIARI
VIN LA BUCUREȘTI

CU ECHIPA
PE LOCUL II LA „MONDIALE

Faptul că reprezentativa de 
scrimă a Ungariei pentru 
Trofeul Gaudini coincide in
tru totul cu lotul care a par
ticipat la ultima 
campionatelor 
monstrează în 
bil atenția pe 
forul maghiar 
tei competiții.
se știe, la campionatele mon
diale, echipa floretiștilor ma
ghiari a cucerit medalia de 
argint, cedînd în finala în
trecerii redutabilului cvartet 
sovietic cu 7—9. In semifina
le trăgătorii din țara veci
nă îi 
(9—5) 
vor fi 
rești
Del Francia. Așadar, un nou 
prilej pentru tranșarea riva
lităților sportive dintre cele 
două reprezentative.

Pe plan internațional, flo- 
retiștii maghiari au avut un 
debut foarte bun în acest 
an. în Trofeul Martini ca și 
în Trofeul Rommel, Sandor 
Szabo a terminat pe locul 
II, în urma francezului Tal- 
vard, care va lua de aseme
nea startul în actuala ediție 
a Trofeului Gaudini. în re
centul campionat internațio
nal al Budapestei, Szabo a 
terminat pe locul 5. în acest 
campionat, cea mai bună 
comportate a avut-o tenacele 
Bela Gyarmati (fost semifi- 
nalist la C.M. în proba indi
viduală), clasat pe locul II. 
în lotul oaspeților se află și 
cei doi frați dr. Jeno și La- 
szlo Kamuti, ambii trăgători 
cu o vastă experiență com- 
petițională. Despre ei se spu
ne că echivalează cu o echi
pă deoarece contribuie, de 
regulă, în mod substanțial la 
victoriile formației lor. în fi
nala de la C.M. cu U.R.S.S., 
ei doi au realizat, de exem
plu, 6 din cele 7 puncte a- 
cumulate.

ediție a 
mondiale de- 
mod indubita- 
care o acordă 

de resort aces- 
Și după cum

I
întîlniseră pe italieni 
din a căror formație 
prezenți și la Bucu- 
Granieri, Simoncelli.

I
I
I
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Cesare TRENTINI
I

Demonstrație de patinaj artistic

I

I
Ultima evoluție a reprezentativei de rugby a Italiei la București a avut loc în iunie 1967. Ech: 
ța noastră (în tricouri de culoar» deschisă) a reușit atunci o victorie comodă cu 24—3,

Clubul sportiv I.E.F.S., în 
colaborare cu catedra de 
sporturi de Iarnă și turism, 
organizează, în cinstea ani 
versării Semicentenarului pai' 
tidului, o originală demon 
strație de patinaj artistic. Ma
nifestarea va avea loc în ziua 
de 3 aprilie, ora 19,30, Ia pa 
tinoarui acoperit .,23 August'"' 
din Capitală. In vederea a-
cestui eveniment patinatorii

clubului I.E.F.S. s-au pregătit 
în mod special, sub conduce
rea asist, univ 
Programul va 
monstrații de figuri 
torii, elemente 
cutate separat. Vor 
printre alți sportivi, 
Moiș și perechea Letifia Păcu- 
raru—Dan Săveanu, 
pioni naționali.

Radu Ionian. 
cuprinde de- 

obliga- 
de libere exe- 

evolua.
Elena

cam- I

Istvan Czakkel 
puțin rodat în competiții in
ternaționale dar și el mînu- 
iește floreta cu multă abili
tate, impunîndu-se atenției 
specialiștilor încă înaintea 
„mondialelor" de la Ankara, 
în concluzie, un cvintet 
floretiști redutabili.

CLASATA

de
Dr. Jenă Kamuti, in al că

rui palmares figurează meda
lia olimpică de argint de la 
Mexico

PENTRU UN LOC
SUB SOARELE OLIMPIC

andidații olimpici continuă pregătirile pentru 
a-și desăvîrși. forma în vederea întrecerilor de 
la Sapporo și Munchen, de care nu-s despărjifi 
decît de vreo 300, respectiv 500 de zile. De data 
aceasta nu dorim să evocăm doar apropierea 
Jocurilor Olimpice de iarnă și de vară, ci în pri

mul rînd atitudinea f j” ‘ 
talități.

In mai multe discipline din marea familie a sporturilor 
romanești, candidații răspund cu o tinută demnă încrederii 
ce li _s-a arătat prin investirea sportului lor cu tPlul de sport 
olimpic. Opțiunile în acest domeniu, după cum se știe, au 
avut la bază tradiția olimpică a sportului respectiv, rezul- 
talele obținute într-un trecut apropiat la J.O., dar mai ales 
vaioarea internațională actuală a reprezentanților discipli
nei luate in considerație. Este absolut firesc să aflăm — și 
nimeni nu se miră — că atletismul feminin, sau luptele, sau 
boxul, sau handbalul — pentru a da doar cîteva exemple
— vor fi prezente în delegația română la Jocurile Olimpice 
din 1972.
, Ce se întîmplă însă cu celelalte ramuri sportive, pe care, 
la prima analiza, forurile în drept nu le-au considerat apte 
(sau destul de mature) să înfrunte fără griji o bătălie olim- 
Pica PresuPuȘâ (si nu fără temei) de data aceasta mult mai 
crincenă ca în alle dăji ? Comitetul Olimpic Român a făcut 
cunoscut cu consecvență că porțile spre accesul olimpic nu 
au fost definitiv închise nici unui sport. Dar unor candidate 
teoretice (fără acoperire practică) li s-a pus condiția să do
vedească prin rezultate, clasamente sau poziții fruntașe în 
ierarhia mondială că merită onoarea selecției olimpice, ceea 
ce nu e tocmai ușor de obținut peste noapte în domenii în 
care premisele lipsesc.

Această condiție s-a dovedit — cum . _ ____ ______
de altfel — extrem de stimulatoare, conducînd pe drumul 
candidaturii o seamă de discipline sportive ambițioase. Prin
tre acestea se înscriu — pentru a cita doar citeva : ciclis
mul — care a început sezonul promițător, gata să răstoarne 
prin fapte orice îndoieli; călăria— mai mult cu gindul la 
glorioasa tradiție decît la desăvîrșirea călăreților; schiul — 
care s ' ' ” ’ ”
ranții; pentatlonul 
va fi probabil mai aptă să concureze la Montreal ; judoul
— lipsit deocamdată de etaloane. Mai importantă decît 
aceste aprecieri fugare ni se pare voința nestrămutală a 
unor sporturi de a-și face loc sub soarele olimpic. Lupta 
aceasta cu sine pentru a dovedi un anumit nivel este pildui
toare (chiar dacă pînă la urmă succesul nu va surîde tutu
ror) și oricum folositoare fiecărei discipline în parte și miș
cării sportive românești în ansamblu.

I
I
I

c I
I

' Olimpi
față de ele și consecințele acestei men-

s-a și intentional 
id pe drumul

se zbate să ajungă pe piscuri, fără prea multe ga- 
; pentatlonul modern — cu o echipă de juniori care

Victor BANCIULESCU

I
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10 ANI, 6 LUNI Șl 20 DE ZILE SUSPENDĂRI!

DIN NOU DESPRE NEPREZENTÂRI
Cine parcurge lista cu re

zultatele ultimei etape a di
viziei secunde nu poate să 
nu fie șocat că în trei parti
de victoria a fost obținută 
prin neprezentarea adversaru
lui : Arhitectura — Olimpia 
(seria I), U. Tricolor Brăila— 
Minerul Broșteni (seria 
a Il-a) și Precizia Săcele — 
U.M. Timișoara (seria a 
lil-a). Pentru a completa 
documentarea, vom reaminti 
faptul că 
natului au 
trate încă

Situația, __ _
decît să îngrijoreze. Se discu
tă foarte mult despre faptul 
că divizia B nu reprezintă 
decît în mică măsură un spri
jin prețios pentru depistarea 
și promovarea unor elemente 
de valoare, se deplînge, de 
asemenea, calitatea precară a 
jocurilor, dar cum se poate 
obține un salt calitativ dacă 
nici măcar la partidele pro
gramate în campionat echi
pele nu se prezintă ?

Mai mult, conducerea for
mației Unirea Tricolor Brăila 
face cunoscut că își retrage 
echipa din campionat. După 
dispariția Medgidiei din cir
cuitul rugbyști c, iată că și

Brăila urmează aceeași cale. 
Este oare echipa brăileană 
într-un asemenea impas (și 
de ce a ajuns aici ?) incit 
să nu poată găsi o soluție 
care să-i permită continuarea 
activității ?

Ultimul buletin al federa
ției de specialitate ne infor
mează despre activitatea comi
siei de disciplină. Totalizînd 
pedepsele acordate sportivilor 
care activează în campionatele 
de rugby ajungem la nu mai 
puțin de 10 ani, 6 luni și 20 
de zile suspendare ! (Pedepsele 
au fost acordate, în majori
tatea lor, în prima parte a cam
pionatului). cifrele citate

mal adăugăm : două excluderi 
din activitatea rugbystică — V. 
Bostan (A.S.M. Tecuci) șl A. 
Glavaschi (Ancora Galați) — 
amenda dată secției de rugby 
de la Asociația sportivă Pe
trochimistul Pitești și 11 aver
tismente. Evident, lucrul acesta 
ar trebui să pună pe gînduri 
atît conducerile cluburilor, cit 
și pe sportivi, dar...

Se pare, însă, că măsurile 
luate nu prea își ating scopul, 
pentru că, la ultima ei ședin
ță, comisia de disciplină a sanc
ționat trei rugbyști de la Pe
trochimistul Pitești : Constantin 
Nicolae (2 etape), Nicolae Du
mitru (4 etape)., Adrian Tocaci 
(11 etape) pentru îmbrîncirea 
adversarilor, injurii, amenințări 
și lovirea arbitrilor.

' Pledăm în favoarea unui joc 
care să se desfășoare în limi
tele fair-play-ului, pentru a a- 
trage cît mai mulți tineri să 
practice acest sport șl cit mai 
mulți spectatori. Și ce li se o- 
feră acestora in schimb ? Un 
spectacol lipsit de orice frumu-

în turul campio- 
mai fost înregis-

4 neprezentări. 
desigur, nu poate

Piatra Neamț și Miercurea Ciuc
învingători la copii

(prin 
cam-

Rubrică redactată de 
Emanuel FÂNTANEANU

Reprezentanții 
școlilor sportive

POIANA BRAȘOV, 31 
telefon). în prima zi a 
■pionatului școlilor sportive am 
avut prilejul să urmărim elevi 
și eleve și ne-am bucurat de 
evidentul progres marcat. 
Miercuri, în ziua a doua, au 
fost chemați la startul acele
iași probe — slalomul special — 
la care au luat parte însă co
pii între 10—14 ani, 63 de 
băieți și 37 de fete.

Și Ia această probă județele 
Brașov și Prahova au fost bine 
reprezentate, cantitativ și ca
litativ, dar în lupta pentru su
premație s-au lansat cu șanse 
egale și reprezentanți ai școli
lor sportive din Piatra Neamț, 
Miercurea Ciuc și Petroșani, 
primele două centre oferind. în 
mod surprinzător, și cîștigăto- 
rii. Mai trebuie semnalată, însă, 
și activitatea școlilor sportive 
din Bistrița Năsăud. București 

’ (Șc. sp. nr. 2), Toplița și Vatra 
Dornei care oferă an de an 
elemente tot mai bine pregă- 

Ș tite.
Pentru 

competiției 
cu număr 
si cu asistenta celor mai buni 
schiori ai tării, a fost un ex
celent prilej de afirmare, pe 
care l-am dori generalizat prin 
organizarea unui campionat al 
tuturor școlilor și nu doar al 

.-..celor sportive. în rest, vom mai 
sublinia necesitatea departajării 

. concurenților pe două categorii 
de vîfstă 
deoarece 
o singură 
a scos în 
gativ. diferența prea mare de 
pregătire tehnică și posibilități 
fizice între copiii de 10 ani 
și adolescenții de 14 ani.

Rezultate : băieți : 1. Cristian 
Olteanu 
39,0 ; 2.
Predeal) 
(Șc. sp.
1. Katalln Csiszer (Șc. sp. M. 
Ciuc) 40,0 ; 2. Viorica Hupca 
(Șc. sp. Petroșani) 41,5 ; 3—4. 
Ileana Neguț (Șc. sp. Brașov) 
și Gabriela Leib (Șc. sp. Bra
șov) 41,S.

întrecerile continuă.

copii, organizarea 
Pe pîrtia Kantzel, 
de porți apreciabil

(10—12 șl 13—14 ari), 
procedeul actual cu 
categorie (10—14 ani) 
evidență, In mod nc-

(Șc. sp. Piatra Neamț) 
Octavian Fast (Șc. sp.

45,5 ; 3. Pall Szabo
M. Ciuc) 47,8 ; fete :

Mîhaî B1RA
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ASISTENTA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ
A PUGILIȘTILDR FRUNTAȘI
Zilele trecute a avut Ioc o șe

dința de analiză a pregătirii efec
tuate in acest an de către lotul 
reprezentativ de box, la care au 
participat conf. dr. Emil Ghlbu, 

. vicepreședinte al C.N.E.F.S., Nlcu 
Alexe. directorul centrului de 
cercetări științifice și documenta
re al C.N.E.F.S., Anghel Vrabie, 
secretar al Comitetului Olimpic 
Român, activiști al federației, an
trenorii Iotului, al ți specialiști.

Discuțiile purtate pe baza unor 
concluzii prezentate de cercetă
torii științifici, tn urma înregis
trărilor repetate efectuate pe bo
xerii din lot șl a analizei dina
micei acestor date, au fost deo
sebit de utile. Ele au scos tn 
evidență tendința spre o asisten
ță metodlco-ștllnțlflcă atlt de ne
cesară sportului de performanță, 
aduclnd un prețios ajutor antre
norilor noștri in orientarea pre
gătirilor viitoare.

A FOST STABILIT
LOTUL NAȚIONAL

în urma jocurilor de selec
ție, au fost stabiliți cei 23 
de jucători, din rîndul căro
ra vor fi aleși rugbyștii ce 
ne vor reprezenta în partida 
cu Italia, de la 11 aprilie. 
Iată componența lotului : Ba
ciu, Dinu, Drăguiescu, Iorgu- 
lescu, Onuțiu (linia I), Șer- 
ban, Țuțuianu, Atanasiu (li
nia a Il-a), Demian, Rășcanu, 
Pop, Mielescu, Iftimie, (linia 
a III-a), Florescu, Bărgău- 
naș, Nicolescu (mijlocași), 
Dragomirescu, Nica, Dama- 
schin (centri), Suciu, Teleașă, 
Szasz (aripi), Durbac, Simion 
(fundași).

Duminică, studenții de la Agronomia Cluj au reușit să cișlige 
partida cu Rulmentul. Iată-i pe cîțiva dintre ei recuperînd 

balonul după o aruncare de la tușă
CREȚU

CLASAMENT

Foto : C.

DIVIZIA A

Cluj

1. Grivița 14 12 0 2 237— 57 33 7. Farul 14 5 1 8 105—149 25
2. Steaua 14 11 1 2 265— G8 37 8. Rulmentul 14 5 0 9 75—195 24
3. Dinamo 14 10 1 3 212— 49 35 9. Politehnica 14 4 2 8 83—115 24
4. Știința 14 7 3 4 97— 78 31 10. Rapid 14 4 1 9 103—183 23
5. Universitatea 11. C.S.M. Sibiu 14 4 1 9 44—168 23

14 5 4 5 101— 88 28 12. Constructorul
6. Agronomia 14 5 3 6 84— 142 27 14 2 3 9 76—190 21

NICI 0 SCHIMBARE DE
în divizia B s-a disputat o nouă 

etapă. în seria I, fruntașele cla
samentului, Sportul studențesc și 
Gloria, au terminat la egalitate, 
astfel că studenții se mențin la 
conducere. Iată, de altfel, rezul
tatele înregistrate : Progresul — 
Petrochimistul Pitești 6—3, S.N. 
Oltenița — Vulcan 6—3, Sportul 
studențesc — Gloria 3—3, Arhitec
tura — Olimpia 0—3 (neprezenta
re), Aeronautica — Dunărea 
Giurgiu 14—3, T. Petrolist Plo
iești — A.S.E. 3—10.

în seria a Il-a, Minerul Broș
teni conduce cu autoritate, dis
tanța față de principala urmări
toare, Farul, mențlnîndu-se la 5 
puncte. Rezultate : Construciorul 
Suceava — U.S.A.S. Năvodari 
14—3, U. Tricolor Brăila — Mine-

rul Broșteni 0—3 (ncprczentare), 
Agronomia Iași — Farul 9—0, 
A.S.M. Tecuci — Ancora Galați 
5—0,

Primele trei clasate în ultima 
serie a diviziei B au obținut 
cîștig de cauză în partidele dis
putai e. astfel că situația rămine 
neschimbată în clasament : Chi
mica Tirnăvenl. Precizia Săcele și 
Minerul Lupent. Pe terenuri au 
fost consemnate următoarele re
zultate : Voința Timișoara — c.F.R. 
Brașov 12—3, Metalul Tr. Severin — 
Eiectroputere Craiova 0—23, Chi
mica Tirnăveni —> Știința Petro
șani 24—3, Precizia Săcele — U.M. 
Timișoara 3—0 (neprezentare), Mir 
nerul Lupeni — Politehnica Cluj 
11—3.

AUDIOVIZUALE
Recunosc că telesportului i-ar fi fost ne

cesară o inspirație prea mare, i-ar fi tre
buit o intuiție de mare jucător la Monte 
Carlo, să transmită meciul de la Brașov 
— adică să mizeze încă o dată pe Pro
gresul... Știu că Țopescu și ai săi s-au 
gîndit la a ne da meciul de la lași — 
idee bună șî normală — dar Mărdărescu, 
după cite am aflat, ar fi replicat că e- 
chipa lui e pregătită să joace numai la 
orele 16, nu la 13,15 — chestie, probabil, 
de digestie... Am rămas totuși în Moldova 
și am avut parte de Duțan. Rareori am 
văzut jucător dînd un asemenea spectacol 
antologic. De la golul ireparabil — 20 de 
metri, ghiulea pe jos, exact lingă bară, 
acolo unde nici ursul nu 
poate suge miere — pînă 
la fiecare pasă, din 16 în 
16, Duțan a fost ceea ce 
se numește din străbuni, și 
atît de frumos, interul ră
tăcitor. Dar, ce ocazie a 
ratat Bojin al meu, la 0—0, 
ce ocazie, — nu, C.F.R.-ul 
sub mina Iui Macri a învă
țat multe și încă n-a spus 
tot ce știe. Cît despre Pro
gresul — repet ce am scris 
joia trecută : tăcere I La 
nenorocirea din duminica 
echinoxului, a venit acum 
un miracol : sst, liniște I Dacă nu pierdeam 
stupid cu U.T.A. — nu cîștigam la Stecgu'. 
Dacă Năstase nu rata „pe gaura" găsită 
de Raksi sau Matei (nu contează care, 
amîndoi sînt în mare formă, așa cum am 
observat bine...) — n-ați mai fi discutat 
din ce județ e Ritter. Jocul greșeală aș
teaptă, dar la fel de adevărat e că gre
șeala așteaptă jocul. Se înțelege ce vreau 
să spun, cred...

Așa că, să facem puțină politică ex
ternă — telesportul dovedindu-se exem
plar în această săptămînă afît de fertilă 
pe plan internațional. Ni s-a dat tot ce 
a fost mai interesant în Europa, ca go
luri, beton, pase și centrări. Merită să 
completăm acele imagini cu cîteva vorbe, 
venite și din citite, nu numai din văzute. 
Audiovizualul, tovarăși... Cum vă sună 
acest citat din cronica trimisului la Atena, 
Jacques Thibert — de la „l’Equipe" (me
ciul Panutinaikos — Everton, meci tn care

'Wm

US.

grecii au fost U.T.A. și Everton, Feije- 
noord : „...Everton ne-a decepționat adînc... 
Cum se po* risipi atîtea calități înnăscute ? 
Cum se poate, oare — ca să folosim cu
vintele cele mai potrivite — juca atît de 
prostește ?" Cît privește finalul cronicii din 
același „l’Equipe", la meciul _ Legia — 
Atletico (de la alt trimis special al zia
rului I) parcă l-am mai auzit, sau parcă 
l-am mai citit nu știu unde : „Pentru a 
învinge apărarea spaniolă, ar fi trebuit 
atacat insistent pe extreme, ceea ce oa
menii de mijloc și nici de margine ai po
lonezilor n-au făcut-o niciodată spre ma
rea satisfacție a celor din Madrid"... Minu
nată frază, cred că domnul acela a găsit,-o 

în „Sportul". Dar, ca să nu 
fiu nihilist, 
cronicii 
(Steaua 
4—0) 
români, 
țescu, a 
rectă". 
creadă 
prea de departe, vin ae la 
Belgrad, acasă, la Arad și 
zic: 4—0 cu Karl Zeiss, 
echipă solidă, de prima 
mînă, 4—0 fără Geaici — 
cum vi se pare a- 
ceastă echipă iugoslavă ? 

3—0 cu U.T.A. — toate oa-

Lt, iată și finalul 
de la Belgrad 

Roșie — Karl Zeiss, 
„Brigada arbitrilor 
în frunte cu C. Ni- 
fost extrem de co- 
Și ca să nu se 
că bat apropouri

CE ÎNTÎLNIMDE

PASIVITATEA
Cînd s-au încheiat întrece

rile primei etape a campio
natului diviziei A de lupte li
bere pe echipe, ■ printre re
zultate au fost consemnate 
și unele din care lipseau mul
te puncte pînă la totalul ce
lor 40 (cifra minimă). Aceas
tă situație s-a datorat desca
lificărilor pentru luptă pasi
vă (cînd sînt date decizii de 
acest fel, ambilor competitori 
nu li se acordă nici un punct 
la meciul respectiv). Am aș-

LA „LIBERE"?
teptat etapa următoare dar, 
spre surprinderea noastră, din 
nou au fost înregistrate mul
te descalificări pentru luptă 
pasivă.

Iată, că și în etapa a treia 
am întîlnit rezultate asemă
nătoare, ba chiar mai edifi
catoare : Steagul roșu Brașov 
— Progresul București 15—5. 
Deci, jumătate din numărul 
minim de puncte n-au mai 
fost acordate, iar partida Di
namo București — Progresul

Ca după acel ____ ___  .
lele sparte au căzut tn capul lui Lereter 
și Petescu, de parcă ar fi jucat în Luxem
burg, de parcă tn fața lor s-ar fi găsit 
copiii din Pecica... Pînă nu vom gînai în 
funcție de adversar, pînă nu vom renunța 
la a discuta doar în funcție de polemicile 
interne, pînă cînd cei din față nu vor fi 
mai importanți decît adversarii de peluză 
cu malițiile lor, pînă cînd nu vom înțe
lege cît de serioși sînt căpcăunii din fot
balul european — pînă atunci degeaba 
scriem povești despre Răducanu, Dem- 
brovschi, 
basmele 
de Cînd 
mit nici 
început 
bilă"...

Sfînt e strigătul lui nea Jenică Barbu : 
„hai să fim serioși, domnilor I"...

BELPHEGOR

Dem- 
Niculescu și alte personaje din 
românilor... Priviți Rapiduleful : 

a venit bușit din Brazilia, n-a pri- 
un gol în campionat și am și 
basmul cu «apărarea invulnera-

București a luat sfîrșit cu 
descalificarea concurenților de 
la 4 categorii din cele 10 !

Asistam, de pildă, sîmbătă 
după-amiază la partida din
tre Progresul și Steagul roșu. 
La categoria 52 kg, C. Dră- 
gulin și, respectiv, I. Vlădes- 
cu au fost descalificați pentru 
pasivitate, în minutul 5. Au 
urmat, 
son și 
mai 4 
anostă 
calificați. După alte două ca
tegorii, la 74 kg, s-au pre
zentat pe saltea M. Pîrcălabu 
— campion republican la fi
nalele de tineret de anul tre
cut — și V. Boltaș, un luptă
tor ieșit de mult din „pluto
nul" fruntașilor. Ne așteptam 
ca Pîrcălabu, cu vigoarea spe
cifică tinereții sale, să-și 
pună adversarul în dificultate

la cat. 57 kg, I. Sam- 
C. Ionescu. După nu- 
minute de „hărțuială" 
amîndoi au fost des-

și Cătălin Andreica

ANALIZA COMPORTĂRII LA CAMPIONATELE
EUROPENE DE SALĂ Șl LA CROSUL BALCANIC

Biroul federal a hotărît scoaterea din lot a atleților 
Ion Dima, Dan Mighiu

Recent, Biroul Federației ro
mâne de atletism a ținut o 
ședință, în cadrul căreia a 
fost analizată participarea at
leților noștri' la Campionatele 
europene de sală și la Crosul 
balcanic.

Concluzia a fost că sportivii 
români au avut o comportare 
bună la „europenele” de la 
Sofia, ei reușind să cucerească 
două medalii de argint și trei 
de bronz și fiind finaliști în 
nouă probe. Dar, nu toate re
zultatele au fost de natură să 
ne mulțumească. Astfel, evolu
țiile alergătorilor de plat și de 
garduri au fost slabe, reflectînd 
pregătirea necorespunzătoare a 
atleților respectivi.

în ceea ce privește Crosul 
balcanic, iubitorii atletismului 
au toate motivele să-și expri
me insatisfacția pentru rezul
tatele ce s-au obținut la aceas
tă competiție.

întrucît situația nefavorabi
lă la aceste probe se menține

dede 2—3 ani, Colegiul central 
antrenori și Comisia de cros și 
marș urmează să analizeze mo
dul cum lucrează antrenorii de 
la aceste grupe de probe, me
todele pe care le folosesc ei șî 
eficienta lor.

Față de comportarea nejusti
ficat de slabă a atleților Ion 
Dima, de la clubul Metalul 
București, Cătălin Andreica și 
Dan Mighiu, ambii de ia clu
bul Steaua, s-a hotărît scoate
rea din lotul național, pe ter
men de trei luni, cu începere 
de la 1 aprilie 1971, a lui 
Dima, aceeași măsură a 
luată și împotriva lui Dan 
ghiu și Cătălin Andreica, 
pentru un termen de două 
și, respectiv, o lună.

Totodată, s-a dat un avertis
ment antrenorilor Dinu Cris- 
tea și Nicolae Păiș, care s-au 
ocupat de pregătirea acestor 
atleți.

Ion 
fost 
Mi- 
dar 
luni

Cei mai buni înotători ai 
țării din nou la start. De data 
aceasta, cu prilejul campiona
telor naționale de primăvară, 
ale căror întreceri vor fi găz
duite de astăzi și pînă dumi
nică de piscina de 
complexul sportiv 
gust" din Capitală.

Competiția este 
înotătorilor de toate catego
riile de vlrstă, și ea va con
stitui principalul criteriu de

50 m din
„23 Au

deschisă

SALT CALITATIV
ro- 
ac-

(>

Federația aeronautică 
mână și-a invitat, recent, 
tiviștii, specialiștii în plano
rism, parașutism și zbor cu 
motor, spre a-și spune cuvîn- 
tul în cadrul plenarei Comi
tetului federal. Amintind u- 
nele realizări în sportul a- 
viatic, participanții au subli
niat — în cadrul analizei ac
tivității pe anul 1970 — pre
ocuparea forului de speciali
tate de a dota aerocluburile 
cu diferite materiale, crește
rea numărului de sportivi a- 
viatOri. Pe bună dreptate, 
vorbitorii au criticat și unele 
rămîneri în urmă în aceste 
sporturi, cîndva bine cotate 
în arena internațională. Este

vorba de pregătirea nesatis
făcătoare a parașutiștilor 
sportivi de performanță, de 
pasul pe loc pe care îl bat 
planoriștii în cursa pentru 
supremația mondială.

Desigur, în planul de per
spectivă, federația și-a propus 
remedierea deficiențelor ară
tate în plenară. Saltul cali
tativ preconizat va trebui 
susținut, însă, cu efortul și 
priceperea instructorilor, an
trenorilor și tehnicienilor 
care lucrează — direct sau 
indirect — în secțiile aero
clubul ilor noastre sportive. 
Adică, de către cei ce pre
gătesc teoretic și practic vi
itoarele „aripi românești".

Luptătorul din stingă, I. Vlădescu (Steagul roșu Brașov), tn loc să apuce piciorul adversarului, 
ăl. Ploscaru (Dinamo București), ceea ce l-ar fi pus tn posibilitatea inițierii unei acțiuni spe
cifice stilului de „libere" și cu rezultat sigur, a apelat — după cum se vede 

tehnice de greco-romane!
la procedee

Foto i Theo MAGARSCHI

' APRILIE — „LUNĂ FIERBINTE"

PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Luna aprilie se conturează 

ca o perioadă extrem de bo
gată pentru gimnaștii noștri 
fruntași. Bineînțeles, eveni
mentul central al acestei luni 
ii constituie campionatele in-

ASTĂZI, PRIMELE STARTURI

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PRIMĂVARĂ

selecție a echipelor naționa
le ce vor concura luna viitoa
re (16—18 aprilie, la Mills
tadt) în cadrul unui meci tri
unghiular alături de sportivii 
austrieci și francezi. Un mo
tiv îndreptățit, așadar, de a 
aștepta o serie de rezultate 
mai bune, în special în între
cerile feminine, ale căror pro
tagoniste nu au mai avut pri
lejul unei confruntări directe 
de la „internaționalele" din 
luna februarie.

Programul campionatelor 
este alcătuit, conform tradi
ției, pe opt reuniuni avînd în 
fiecare zi serii (dimineața, de 
la ora 10) și finale (după-a- 
miaza, de la ora 18) :

ASTĂZI: 100 m liber (b),

100 m liber (f), 100 m bras (b), 
100 m bras (f), 200 m mixt 
(b), 200 m mixt (f), 4X100 m 
mixt (b) și .4X100 m mixt (f).

VINERI: 400 m liber (b), 
400 m liber (f), 100 m spate 
(b), 100 m spate (f), 100 m 
delfin (b), 100 m delfin (f) și 
4X200 m liber (b):

SÎMBATA : 200 m lib>
200 m liber (f), 200 m 
(b), 200 m bras (f), 40 
mixt (b), 400 m mixt 
4X100 m liber (b),‘4X100 m 
liber (f).

DUMINICA: 200 m spate 
(b), 200 m spate (f), 200 m 
delfin (b), 200 m delfin (f), 
800 m liber (f) și 1500 m li
ber (b).

bras 
m

(f),

ternaționale ale României, 
tradițională întrecere în ca
lendarul nostru, la care și-au 
anunțat participarea sportivi 
valoroși din mai multe țări 
ale Europei. în afară de a- 
ceasta, mai mulți sportivi ro
mâni vor lua parte la turnee 
peste hotare, atît reprezentan
ții gimnasticii moderne cît și 
ai celei sportive.

Astfel, în zilele de 1.7 și 18, 
la Budapesta se va desfășura 
un turneu organizat de clubul 
Honved. Au fost invitați din 
țara noastră sportivii Nicolae 
Achim și Mircea Gheorghiu, 
de la clubul Steaua. în ace
eași perioadă, la Riga este 
programat un important con
curs de gimnastică modernă. 
La invitația organizatorilor, 
federația noastră de speciali
tate a hotărît să răspundă fa
vorabil, prin trimiterea a 
două sportive. Ele urmează 
a fi desemnate în ședința de 
vineri a forului de speciali
tate. O săptămînă mai tîrziu 
(23—25) tot la Riga va avea 
loc un important concurs in
ternațional de gimnastică 
sportivă, 
tează pe 
veritabile 
nasticii mondiale. între al
ții, este posibil să evolueze

de
la care se

■ participarea unor 
stele ale 

mondiale.

scon-

gim-

și reprezentanți ai gimnasticii 
japoneze precum și sportivi 
din S.U.A. Zilele următoare, 
federația noastră de gimnas
tică urmează să se stabilească 
asupra grupului de sportivi 
români (3 fete și 3 băieți) ce 
urmează a evolua la Riga.

Dintre acțiunile Interne pro
gramate în zilele următoare 
amintim de Consfătuirea profe" 
sorilor cu specialitatea gim
nastică, antrenorilor și arbi
trilor de la principalele secții 
ale cluburilor, școlilor sporti
ve și liceelor cu program de 
educație fizică. Este vorba de 
un curs profesional, în cadrul 
căruia vor fi abordate pro
bleme privind metodica pre
gătirii, clasificarea sportivă, 
vor fi evidențiate învățămin
tele desprinse din campiona
tele mondiale de la Ljublja
na.

CONCURS DE GIMNASTI
CA MODERNA DE MASĂ. 
Profesoara Gineta Stoenescu 
pregătește în aceste zile o am
plă demonstrație de gimnas
tică modernă cu participarea 
studentelor sportive din Ca
pitală, programată în prologul 
campionatelor universitare din 
acest an. în sala de sport a 
Institutului Politehnic (cămi
nul nr. 1, str. Ștefan Furtună 
nr. 14) va avea loc duminică 
4 aprilie un concurs de veri
ficare în vederea acestei de
monstrații, la care își vor da 
concursul peste 500 de stu
dente de la Institutul Politeh
nic, Universitate, Institutul 
de Arhitectură, A.S.E., Insti
tutul Medico-Farmaceutic, In
stitutul Agronomic, precum și 
de la Institutul de Construcții.

sau să Inițieze procedee teh
nice, determinîndu-1 pe Bol
taș să Intre la luptă sau să 
se retragă în apărare și ast
fel descalificarea ar fi fost 
dictată numai împotriva spor
tivului brașovean. Dar Pîrcă
labu, luptător în care se pun 
speranțe pentru viitoarele 
competiții internaționale (el 
este, de altfel, și component 
al lotului republican) a fost 
descalificat împreună cu ad
versarul său. Mai mult, el a 
părăsit salteaua în același fel 
și în partida cu Gh. Paras- 
chiv (Dinamo București). Și
rul descalificărilor a conti
nuat- și în partidele Șt. Co- 
ordoneanu — T. Balaș (cât. 
90 kg), M. Scîntele — T. Dop 
(cat. 4- 100 kg).

Este, deci, momentul să ne 
oprim asupra acestui aspect 
și să tragem semnalul de a- 
larmă. Dacă la greco-romane 
unde, în general, lupta este 
mai închisă dat fiind numă
rul mult mai mic de „prize", 
la adversar și scoryri ca cele 
menționate pot fi întrucîtva 
admise, pasivitatea la libere 
este inacceptabilă. Fiindcă 
specialiștii acestui stil au nu
meroase posibilități de a fi
naliza procedee tehnice, de a 
ataca aproape din fiecare po
ziție și de a furniza, deci, 
partide spectaculoase. Dar, a- 
devărata explicație — și sin
gura — constă în faptul că, 
din păcate, luptătorii noș
tri de la libere, cu cîte- 
va excepții, cunosc prea pu
ține procedee tehnice speci
fice stilului lor. Așa se expli
că și rarele succese ale aces
tora în competițiile interna
ționale de amploare. Și nu se 
mai poate argumenta — cum 
am subliniat și cu alte prile
juri — că acest sport se prac
tică de puțin timp în țara 
noastră. Din 1953, cînd au 
fost organizate primele con
fruntări la lupte libere și 
pînă în prezent sînt 18 ani !

Conducerile cluburilor și a- 
sociațiilor sportive care au 
echipe de lupte în divizia A 
au obligația să tragă la răs
pundere pe sportivii care pă
răsesc saltelele de concurs 
fără să... lupte I Ce ar fi, spre 
exemplu, dacă în asemenea 
situații cei în cauză ar fi o- 
bligați să suporte cheltuielile 
unor deplasări, în care — 
după cum se vede — nu fac 
nimic ?

Costin CHIRIAC

CUPA

i

▼

A. S. ARMATA BRAȘOV CAMPIOANĂ A TĂRII
Zilele acestea s-a desfășurat, 

în masivul Retezat, etapa de 
iarnă a campionatului națio
nal pentru echipe de seniori, 
care a constituit, totodată, ul
timul act al acestei competi
ții. Cele opt echipe și-au dis
putat întîietatea în condiții 
destul de grele, datorită zăpe
zii mari și a timpului foarte 
capricios.

Lupta pentru titlu s-a dat

între echipele brașovene A. S. 
Armata și Dinamo. După cum 
ne-a relatat secretarul general 
al F.R.T.A., prof. M. Mihăiles- 
cu, se părea că prima șansă o 
au dinamoviștii, care aliniau o 
echipă bine pregătită și foarte 
omogenă. A. S. Armata por
nea, în schimb, handicapată de 
accidentul suferit, cu puțin 
timp în urmă, de N. Naghi pe 
pîrtia de schi. Deși a luat star-

tul cu piciorul luxat, Naghi a 
făcut față traseului, contribu
ind la victoria echipei sale. In 
același timp, Dinamo nu a 
putut beneficia de aportul lui 
A. Tănase decît pe prima par
te a traseului, pentru că a- 
cesta a făcut o criză de apen
dicită și a trebuit să fie înlo
cuit cu o rezervă.

Secretarul federal ne-a mai 
subliniat buna comportare a 
lui A. Rițișan (Victoria Gu- 
ban) și ne-a explicat că mo
desta comportare a echipei Să
nătatea București se datorește 
faptului că E. Coliban nu a 
concurat la valoarea obișnuită 
din cauza unor degeraturi con-

tractate în timpul turei din a- 
ceastă iarnă de-a lungul Car- 
paților Meridionali. în fine, tre
buie reținut faptul că, spre 
deosebire de anul trecut, în a- 
cest campionat nu s-a înre
gistrat abandonul 
chipe.

Clasament final : 
mata Brașov (D. 
Schen, N. Naghi și Gh. Ena- 
che) 221 p — 20 h 24 ; 2. 
Dinamo Brașov 221 p — 21h04 ; 
3. C.F.R. ~ ‘ ‘ *
21h44 ; 4. 
șoara 221 
București
Sănătatea 
241148.

niciunei e-
1. A.S. Ar- 
Chivu, M.

Petroșanl. 221 p — 
Victoria Guban Timl- 
p — 21h51 ; 5. IPGG 
221 p — 22h40 ; 6.
București 221 p —

PRIMĂVERII”
Începînd de azi și pînă du

minică, modemul poligon spor
tiv de la Tunari, din pădurea 
Băneasa, găzduiește cea mai 
mare competiție internă a nou
lui sezon, tradiționalul concurs 
cu caracter republican dotat cu 
„Cupa primăverii", organizat de 
F. R. Tir. La această ediție a 
întrecerilor va participa un nu
măr record de concurenți, a- 
proape 400 din 25 de secții de 
performantă din Capitală și 
din țară. Vor fi prezenți în a- 
ceste zile la Tunari cei mai 
buni țintași ai țării, componen- 
ții loturilor republicane și o- 
limplce, precum și o serie de 
tineri talentați.

Nu va lipsi de la întreceri 
proaspăta campioană europeană 
la pușcă cu aer comprimat fe
mei, Edda Baia, care, însă, de 
data aceasta va concura la 
armă cu glonț, la proba de 
standard. Dintre trăgătorii care 
se vor alinia pe standuri 
pentru cucerirea valorosului tro
feu amintim_ pe pistolarii V.

Iuga, I. 
pușcașii 
St. C»- 
Senco-

Atanasiu, I, Tripșa, D. 
Pieptea, L. Giușcă, pe 
P. Sandor, M. Ferecata, 
ban, pe taleriștil Gh. 
viei, Gh. Florescu ș.a,

„Cu Pa primăverii”
mează întreceri la toate pro
bele de armă cu glonț (mai 
puțin armă militară), pistoale 
și pușcă de vînătoare. în pri
ma zi, începînd de la ora 8.30, 
se dispută următoarele probe : 
armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat, armă standard 60 f. cul
cat și pistol viteză — ambele 
manșe.

progra-



La 24 noiembrie,, la București INTILNIRI AMICALE
ROMANIA - ITALIA 

(TINERET)
Purtînd tratative pentru 

stabilirea datei jocului revan
șă dintre reprezentativele de 
tineret (sub 21 de ani) ale 
României și Italiei, federațiile 
de specialitate ale celor două 
țări au convenit ca meciul să 
se dispute la 24 noiembrie 
a.c., la București.

In prima partidă, desfășu
rată la 16 aprilie 1969, la 
Udine, victoria a revenit fot
baliștilor italieni cu scorul 
de 1—0.

Meciul
Rapid - steaua

începe ia ora 16,30
și nu se mai

televizează!
De la Comisia de competiții 

a F.R.F. s-a comunicat că me
ciul’ Rapid — Steaua, care se 
va disputa sîmbătă pe stadio
nul Republicii, va începe la 
ora 16,30, deoarece nu se mai 
televizează.

în deschidere, de la ora 
14,30, se vor întîlni echipele 
de tineret-rezerve ale celor 
două cluburi.
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ÎN VIZITĂ LA DINAMO Șl PROGRESUL
Dumitrache in tratament a lipsit la antrena

meniul de la Săftica & N ăst a se: „Trebuie să marchez

CU ECHIPELE SUEDEZE
Printre oaspeții țării noastre, veniți în această perioadă 

să-și petreacă concediul la munte sau pe litoral, se află și 
mulți turiști suedezi. Odată cu ei, prin Oficiul Național de 
Turism „Carpați“ au sosit în România și cîteva echipe de 
fotbal din Suedia, care și-au manifestat dorința să susțină 
partide amicale cu echipe românești. Iată 
la meciurile ce au avut loc.

scurte relatări de

un gol" & Hotărire fermă in ambele tabere de a obfine

AGRONOMIA — I.F.K. FLENN 
2—0 (1—0)

Atmosferă entuziastă, marți, 
la Complexul studențesc A- 
gronomia. Echipa studenților 
bucureșteni, care activează în 
campionatul municipal — ca
tegoria „Onoare", a primit 
replica formației suedeze 
I.F.K. Flenn. La capătul unui 
joc spectaculos, în care pe
rioadele de dominare au al
ternat, victoria a revenit gaz
delor cu 2—0 (1—0), prin
punctele înscrise de Gelepu. 
De remarcat că la scorul de 
1—0 suedezul Karilski a ra
tat o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat V. Butoi.

Pavel PEANA 
ELECTROMAGNETICA — 

S.K. RADMANSO 1—1 (0—1)
S.K. Rădmanso (liga a 

IV-a) a întîlnit marți echipa 
Electromagnetica (categoria 
„Promoție"). După un joc 
viu disputat, partida s-a în
cheiat cu un echitabil rezul
tat de egalitate : 1—1 (0—1). 
Jocul a avut două aspecte 
distincte. In prima parte au 
dominat suedezii, care au 
reușit să înscrie prin Grahn 
(min. 14), iar după pauză

atacat continuu, 
restabilească ega-

gazdele au
reușind să 
litatea prin Anton (min. 57).

Aurel PĂPĂDIE

I.C.S.I.M. — I.F. VIMMERBY 
2—3 (0—2)

Oaspeții au lăsat o bună 
impresie prin jocul atletic 
practicat, mai ales în apărare, 
și prin finalizarea contra
atacurilor.

Bucureștenii au evoluat 
slab, cu excepția ultimelor 
minute, cînd au reușit să re
ducă din handicap prin Ra
dulescu și Tudor (din 11 m). 
Pentru oaspeți au marcat 
Klyvner (2) și Nystrom.

V. ADRIAN

5 minute cu Mircea Neșu

METALUL TÎRGOVIȘTE 
A.I.K. STOCKHOLM 

1—1 (0—1)
în prezența a 3500 de spec

tatori, marți după-amiază s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre 
echipele Metalul și A.I.K. 
Stockholm. După un joc fru
mos, partida a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 
1—1 (0—1), prin golurile în
scrise de Stăncescu (min. 51) 
și Buciumeanu (min. 25 — 
autogol).

M. AVANU — coresp.

un rezultat pozitiv

din șos Ștefan cel Mare vor 
acumula noi forțe pentru ca 
în meciul de duminică — 
după cum ne-au declarat, să 
aibă o evoluție la 
locului ce-1 dețin-în 
tul diviziei A.

înălțimea 
clasamen-

Pompiliu VINTILA

„Vom lupta pînă
la ultima picătură

de energie!1*
ora

Aspect de la antrenamentul dinamoviștilor: Mustățea, Nelu 
'Nunweiller și Haidu în prim-plan exersează jucarea balo

nului cu capul
Foto : THEO MACARSCHI

LA SĂFTICA,
PRINTRE

„Contra
nu voi juca

lui «U» 
niciodată"!

DINAMOVIȘTI

CU 
Au

întîlnire intempestivă cu 
Mircea Neșu, marți, în parcul 
studenților clujeni, la antre
namentul alb-negrilor. Echi
pat în culorile „U“-ului și fă- 
cînd front comun cu Cîmpea- 
nu et. comp., tenacele mijlo
caș de pînă mai ieri al Uni
versității și echipierul de azi 
al Klrișului Oradea, creează ne
dumerire și ridică prin sim
pla sa prezență aici, la Cluj, 
întrebări. întrebări pe care 
tot el caută să le elucideze.

— Din trei in trei săptă- 
mîni, am două zile relache, 
pe care mi le petrec, bineîn
țeles, în Cluj, unde am fami
lia, prietenii și foștii' colegi 
de echipă. Și, de fiecare dată, 
nu scap ocazia să mai joc un 
ceas în echipa pe care am 
servit-o cu atîta patimă.

— Apropo 1 Care sînt moti
vele reale care te-au determi
nat să te desparți de „U“ ? 
•Mai ales că păreai rupt din 
acest club !

— Repartiția la noul loc de 
muncă! Am terminat medi
cina și sînt în periotlda de 
stagiatură.

— Cum te-ai acomodat la 
Oradea ?

—■ Locurile îmi sînt cunos
cute, pentru că mă trag din 
părțile acelea. Din Oradea 
pornește, de altfel, și drumul 
meu în fotbal, drum care are 
ca marcaje: Crișana, Viito
rul, „U“ și, acum, Crișul.

— Formația orădeană for
țează, mai decis, parcă, decît 
în oricare alt 
divizia A. Cu 
luptă, însă, și 
mișoara. Cum 
duelului ?

— Noi beneficiem de un 
program ceva mai avantajos, 
care ne ,,repartizează" acasă 
cîteva dintre partidele cele 
mai dificile. Un pronostic nu 
se poate da insă decit peste 
o lună, după consumarea eta
pei care ne trimite pe noi în 
„groapa leilor" de la Cugir, 
iar pe Poli în cea a „tigrilor" 
de la Reșița, Dacă noi cîști-

FLACĂRA MORENI — 
I.F. EDSTROM 3—0 (1—0)
Gazdele, evoluînd mai bine 

decît în campionat, au obți
nut o categorică victorie în 
fața formației suedeze, 
scorul de 3—0 (1—0).
marcat Harapu (min. 18 și 
83) și Săraru (min. 73).

Gh. II.INCA — coresp.
SPORTUL STUDENȚESC—I.

VIMMERBY 1—1 (0—0)
In tribunele stadionului Poli

tehnica au luat loc ieri circa 
2 000 de spectatori, care la sfîr
șitul meciului au plecat deza
măgiți de jocul slab prestat de 
studenți. Bucureștenii au ratat 
exasperant de multe ocazii de 
a înscrie, printre care și o lo
vitură de la 11 m (Savu). Oas
peții au fost cei care au des
chis scorul, la unul din puți
nele contraatacuri prin Nystrom 
(min. 80). In ultimele 10 mi
nute s-a jucat numai în tere
nul oaspeților, Ionescu reușind 
să egaleze în minutul 85.

CHIMIA RM. VÎLCEA —
I.F.K. FALKOPING 0—0

F.

Ziua de ieri a fost folosită 
din plin de dinamoviști. în 
primele ore ale dimineții, ei 
s-au deplasat la Săftica, unde 
au rămas pînă aseară.

...Ora 11. Antrenorii Tr. Io- 
nescu 
elevii 
micul 
Radu 
nescu, 
Moldovan și-au luat cîte

an, intrarea în 
aceeași ardoare 
Politehnica Ti- 
vezi rezolvarea

găm și timișorenii pierd, ca
lea Crișului spre prima divi
zie nu mai poate fi nicidecum 
barată.

— Meciurile „Cupei" v-au 
adus în sferturi. Trebuie să 
luptați, deci, pe două fronturi. 
Sper că nu vă inhibă prover
bul cu... cei doi iepuri I

— Orădenii sînt extrem de 
dirzi și hotăriți. Nu este ex
clus să-i vedeți în semifinală!

—• Vorbind despre „orădeni" 
se pare că te excluzi din dis
cuție. Oare ?

— Din prudentă! S-ar pu
tea ca zarurile să ne aducă, 
drept partener pentru sfer
turi, pe „V“ Cluj, partidă la 
care eu, bineînțeles, nu voi 
participa. De ce 1 Contra Uni
versității Cluj nu voi juca 
niciodată !

Miercuri după-amiază, stadio
nul din Rm. Vîlcea s-a um
plut pină la refuz de specta- 

care au urmărit meciul 
dintre 

xwvcxa v-jumu», frun
tașa seriei a IV-a din divizia 
C, și echipa suedeză 
Falkoping.

Partida a fost de un 
nivel tehnic, ambele 
practicînd un joc frumos, fără 

concretizeze, Insă, acțiunile 
poartă.

P. GIORNOIU, coresp.
AZI, IN CAPITALA

torii 
internațional amical 
formația locală Chimia,

I.F.K.
bun 

echipe
sa 
de

Echipele suedeze, care în
treprind turnee în țara noas
tră, vor susține astăzi noi 
meciuri amicale, lată progra
mul :

® Progresul București — 
A.I.K. Stockholm (stadionul 
Progresul, de la ora 16) ;

O Metalul București — I.F. 
Edstrom (stadionul Metalul, de 
la ora 16,45) ;

• l.O.R. București — Rad- 
manso (stadionul Metalul, 
de la ora 15) ;

0 Autobuzul București — 
I.F.K. Flenn (Terenul Autobu
zul, de la ora 16) ;

® Voința București — I.F. 
Vimmerby (Terenul Voința, 
de la ora 16).

și Nicușor, împreună cu 
lor, sînt prezenți pe 

teren gazonat. Nelu și 
Nunweiller, Dinu, Stoe- 
Deleanu, Both, Nuțu, 

o 
minge și au început să exe
cute una din temele stabilite 
de antrenori : menținerea ba
lonului în aer prin lovituri 
de picior pe un timp înde
lungat.

La apelul făcut înaintea șe
dinței n-au răspuns „prezent" 
Constantinescu și Sălceanu — 
care sînt componenți ai lotu
lui olimpic — precum și Du
mitrache — rămas în Bucu
rești pentru a urma trata
mentul stabilit de dr.' I- Cior- 
tea, pentru remedierea mai 
rapidă a unor microtrauma- 
tisme. Medicul echipei speră 
că duminică Dumitrache va 
fi apt de joc.

... Minutele trec parcă mai 
repede. Dinamoviștii, împăr- 

‘țiți în grupuri de cîte 2 sau 
3, lucrează, în continuare, la 
desăvîrșirea tehnicii. Pasele 
la mică distanță și lovirea cu 
capul a balonului sînt repe
tate de zeci de ori. Antreno
rii nu sînt simpli spectatori, 
ci dau indicații fiecărui jucă
tor : lui Moț i se arată cum 
să lovească corect cu „exte
riorul", lui Moldovan i se in
dică să lucreze în viteză. In 
cele 90 de minute de lucru, 
nici cei doi portari, Andrei și 
Cavai, n-au rămas în afara 
privirilor celor doi tehnicieni.

După amiază — un nou an
trenament. De astă 
ținutul ședinței s-a 
s-a lucrat pentru 
țirea rezistenței în 
viteză. O bună parte din cele 
60 de minute ale antrenamen
tului au fost rezervate, însă, 
lucrului cu balonul: conduce
rea și trasul la poartă.

Toți jucătorii au lucrat cu 
multă conștiinciozitate, fiindcă 
fiecare dorește să se numere 
printre cei „11“ ce vor juca 

în compania Progresului.

— Băieții au „mers" bine 
în ultimele meciuri, ne-a spus 
Nelu Nunweiller. Așa că sînt 
optimist în privința partidei 
de duminică : vom cîștiga. 
După cum ați văzut, toți co
legii mei depun eforturi în 
orele de antrenament și res
pectă întocmai indicațiile me
dicului privind recuperarea 
fizică. Duminică, pe Dinamo, 
vom fi în formă-..

Deleanu intervine în discu
ție :

— Apărarea e pusă Ia 
punct, iar Florică (n.n. Dumi
trache), Radu (n.n, Nunweil
ler), Mircea (n.n. Lucescu) și 
ceilalți vor hărțui tot timpul 
apărarea „bancarilor". Pînă Ia 
urmă,

„I
cred că Manta va scoa-

.-. Miercuri dimineața, 
9.10, în vestiarul Progresului. 
Nu e nimeni... Ba, nu, zăresc 
un cap cu bucle de copil, a- 
plecat asupra unei scrisori. E 
Viorel Năstase, mezinul echi- 
■pei (17 ani și 4 luni), „copi
lul teribil" al alb-albaștrilor, 
ultima revelație pentru an
trenorul echipei naționale An
gelo Niculescu. Citește o scri
soare a unui simpatizant bra
șovean... Citește și zîmbește 
în timpul lecturii, ca un elev. 
Cînd mă vede intrînd în în
căpere, elevul de clasa a X-a 
Năstase se ridică în picioare, 
ca la ore, la 
să-ți închipui 
timid și firav 
vărată vijelie 
luptă cu apărători de două 
ori mai masivi ca el, ca Le- 
reter, Jenei sau Olteanu.

Ajungem, bineînțeles, 
meciul cu Dinamo, 
cu o maturitate (aș 
coce) conștientă de 
forțelor. îmi spune 
resemnat — „sînt mai tari ca 
noi. judecind după toate cal
culele. ne bat” —, dar cute
zanța băiatului de 17 ani țîș- 
nește și... strică toate calcu
lele — „trebuie, oricum, să 
marchez un gol și vom lupta 
pînă la ultima picătură de e- 
nergie pentru un rezultat 
bun".

școală. E greu 
că acest băiat 
poate fi o ade- 
pe teren, în

la 
Gînditor, 
zice pre- 
ra portul 
aproape

Apar în vestiar Matei, apoi 
Zamfir, cu o față tumefiată 
ca a lui Joe Frazier după 
meciul cu Clay- Ochiul stîng 
nici nu i se vede, fiind aco
perit de o Impresionantă um
flătură violacee. „Am plonjat 
la picioarele Iui Florescu, care 
a șutat. Noroc că m-a lovit 
numai cu ristul și nu cu vir- 
ful bocancului. Altfel, acum 
poate că nu eram aici..."

Și zîmbește. Colegii lui, mai 
numeroși în vestiar, zîmbeso 
și ei — încurajator pentru 
temerarul lor portar — dar le 
zăresc în privire o undă de 
îngrijorare.

După ce „secundul” Liviu 
Colceriu le citește tuturor 
două scrisori adresate cole
giului central de arbitri, în 
care se aduc mulțumiri cava
lerilor fluierului Rainea (care 
a condus jocul cu C.F.R. Cluj, 
pierdut de Progresul !) și 
Anderco (care a arbitrat me
ciul de la Brașov), gîndurile 
și vorbele ajung iarăși la... 
„numele pe care-I visez de 
două nopți, Dinamo" (Beldea- 
nu).

Ex-ieșeanul Matei se gîn- 
dește, cu glas tare, la ex-ie
șeanul Constantinescu, porta
rul dinamoviștilor. „Va fi 
foarte greu cu Mircea, simte 
întotdeauna unde șutezi și 
zboară Ia minge ca o pasăre 
de pradă. Poate la centrări să 
reușim să-1 păcălim, aici e 
mai nesigur — dar vă rog să nu 
scrieți și ideea asta.-." Iartă- 
mă, Matei am scris-o, dar 
mai există și alte soluții, vor
ba lui Viorel Popescu (alt ex- 
ieșean), care amintea de „go
lul lui Lupulescu, din meciul 
Dinamo — Politehnica Iași, 
jucat în turul campionatului, 
cînd echipa din Copou a cîș
tigat fără drept de apel".

...începe antrenamentul 
Scăpat de sub supravegherea 
antrenorului, Zamfir intră în 
poartă și apără... Cînd îl ve
de, Liviu Colceriu, speriat, 
fuge la el și-l scoate... de mi
nă, pe tușă. „N-are voie de la 
medic. îi înțeleg maTele ata
șament, dar nu putem să ne 
jucăm cu sănătatea băieților".

... Și jucătorii se antrenează 
cu o ambiție și o voință im
presionante, după o deviză ca
re nu se mai cere interpretată 
„totul pentru meciul cu Di- 
namo“

Mai aveți nevoie de expli
cații suplimentare ?...

Marius POPESCU

toții

Foto: V. BAGEAC

Motto-ul acestei secvențe oferit de jucătorii Progresulw : „duminică vom apăra 
poarta !“

Fi P
Ea J 14 w-t nara

dată, con- 
schimbat: 

îmbunătă- 
regim de

te de mai multe ori balonul 
din plasă decît Constantines
cu...

★
cîteva secvențe 
lucru a dinamo- 
•aceeași pasiune,

Am redat 
dintr-o zi de 
viștilor. Cu 
ei își vor continua pregătirile 
în zilele următoare. In pro
gramul întocmit de antrenori 
sînt prevăzute antrenamente 
azi, mîine și sîmbătă. In aces
te ședințe, jucătorii clubului

Noi candidați la

Nuja DEMIAN

BRAVII FOTBALIȘTI 
DIN ECHIPA LACUL URSU
Afllndu-mă la odihnă la Sovata 

Băl, m-am înttlnlt fără să vreau 
cu sportul. Are stațiunea Sovata 
o echipă de fotbal, Dacul Ursu, 
căreia l-a mers vestea dincolo 
de Județul Mureș I In campiona
tul județean „Dacul Ursu" este 
fruntașă de ani de zile, iar în 
toamnă a făcut o frumoasă is
pravă șl tn „Gupa României", 
sooțînd din competiție formații 
fruntașe In seria a Vin-a a di
viziei C, cum sînt. Demnarul O- 
dorhdul Secuiesc șl C.F.R. Sighi
șoara. Da un „amical" pe care 
„Lacul Ursu” l-a susținut zilele 
trecuta cu Chimica Tîrnăveni, am 
aflat de la un localnic, Anton Be- 
rețckl, care are acum respecta
bila virată de 72 de ani, că prima 
echipă de fotbal s-a înființat aici 
la sfîrșitul anului 1920, din iniția
tiva sa, șl purta denumirea de 
Clubul Atletic Sovata. Interlocu
torul meu, o adevărată enciclo
pedie vie a sportului local, ml-a 
înșiruit nume de Jucători care 
ani de-a riadul au fost în prima 
echipă a Sovatd, apoi ml-a po
vestit, despre cel dlntil med pe 
oare l-au ' susținut, în septembrie 
1920.

V. ȘTEFANBSCU-coresp.

POPICARIA DE LA VIȘEUL 
DE SUS

mixte) care pentru început con- 
ttituie un punctaj foarte bun.

prof. A. GHILEZAN-coresp.

„CUPA VALEA SÎAABETEI" 
LA A X-a EDIȚIE

Zilele trecute, în organizarea 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport Făgăraș, s-a 
desfășurat tradiționala întrecere 
de schi dotată cu „Cupa Valea 
Sîmbetei". La cele două curse de 
slalom (uriaș și special), s-au în
trecut schiori din Făgăraș, Bra
șov, Sibiu și Orașul Victoria.

La buna reușită a acestei ediții 
jubiliare a competiției, care s-a 
disputat pe pitoreasca Vale a 
Sîmbetei, au contribuit, în primul 
rînd, schiorii — care au făcut 
curse spectaculoase — zăpada 
bună șl timpul excelent. întrece
rile au fost dominate de slalo- 
miștii asociației sportive sibiene 
Metalurgica (antrenor H. Hanich) 
cîștigători — pentru a doua oară 
—• ai trofeului. La individual, pe 
primele ' locuri s-au clasat H. 
Schenk (Metalurgica Sibiu), D. 
Milu (Sel. U.T.C. Brașov) și Ar- 
tenise Crăciunescu (Metalurgica 
Sibiu).

V. LAZ An-coresp.

ATLETII DIN TRAISTENI 
PATRU VICTORII !

ecusonul de arbitru
de arbitri de fotbal 
1971), organizată de 

municipală de fotbal 
se deschide azi, 1 

ora 18, la Facultatea de

Școala 
(promoția 
Comisia 
București, 
aprilie, la 
drept.

CursUrlle vor fi urmate și de . 
foste sportive, deoarece din toam
nă se va organiza un campionat 
municipal de fotbal rezervat 
echipelor feminine. înscrierile se 
mai primesc și in cursul 
azi, la sediul Consiliului 
pal pentru educație fizică 
(str. Biserica Amzei nr.

zilei de 
munlci- 
și sport 
6).

Antrenamentul

Iată formația Lacul Ursu ’71, fruntașa campionatului jude
țului Mureș. De la stingă ia dreapta (in rindul de sus): 
Kovacs, Moldovan, Bonti, Anghi, Lorincz, Dezsi, Vitalis, (in 
rindul de jos): Kelemen, Vegh, Varga, Domokos și Szabo.
1000 m junioare ; R. Tudotică 
(Petrolul) — 800 m copil b ; I. 
Bran (Trălsteni) — 700 m copil b; 
Viorica Comărniceanu (Trăisteni) 
— 500 m copil f.

M. BEDROSIAN — coresp.

R.

O NOUA PROMOȚIE 
DE ARBITRI 

LA RM. VÎLCEA

Sportul popicelor este mult În
drăgit de către tinerii și vîrstnl- 
cli din Vlșeul de Sus, un orășel 
de munte din Inima Maramure
șului. Recent, s-a dat aid In fo
losință o nouă și modernă popi- 
cărie eu două piste. Inaugurarea 
acestei noi baze sportive a coin
cis cu disputarea unul campionat 
orășenesc fulger, la care au par- 
tidpat 4 echipe. Pe primiți loc 
in turul competiției s-a clasat 
formația Bradul I, care în cele 
trei partide a realizat 9 p, Iar 
Jucătorii ei au doborît 6939 de 
popice (s-a Jucat la 100 lovituri

Pe hipodromul din Ploiești s-a 
desfășurat recent o interesantă 
cursă de cros organizată de A.S. 
„Prahova — 1 Mai“ din localitate. 
Participarea a fost bogată, au 
luat startul peste 60 de juniori și 
coplj din Ploiești, Cîmpina, Trăi- 
steni și Brebu. Spre surprinderea 
generală, atlețil din comuna Trăl- 
stenl s-au comportat excelent, 
cîștigînd patru probe. Iată cîțiva 
dintre primii clasați : V. Zafiris 
(Șc. sp. Ploiești) — 4000 m ju
niori I, Elvira Bucșe (Centrul de 
atletism Brebu) — 1500 m juni
oare ; Gh.. Nae. <A S. Prahova) 
2500 m juniori II : Viorica Jitaru 
(Centrul de atletism Trălstenl) —

O dată cu reluarea campionatu
lui de fotbal a crescut și numărul 
cavalerilor fluierului în orașul de 
pe Valea Oltului. Recent, 21 de 
noi arbitri au trecut cu bine exa
menele de rigoare. Printre acești 
noi activiști ai fotbalului se nu
mără A. Verdnoi, C. Voinea, N. 
Barbu ș.a., care au obținut cali
ficativul foarte bine la promo
varea în rîndurile arbitrilor vîl- 
ceni.

P. GIORNOIU — coresp

„SETEA" HUEDINULUI 
VA FI STINSĂ...

hotărît să capteze un izvor șl 
să-l dirijeze intr-un mare bazin 
ștrand, capabil să-i cuprindă pe 
toți copiii orașului și să ofere, 
totodată, un -------"
cărui amator 
soare.

Folosind la 
locale și muncind cu toată ener
gia, tineretul Huedinului — în
drumat de organele locale, cu 
atribuții in domeniul sportului — 
a reușit să-și împlinească, recent, 
vechea sa dorință : un bazin de 
mari dimensiuni, prevăzut cu 
platformă pentru ștrand și cu te
renuri pentru baschet și volei.

„Finisările”, cabinele și împrej
muirile vor fi gata pînă la în
ceputul iul mai — timp în care 
vor inccpe și operațiile de captare 
a pirîului. Pînă la dirijarea lui 
integrală vom folosi însă rezervo
rul „HoO” al orașului pentru că 
dorim ca sezonul ’71 să ne... ră
corească din plin” — ne infor
mează tov. Ghcorglie Onlsie, pre
ședintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
Huedin.

refugiu plăcut ori- 
de apă, aer și

maximum resursele

pu-Dăruiți de natură cu prea . 
țină apă, locuitorii Huedinului au • N, D.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea meciului de duminică, 
cu echipa Bulgariei, lotul nos
tru de' juniori a susținut ieri 
un joc de verificare în compa
nia formației Automatica, din 
categoria „Promoție” a cam
pionatului municipal.

La sfîrșitul celor trei repri
ze — a 30 de minute fiecare —, 
juniorii au învins cu 1—9. An
trenorii C. Ardeleanu și V. 
Zavoda au folosit la antrena-

In 
sport, 
vînzătorilor volanți, la coope
rative, restaurante, bufete, în 
tîrguri sau la bîlciuri, la ora
șe și sate, în concediu la 
munte sau lă mare, milioane 
de cetățeni joacă LOZ ÎN 
PLIC. De ce ? Fiindcă lozul 
în plic este un joc simplu, 
la îndemîna oricui, din care 
numeroși jucători se aleg cu 
importante cîștiguri în bani 
sau autoturisme.

Iată cîțiva dintre participan- 
ții care au cîștigat autoturis
me în ultima vreme : Caldea- 
nu Vasile Dan-Baia Mare = 
Dacia 1100, Dumitru Constan-

agențiile Loto-Prono- 
pe stradă la tonetele

SERIA I
Politehnica Galați — Meta

lul București : EM. PAUNESCU 
(Vaslui), ajutat de 1. Radu 
(Bîrlad) și C. Săndulescu (Va
slui) ;

Metrom Brașov — Dunărea 
Giurgiu : M. BUZEA, ajutat de 
G. Motorga și E. Martin (toți 
din București) ;

Sportul studențesc București— 
Poiana Cîmpina : N. KAILEA- 
NU, ajutat de I. Constantin și 
I. ChiUbar (toți din Pitești) :

S. N. Oltenița — Progresul 
Brăila : G. RETEZAN, ajutat 
de V. Murgășan și M. Haimo- 
vici (toți din București) ;

Știința Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț : T. PODARU, ajutat 
de P. Căpriță și C. Deciu (toți 
din Brăila).

A. S. Armata Tg. Mureș — 
C.F.R. Pașcani : O. CALUGHE- 
ROVICI, ajutat de C. Braun 
și N. Iliescu (toți din Brașov) ;

lotului de juniori
de ieri întreg lotul : 
Bucaru (portari), Do- 

Micloș, 
Gabriel, Ciocîrlan (fun- 
Dănilă, Mateescu, Ion

mentul
Costaș, 
brâu, 
Sandu 
dași),
Ion, Dumitriu (mijlocași), San
du Mircea, Batacliu, Aelenei, 
Cojocaru, Blejușcă (înaintași).

Astăzi,
de juniori
trenament
tactic.

Sin ara nd ache,

componenții 
vor efectua 
cu caracter

lotului 
un an- 

tehnico-

Flacăra Moroni — F. C. Ga
lați : N. CATANOIU, ajutat de
D. Ghețu și M. Cițu (toți din 
București) ;

Metalul Tîrgoviște — Fortul 
Constanța : V. ROȘU, ajutat de 
C. Niculescu și C. Dragotescu 
(toți din București).

SERIA A II-A
C.F.R. Arad — Vagonul Arad: 

P. SOTIR (Mediaș), ajutat de 
A. Predoiu (Mediaș) și C. 
Muha (Sibiu) ;

Minerul Anina — Gloria Bis
trița : M. BIOLAN, ajutat de 
S. Drăgulici și A. Boceanu (toți 
din Tr. Severin) ;

Olimpia Satu Mare — Cor- 
vinul Hunedoara : E. GALJ1A- 
JOS (Cluj), ajutat de I. _Con- 
stantinescu (Cluj) și E. 
(Gherla) ;

Gaz metan Mediaș — 
rul Baia Mare : A. ENE, 
de N. Cristian și C. Vitan (toți 
din Craiova) ;

Politehnica Timișoara — U.M. 
Timișoara : I. SANA, ajutat de
E. Kreipil și I. Popa (toți din 
Timișoara) :

C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir : I. Soos (Tg. Mureș), a- 
jutat de F. Mozes (Tg. Mureș) 
și D. Marghidan (Tîrnăveni) ;

Electroputere Craiova — CSM 
Reșița : *
jutat de 
Olteanu

Crișul 
radea : P. VAMOȘ, ajutat de 
Z. Szecsei și G. David (toți din 
Tg. Mureș).

Balog

Mine- 
ajut.t

G. VASILESCU I a- 
G. Vasilescu II și Gh. 
(toți din București) ;

Oradea — Olimpia O-

la

tin-Plopeni jud. Prahova = 
Skoda S. 100, Rist Ștefan-Te- 
rebești jud. Satu Mare = 
Trabant 601, Poenaru Șerban- 
Doicești jud- Dîmbovița — 
Dacia 1100 ș.a.

Jucînd la Loz în plic ori
cine poate obține autoturisme 
sau bani.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 

13 DIN 31 MARTIE 1971

Fond general de premii : 3 039 792 
lei. din care 1 674 547 lei report.

Extragerea I : 16 40 29 37 13 38
Fond de premii : 1 862 022 lei, 

din care 1 152 237 lei, report ca
tegoria I.

Extragerea a Il-a : 42 1 5 19 28.
Fond de premii : 1 177 770 lei,

din care 522 310 lei report 
categoria A.

Plata premiilor va începe 
Capitală de la 8 aprilie pină 
15 mai 1971, in țară de la 12 
prilie pînă la 15 mai 1971 inclusiv. 
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 26 MARTIE 1971
Extragerea I : Categ. 1 : 1,65 va

riante a 100 000 lei ; a 2-a : 6,15
a 19 307 lei ; a 3-a : 37,45 a 3171 
lei ; a 4-a : 69,90 a 1 699 lei ; a 
5-a : 271,50 a 437 lei ; a 6-a : 380,90 
a 312 lei. Report categ. 1 : 168 741 
lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 1 
variantă 25% a 34 555 lei și 4
variante 10% a 13 822 lei ; B :
5.05 a 17 516 lei: C : 16,20 a 5 460
lei ; D : 27 a 3 276 lei ; E : 42,25
a 2 094 lei ; F : 62,40 a 1418 lei.

Ambele extrageri : Categ. z : 
1 998,60 a 100 lei.

Cîștigul de 100 000 lei de la ex
tragerea I, categ. I a revenit par
ticipantului MIHALACHE DUMI
TRU din București.

Rubrică redactată de Leto- 
Pronosport.



in lume
In vederea participării la Balcaniada

Trimisul nostru special la C.M. de tenis de masă din Japonia transmite

ECHIPELE R.P.CHIWZEȘl JAPONIEI IȘI DISPUIÂ
MIOAIIIIt LlfAliRAni IA fETf.CI I II
• Finalele au loc azi, in Hala Aichi 9 Echipa feminină a României —

5 — 6
garia 5—4; Franța—-Cehoslo
vacia 5—2; R. P.
Suedia 5—3;
R.P.D. Coreeană 
clasamentul final 
semifinale 
neză 5 v, 
Ungaria 3 
5. R.P.D.
Cehoslovacia 0 v.

în finala pentru locurile 
1—2, care se va disputa în 
Hala Aichi tot joi după a- 
miază, s-au calificat echipele 
R. P. Chineze și Japoniei. 
Iată perechile pentru cele
lalte finale : locurile 3—4, Iu
goslavia — Suedia; 5—6, Un
garia — R. F. a Germaniei; 
7—8, Franța — Coreea de 
Sud; 9—10, R.P.D. Coreeană 
— Anglia; 11—12, Cehoslova
cia — Indonezia.

C. COMARNISCHI

NAGOYA, 31 (prin telefon). 
Miercuri s-au încheiat, în Ha
la Aichi din Nagoya, între
cerile preliminare ale compe
tițiilor feminine și masculine 
pe echipe, prilejuite de cea 
de a 31-a ediție a campio
natului mondial de tenis de 
masă. Așa cum era de aștep
tat, reuniunile au fost domi
nate de formațiile Republi
cii Populare Chineze și Ja
poniei, ele calificîndu-se, a- 
tît la fete cît și la băieți, în 
disputa finală pentru meda
liile de aur.

Echipa feminină a Româ
niei a susținut ultimul meci 
din grupa semifinală B în 
compania selecționatei Japo
niei. Sportivele noastre Ma
ria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au pierdut partiția 
cu Kowada și Ohzeki cu 0—3, 
scor, sever, chiar prea sever 
după aspectul general al jo
cului. Alexandru o putea în
trece pe Ohzeki (a avut trei 
setbaluri în primul set și u- 
nul în al doilea), dar a pier
dut la mare luptă: 0—2
(*—25, —24 !). Mihalca i-a luat 
un set lui Kowada, apoi în
să- s-a lăsat copleșită de e- 
xactitatea jocului redutabilei 
sale adversare: 1—2 (15, —14, 
—13). Și la dublu am avut 
o șansă. După ce au cîștigat 
primul set, fetele noastre 
credeau într-o răsturnare a 
situației. în continuare însă, 
ambele cupluri (Alexandru— 
Mihalca și Kowada—Ohba) 
au acționat confuz, decisive 
fiind doar loviturile excelente 
ale Kowadei : 1-—2 (18, —14, 
—15). Așadar, România—Ja
ponia 0—3. în aceeași grupă, 
Coreea de Sud a întrecut ■ 
R. F. a Germaniei cu 3—0.

La încheierea meciurilor, 
configurația clasamentului fi
nal al semifinalei B arată 
astfel: 1. Japonia 5 v; 2. Co
reea de Sud 4 v; 3. România 
3 v; 4. R.F. a Germaniei 2 v; 
5. Ungaria 1 v.

în grupa semifinală A

in finala pentru locurile
— tot din întrecerea echipe
lor feminine — au fost în
registrate miercuri următoa
rele rezultate: Cehoslovacia 
— Anglia 3—2, Suedia—Fran
ța 3—0, R. P. Chineză — 
U.R.S.S. 3—1. în urma aces
tor rezultate, clasamentul fi
nal se prezintă astfel: 1. R.P. 
Chineză 5 v, 2—4. U.R.S.S., 
Anglia și Cehoslovacia 3 v; 
5. Suedia 1 v, 6. Franța 0 v. 
La ora cînd transmit, juriul 
s-a întîlnit pentru a stabili 
(prin calcularea setaverajului 
și, mai departe, în caz de e- 
galitate, a punctaverajulul) 
ordinea celor trei formații a- 
flate la egalitate de victorii.

Joi (n.r. astăzi), începînd 
de la ora 18, vor avea loc fi
nalele 
rarhiei 
Pentru 
întâlni 
ponia. 
ației din grupa semifinală A 
se va vedea care va fi ad
versara Coreei de Sud în 
lupta pentru locurile 3—4, 
precum și cine va concura 
cu reprezentativa României 
în disputa pentru 
5—6.

Tot miercuri seara 
cheiat și întrecerile 
line. Iată ultimele rezultate 
din grupa semifinală A : Ja
ponia — R.F.G. 5—1, Coreea 
de Sud—Indonezia 5—2, Iu
goslavia—Anglia 5—0, Japo
nia—Iugoslavia 5—4 (jucăto
rii iugoslavi au condus
4— 1 !), 1
Sud 5—3. 
al grupei : 
Iugoslavia 
Germaniei 
Sud 2 v, 
Indonezia 0 v.

In grupa semifinală B, ul
timele rezultate au fost: 
Franța—R.P.D. Coreeană 5-4; 
R.P.D. Coreeană — Cehoslo
vacia 5—3; R. P. Chineză— 
Ungaria 5—4; Suedia— Franța
5— 3; R. P. Chineză—Ceho
slovacia 5—0; Suedia — Un-

pentru stabilirea ie- 
echipelor feminine, 

locurile 1—2 se vor 
R. P. Chineză și Ja- 
După elucidarea situ-

locurile

s-au in- 
mascu-

cu 
deR.F.G.—Coreea

. Clasamentul final 
Japonia 5 v, 2. 
v, 3. R. F. a 

v, 4. Coreea de 
Anglia 1 v, 6.

1.
4
3
9.

Echipa națională de motocros
a României pleacă azi în IugoslaviaV

In cursul dimineții de as
tăzi, urmează să plece din 
București alergătorii care vor 
reprezenta țara noastră la 
prima etapă a Balcaniadei de 
motocros, programată a avea 
loc în ziua de 4 aprilie în 
orașul iugoslav Maribor. Pen
tru această importantă con
fruntare, antrenorii Traian 
Macarie și Otto Ștefani au 
alcătuit următoarea formație : 
Ștefan Chițu, Aurel Ionescu, 
Cristian Dovids, Petre Paxi- 
no, Mihai Banu și Adam 
Crisbai.

După cum se știe, repre
zentanții țării noastre au cîș
tigat (atît la individual — 
prin Ștefan Chițu — cît și 
pe echipe) ediția trecută a 
competiției. Dornici de a re
edita acest succes în întrece
rea cu motocrosiștii din Bul
garia și Iugoslavia, alergăto
rii noștri s-au pregătit in
tens. La plecare, conducătorul 
delegației, Gh. Didescu, ne-a 
declarat că speră, ținînd sea
ma de antrenamentele efec
tuate, într-o nouă victorie 
românească.

Pe agenda sportivă
a aprilie

Chineză — 
Ungaria — 
5—2. Iată 

al grupei 
Chi- 
v, 3. 
2 v, 

v, 6.

B : 1.
2. Suedia 4
v, 4. Franța
Coreeană 1

R. P.
DOUA LOTURI DE LUPTĂTORI ROMANI 

AU PLECAT LA BUDAPESTA
Ieri dimineața, de pe aero

portul Otopeni, au plecat la 
Budapesta loturile de lupte 
ale României, care vor par
ticipa (vineri, sîmbătă și du
minică) la competiția inter
națională „CUPA ELIBERĂ
RII", găzduită de capitala 
Ungariei.

Au făcut deplasarea, la 
greco-romane : cat. 48 kg — 
Gh. Berceanu (Steaua), cat. 
52 kg — Gh. Stoiciu (Steaua), 
cat. 57 kg — I. Păun (Di
namo), cat. 74 kg — St. Șer- 
ban (Steaua), cat. 82 kg —

I. Bender (Vulturii - textila 
Lugoj), cat. 90 kg — N. Ne- 
guț (Steaua), cat. 100 kg — 
N. Martinescu (Dinamo), cat. 
+ 100 kg — R. Codreanu 
(Vagonul Arad), însoțiți de 
antrenorul federal Ion Cor- 
neanu ; Ia libere cat. 68 kg 
— P. Poaleiungi (Dunărea 
Galați), cat. 74 kg — T. Pan- 
oă (Tomistex Constanța), 
cat. 82 kg — I. Dumitru 
(Steaua). Antrenor — Ion 
Mureșan (Steagul roșu Bra
șov). Medicul loturilor 
Nicolae Ploieșteanu.

O lună 
petiții în 
și firesc, acest aprilie 
zervă, totuși, ultimele scli
piri și sezonului „indoor", 
care are programate cîte
va adevărate capete de 
afiș.

Este cazul handbalului, 
foarte activ în aceste zile. 
Concomitent cu finala 
Gummersbach — Steaua 
de la Dortmund, se dispu
tă și ultimul meci feminin 
pentru C.C.E., opunînd for
mațiile Ferencvaros Buda
pesta și Spartak Kiev, la 
Bratislava. Sîmbătă se dă 
startul în campionatul 
mondial universitar, în 
Cehoslovacia, iar duminică 
reprezentativele de tineret 
din trei continente încep, 
în Maroc, disputa pentru 
a IV-a ediție a Cupei ță
rilor latine. Să nu uităm, 
trofeul se află în posesia 
tinerilor handbaliști ro
mâni, învingători în ediția 
precedentă, disputată la 
Lisabona. în sfîrșit, tot pe 
agenda handbalistică mai 
sînt de notat cele donă 
jocuri de calificare pentru 
C.M. feminin, 
pele României 
(20.IV 
Cluj).

Pe 
după 
la București, urmează alte 
întreceri de anvergură. La 
jumătatea lunii, floretistele 
noastre se vor afla la Pa
ris, pentru Cupa Jeanty, 
urmată de „patrulaterul" 
Franța — Ungaria — Ita
lia — România. Tot atunci, 
sabrerii români sînt invi
tați la Cupa Volodiovski, 
la Varșovia, alături de în
treaga elită a acestui sport.

La ' sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, cei mai buni din
tre luptătorii noștri se vor 
afla angajați în două mari 
competiții de greco-roma-

bogată în com- 
aer liber, cum e 

re-

la Baku

între echi- 
Și 
Și

U.R.S.S.
25-IV la

Bu- 
Po- 
aci, 
mai

sînt

francezei

Tenismenii români Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac sînt califi
cați în rîndul celor 8 compe
titori ai turneului internațio
nal de la Nisa, care-și vor

Italianul Gusta
vo Thoeni coboa
ră vertiginos în 
proba de slalom 
uriaș a concursu
lui internațional 
de schi de pe 
muntele Etna, ter- 
minînd învingător 
în 2:45,59. Proba 
feminină a revenit 
Michele Jacot în 1:27,12.

Telefoto : A.P.-Agerpres

OLIMPICII CALTA GOLUL DE TREI LUNI
(Urmare din pag l)

tactica la ofsaid profesată de 
Spartak Pleven, în prima parte 
a reprizei, cădeau lesne în 
cursă Tătaru, Cuperman și FI. 
Dumitrescu, ca apoi în fața 
unei apărări reprofilate pe be
ton, atacanții noștri să caute 
prea mult poziția „ideală" din 
interiorul careului. Sălceanu a 
și fost față-n față cu golul 
(min. 26), ca urmare a unei 
excelente acțiuni a lui Fl. Du
mitrescu (dribling prelungit și 
centrare), dar a șutat defectuos 
din 6 m! In minutele 39 și 40 
fundașii de la Pleven cedează 
în fața curselor impetuoase ale 
lui Sălceanu și FI. Dumitrescu, 
dar șuterii sînt absenți 
faze...

In prima repriză Spartak a 
avut o singură acțiune pericu
loasă (min. 34), cînd Constan- 
tinescu a trebuit sâ degajeze 
cu piciorul de la 25 m de bu
turi, în fața lui Milov.

Repriza secundă se scurge 
în același sens, scînteile olim
picilor (in cimp ei au evoluat 
spectaculos și cu mai multă 
coeziune față de evoluțiile an
terioare) stingîndu-se la margi
nea careului advers, 
permanență se aflau 
darmi“. Sălceanu reia 
și din nou cursele 
dreapta, Dinu croiește 
pîrtii, Dincuță încearcă „intrări" 
forțate ca la handbal, dar faza 
golului — așteptată de cei 
peste 10 000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Dunărea la

unde în 
6 „jan- 
din nou 
sale pe 
neobosit

prima partidă susținută la Ga
lați de o echipă reprezentativă 
— nu vine. Spartak s-a apărat 
așa cum probabil se va apăra 
reprezentativa Albaniei la 18 
aprilie, pe același teren. Și 
scorul a rămas 0—0.

Arbitrul gălățean Grigore 
Bîrsan a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

LOTUL OLIMPIC : Constan- 
tinescu — Ivăncescu, Olteanu, 
Vlad, Vigu, Dinu (Rapid), An- 
gelescu. Sălceanu, Cuperman 
(din min. G8 Dincuță), Tătaru, 
Fl. Dumitrescu.

SPARTAK PLEVEN : Stoia- 
nov — Kolev, Dimov, Docev, 
Cenkov. Volkov, Milov, Nova- 
cev (din min. 75 Spasov), Ce- 
lestinov, Goranov, Vankov.

ne i Cupa Eliberării la 
dapesta și Memorialul 
dubnîi la Minsk. Și 
vor da piept cu cei 
redutabili adversari.

Baschetul și voleiul
prezente, de asemenea, pe 
agenda lunii aprilie cu fi
nale în toate competițiile 
europene inter-cluburi. Dar 
cuvîntul cel mai greu revi
ne totuși sporturilor în aer 
liber, fotbalului în princi
pal. Despre încărcatul pro
gram fotbalistic, în care 
figurează numeroase întâl
niri pentrq, preliminariile 
campionatului european, 
Informăm pe cititorii noș
tri săptămânal, în spațiul 
'rezervat rubricii de specia
litate. Trecem, deci, la alt 
sport de importanță majo
ră, ciclismul, care prevede 
tradiționalele starturi pe
șosea, specifice primăverii. 
Rutierii amatori au ca
puncte principale de atrac
ție Turul Marocului (1—11 
IV) și Turul Belgiei (25 
IV—2.V), iar cei profesio
niști sînt angajați într-o 
serie non-stop de mari 
curse, printre care Turul 
Flandrei, Paris — Roubaix, 
Fteche Valonne, Turul 
Spaniei.

Tot în serie neîntreruptă 
se desfășoară turneele in
ternaționale de tenis, pe 
diferite meridiane. în Eu
ropa, sînt de notat turne
ele de la Monte Carlo 
IV) și Roma (25.IV), 
dincolo de Ocean cele 
la Jacksonville (12.IV) 
Houston (19.IV).

în fine, să nu uităm 
pasionați! volanului, 
— într-un bogat și foarte 
variat program de compe
tiții — au în „vedetă" Ma
rele Premiu automobilistic 
al Spaniei (la 18.IV), 8 
doua cursă contînd pentru 
campionatul mondial.

scrimă,planșele
Trofeul Gaudini de

de

(12 
i ai
de
Și

pe 
care

Vlad UDRIȘTE

nisa: NASTASE Șl TIRIAC IN PRIMII 8

Finala C.C.E. de handbal masculin
(Urmare din pag. I)

tre, chiar din primele mo
mente petrecute în holul ho
telului „Westfalenhalle", si- 
tu'at chiar în imediata apro
piere a acestei impunătoare 
baze sportive, campionii 
R.F.G. vor avea — ca întot
deauna — un aliat prețios în 
masivul și extrem de activul 
grup

Cu 
că la 
net 
V.f.L. 
abia sosiți la Dortmund, 
avem toate elementele pentru 
a aprecia exact acest lucru. 
Și nici nu ni se pare prea 
important. Ceea ce nu putem 
uita este că Steaua s-a an
trenat serios în ultimele zile 
și că în partidele de veri-

al susținătorilor lor. 
alte cuvinte, s-ar părea 
locul disputei, cota este 
favorabilă formației 
Gummersbach. Acum, 

nu

ADMIRATORUL LUI PELE

ECHIPA

se cam potri-

CARTE A LUIO

brazilian, 
imaginat 

admirator 
respecta 

în urmă

mondiali,
au marcat cinci goluri

BASCHETBALISTII 
SOVIETICI ÎNVINGĂTORI

SĂRBĂTOARE SPORTIVA 
ÎN KAMCIATKA

ficare disputate în compania 
lotului studențesc al Româ
niei, jucătorii acestei forma
ții au manifestat o 
deosebită, care ne dă 
speranțe. în avionul 
ne-a purtat azi spre 
mund, Gruia, Gațu, 
Goran și ceilalți componenți 
ai formației se arătau foarte 
optimiști. Gațu, de pildă, ne 
spunea : „Am mai jucat și 
anul trecut, în semifinală, la 
Dortmund, cu V.f.L. Gum
mersbach. Atunci am fost e- 
Iiminați. Eram prea obosiți 
după campionatul mondial. 
Acum, însă, este rîndul nos
tru. O să vedeți..."

Pînă cînd o să ne convin
gem dacă Gațu are sau nu 
dreptate, iată pe scurt ulti
mele amănunte de aici, pe 
care le-am notat în fugă, pe 
carnet. După cum se știe, o 
bună bucată de timp V.f.L. 
Gummersbach nu a avut an
trenor. în prezent, formația

formă 
mari 
care 

Dort- 
Dincă,

este pregătită — numai pînă 
la finala C.C.E., cum ne-a 
precizat unul dintre condu
cătorii săi — de antrenorul 
Giinther Riemer, în vîcstă 
de 38 de ani, fost jucător in
ternațional, aflat însă pen
tru prima oară la conduce
rea tehnică a unei echipe cu 
renume. De asemenea, 
flat că' ambii 
dentați (Jochen 
ehen Feldhoff) 
lit și 
chipa 
vineri 
ție se 
mund, 
pregătirile. Handbaliștii 
la Steaua vor face și ei 
antrenament joi seara.

La ora cînd telefonez, 
fața hotelului se află i

am a- 
jucători acci- 
Brand și Jo- 
s-au restabi- 
parte din e- 

Gummersbach
vor face

V.f.L.
seara. Această forma- 
află de luni la Dort- 
unde și-a continuat 

de 
un

în 
încă 

numeroși amatori de handbal 
care așteaptă o „ocazie" pen
tru a-și putea procura un bi
let. Este, îneă, foarte greu...

C.M. de hochei (grupa A)

Luciana Wolf, Gisia Paradis, Paloma Cela Encarnita
Polo — aceste patru cântărețe spaniole de muzică ușoară a11 
format un redutabil cuartet ofensiv în meciul de fotbal feminin 
dintre formațiile artistelor de estradă și a celor dramatice. 

Vallecano din Madrid. Rezul-
dintre formațiile artistelor de 

disputat recent pe stadionul Rayo 
totul (în ..acord" perfect): 1—I,

NECAZURILE LUI JIMMY DUPREE

Peste 180 de sportivi, re
prezentînd populația care 
trăiește în nord-estul înde
părtat al Uniunii Sovietice, 
s-au reunit recent la Esso 
(Kamciatka), unde și-au mă
surat forțele în cadrul tradi
ționalei serbări a sporturilor 
naționale. Cu acest prilej, ei
și-au disputat întîietatea la 
lupte, alergări în saci, arun
carea ciautului (un fel de 
bumerang), curse de sănii 
trase de reni, tir, schi și te
nis de masă. La cursa de să
nii titlul a fost cucerit de A. 
Bolodiakov.

CHIAR AȘA SĂ FIE ?

Renumitul baschetbalist a- 
merican Wilt Chamberlain 
(34 de ani, 2,16 m înălțime și 
120 kg greutate), vedeta echi
pei Los Angeles Lakers, a 
declarat, după victoria lui 
Frazier asupra lui Cassius 
Clay, că și el l-ar putea în
vinge pe Clay dacă s-ar an
trena serios timp de șase 
luni. Nu știm dacă virtuțile 
de pugilist ale „temutului” 
Wilt le egalează pe cele ale 
lui AII, însă în privința mo
destiei amîndoi 
vesc...

Vedeta fotbalului
Pele, nu și-ar fi 
niciodată că un 
din Africa își va 
promisiunea făcută
cu trei ani la Dakar (Sene
gal) și într-o zi va veni în 
Brazilia ca să-l viziteze. Dar, 
spre surpriza lui Pele, Dia- 
buaye Amadu s-a prezentat, 
recent, la sediul clubului 
Santos, afirmînd că și-a ți
nut angajamentul luat de a 
revedea pe idolul său care, 
în cursul turneului între
prins în Africa de cunoscuta 
echipă braziliană, i-a dăruit 

■ tricoul cu nr. 10. Amadu a 
strîns timp de trei ani banii 
necesari acestei călătorii și 
i-a dăruit lui Pele, cu ocazia 
revederii, o mulțime de ca
douri. Este adevărat că și 
fotbalistul a trebuit să-i a- 
rate recunoștința : 
manieră destul de 
bișnuită. El a fost 
să-i plătească toate 
Iile de întreținere 
imediat după ce a
Brazilia, Amadu și-a pierdut 
toți banii!

JESSE OWENS

sa într-o 
puțin o- 

t obligat 
> cheltuie- 

deoarece 
sosit în

1936 a cucerit 
olimpice de

U.R.S.S.
POZIȚIA»

de 7—5 
formația 
U.R.S.S.

Invingînd cu 
(1—1, 5—2, 
S.U.A., selecționata ____
și-a consolidat poziția de lider 
în clasamentul campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) de la Geneva. în 
prima repriză jocul a fost 
echilibrat. Echipa americană a 
deschis scorul prin Gambucci 
în min. 3, egalarea survenind 
două minute mai tîrziu prin 
punctul înscris de Romișevski. 
Cea de-a doua repriză a apar
ținut campionilor 
care 
prin Mihailov, Malțev, Marti- 
niuk, Mișakov și Kuskin. Echi
pa americană a înscris de 
două ori pe contraatac prin 
Meilor și Boucha. La începutul 
ultimei reprize, jucătorii sovie
tici au înscris din nou prin 
Șadrin, mărind avantajul la 4 
goluri. In ultimele minute a- 
mericanii au atacat dezlănțuit,

i scorul
1-2)

ISI CONSOLIDEAZĂ
1

LIDER
reușind să mai înscrie două 
puncte prin Gambucci și Chri
stiansen.

In clasament continuă să 
conducă echipa U.R.S.S. cu 15 
puncte (golaveraj : 69—16), ur
mată de Cehoslovacia — 11 p 
(35—16), Suedia — 9 p (24—26), 
Finlanda — 7 p (21—33), R.F. 
a Germaniei — 4 p (21—57) și 
S.U.A. — 2 p (23—45).

Aseară, meciul dintre echi
pele Suediei și R.F. a Ger
maniei a produs una 
marile surprize ale campio
natului : au cîștigat hocheiș- 
tii vest-germani cu 2—1 (0—1, 
2—0, 0—0) !

în clasamentul golgeterilor, 
pe primul loc se află Firsov 
(U.R.S.S.) cu 16 puncte (9 go
luri și 7 pase decisive), urmat 
de compatrioții săi Malțev — 
14 (9—5), Harlamov — 13
(3—10), Vikulov — 10 (6—4)
etc.

din

Boxerul profesionist ameri
can Jimmy Dupree nu va 
uita, probabil, niciodată, vi
zita pe care a făcut-o la Ca
racas. Aceasta i-a adus nu
mai necazuri. Intr-adevăr, 
Dupree, care a susținut un 
meci cu semigreul venezuelean 
Paul Rondon, a fost obligai 
să plătească, mai întîi, o a- 
mendă de 100 dolari pentru 

, că a întîrziat la cîntarul o- 
ficial. Apoi, în timpul meciu
lui, el a fost atît de catego
ric dominat de adversar, in
cit arbitrul a oprit lupta în 
repriza a 6-a. Bucuros că se 
poate înapoia mai devreme 
acasă, Dupree a vrut să se 
urce în primul avion, cu des-

tinația Miami Beach, dar a 
fost arestat pe aeroport : ui
tase să plătească fiscului 5 500 
dolari reprezentînd impozitul 
pentru bursa primită...

Jimmy Dupree a trebuit să 
mai rămînă cîteva zile în 
Caracas, dar a avut alt ne
caz : bagajele sale plecaseră 
la Miami!

Omul care în 
patru medalii 
aur, bucurîndu-se și în pre
zent de o mare popularitate, 
fostul atlet Jesse Owens, este 
autorul unei cărți apărute 
recent la New York. Intitu
lată „My Life as Black Man 
and White Man”, această lu
crare nu este o autobiogra
fie, în sensul propriu al cu- 
vîntului, ci mai curînd o ple
doarie pentru sport, în ca
drul căreia atletul american 
de culoare arată, prin multe 
exemple din viața sa, cum 
pot fi învinse greutățile

adversitățile întâmpinate. 
Printre acestea, firește, s'-au 
numărat și cele puse în calea 
sa, de discriminarea rasială.

GREMĂ ÎN FOTBALUL 
ITALIAN

din 
lu- 
e- 

acti-'

SCHENK CETĂȚEAN DE ONOARE

Patinatorul olandez Ard 
Schenk se află în plină serie 
de succese. La cele din sport, 
s-au adăugat altele, care nu 
sînt decît o recunoaștere a 
meritelor sale. Desemnat de 
ziariștii sportivi din țara sa 
cel mui bun sportiv al Olan-

Redacția Și administrația : sir. Vasiie Conta nr. 16

Și

dei în anul 1970, Schenk 
fost numit recent și cetățean 
de onoare al orașului
berg din... Norvegia, 
timp, agilul patinator 
zase alte performanțe, 
rise alte titluri.

(.<

Tbns-
Intre 

reali- 
cuce-

Acțiunile revendicative 
Italia nu au ocolit nici 
mea fotbalului. Jucătorii 
chipei Potenza, care 
vează într-o ligă inferioară, 
au refuzat să se prezinte la 
antrenamente, întrucît nu 
și-au primit salariile. Ei au 
avertizat că nu vor juca nici 
în meciurile oficiale pînă 
cînd drepturile lor nu vor fi 
satisfăcute. O altă grevă au 
declarat și jucătorii clubului 
Catania, din prima 
care au refuzat să participe 
la antrenamente în semn de 
soiidaritate cu coechipierul 
lor Mauro Vajani, exclus din 
formație întrucît ar fi avut o 
comportare nepoliticoasă față 
de președintele clubului.

divizie,

disputa sferturile de finală 
ale probei de simplu. Năstase 
i-a învins succesiv pe bel
gianul Drossart (3—6, 6—2, 
6—1) și pe englezul Clifton 
(6—2, 6—3), iar Țiriac a dis
pus de maghiarul Korpas 
(6—2, 6—1) și polonezul Ga- 
siorek (4—6, 6—2, 9—7). Au 
ieșit din cursă, în schimb, 
ceilalți participant români. 
V. Marcu a fost eliminat de 
francezul Joy, C. Dumitrescu 
de spaniolul J. M. Gisbert, 
iar Iudit Dibar a fost învinsă 
de maghiara Eva Szabo. Azi 
urmează să înceapă și întâl
nirile de dublu masculin, în 
care perechea română Năs
tase—Țiriac este cap de serie 
cu nf. 1.

TELE
Disputată pe traseul Bruxelles — 
Horelbeke, de-a lungul a 253 km, 
tradiționala cursă ciclistă inter
națională organizată de federația 
belgiană de specialitate a revenit 
la această ediție lui Roger de 
Vlaeminck, cronometrat în 5h 57’. 
La 3 sec. a sosit Georges Pintens, 
urmat la 8 sec. de Eddy Merckx.

După disputarea a opt runde șl 
a partidelor întrerupte, în tur- 

. neul internațional de șah de ia 
Sarajevo conduce marele maestru 
sovietic David Bronstein cu 51/, p. 
11 urmează în clasament Boboțov 
(Bulgaria) 5 p, Radulov (Bulga
ria), Vuklci (Iugoslavia) 4V2 p. 
Lengyel (Ungaria), Mlnev (Bul
garia), Damianovlcl (Iugoslavia) 
4 p etc.

I.a Budapesta s-a disputat întîl- 
nirea dintre echipa locală BVSC 
șl formația spaniolă Myda Barce
lona, contînd pentru „sferturile" 
de finală ale Cupei orașelor tîr- 
guri la tenis de masă. Gazdele 
au dștigat cu scorul de 5—0 șl 
s-au calificat pentru semifinalele 
competiției.

In cadrul turneului internațional 
de tenis de la San Juan (Porto 
Rico), jucătorul cehoslovac Milan 
Holecek l-a eliminat cu 7—6, 6--1 
pe australianul Terry Addison, iar 
americanul Eric van Dillen l-a 
întrecut cu 6—4, 6—3 pe cehoslo
vacul Vladimir Zednicek,

La Munster s-a disputat revanșa 
întîlnlrll internaționale de hand
bal dintre selecționatele masculi
ne ale R.F. a Germaniei și Polo
niei. Victoria a revenit din nou 
handballștllor vest-germanl, de 
data aceasta cu scorul de 22—17 
(11—6). In primul joc, desfășurat 
în urmă cu trei zile la Brerrg>n, 
echipa R.F. a Germaniei a cîști- 
gat cu 22—14.■
Continulndu-șl turneul în Ceho
slovacia, reprezentativa feminină 
de baschet a Ungariei a jucat la 
Kosice cu selecționata secundă a 
țării gazdă. Baschetbalistele ceho
slovace au obținut victoria cu 
scorul de 77—55 (33—27).

sjtiri» ultimele știri «ultimele știri • ultimele

La Leningrad s-a disputat pri
ma manșă a finalei Cupei Cu
pelor la baschet masculin, dis
putată între formația locală 
Spartak și echipa italiană Slm- 
menthal Milano. Victoria a re
venit baschetballștilor sovietici, 
cu scorul de 66—56 (32—32). Cel 
mal eficace jucător de pe te
ren a fost Italianul Massinl, care 
a marcat 19 puncte. Din forma
ția gazdă s-au remarcat Belov 
(16 puncte) șl Ivanov (14 puncte). 
Returul acestei întîlnlți este pro
gramat la 7 aprilie, la Milano.

TURNEUL RUGBYȘTILOR 
IUGOSLAVI

Echipa iugoslavă de rugby Di
namo Pancevo șl-a început tur
neul în 
drid cu 
Gazdele 
toare cu

PREGĂTIRI PENTRU 
J. O. 1976

Comitetul olimpic canadian a 
numit primii trei membri al Co
mitetului de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară ce vor 
avea loc în 1976 la Montreal. Este 
vorba de Jean Drapeau — pri
marul orașului Montreal, Harold 
Wright — președintele Comitetu
lui olimpic canadian și James 
Vorrall — membru în 
pentru Canada.

C.I.O.

PATTERSON A REINTRAT 
CU UN K.O.

Ieri, în „Cupa Cupelor" 
la fotbal, 

MANCHESTER CITY — 
GORNIK ZABRZE 3—1 

(2-0)
Aseară, la Copenhaga, în 

cel de al treilea joc, Man
chester City a învins pe Gor- 
nik Zabrze cu 3—1 (2—0), 
în cadrul „Cupei Cupelor". In 
meciurile precedente, cele 
două formații își împărțiseră 
victoriile, cîștigînd. pe teren 
propriu, cu același scor : 2—0.

ASHE ÎNVINS 
DE EL SHAFEI !

Fostul campion mondial la ca
tegoria grea, boxerul american 
de culoare Floyd Patterson, a re
intrat in cadrul unul med des
fășurat la Philadelphia, în com
pania lui Roger Russell. întîl- 

distanța a 
in run-

a
prin

nlrea, programată pe
10 reprize, s-a încheiat 
dul al 9-lea, cînd Patterson 
fost 
k.o.

ANNE MARIE PROELL — IREZISTIBILA.

Spania, jucînd 
o selecționată 
au terminat 
scorul de 15—8

la Ma- 
locală. 

învlngă- 
(3-8).

declarat Învingător 
tehnic.

Concursul internațional feminin 
de schi de la Meribel (Franța), 
s-a încheiat cu desfășurarea u- 
nei probe ele slalom special, in 
care victoria a revenit cunoscu
tei campioane austriece Anne 
Marie Proell, cronometrată cu

timpul de 75,88. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat schloarele 
franceze Jocelyne Perillat — 76,86, 
Danielle Debernard — 77,64, Fran- 
țolse Macchl — 77,68 șl Florence 
Steurer — 77,77.

Turneul profesionist de tenis 
de la Miami (Florida) a debutat 
cu o mare surpriză, cunoscutul 
jucător american Arthur Ashe 
plerzlnd în fața egipteanului Is
mail el Shafel : 3—6, 3—6. In 
alte partide : Newcombe (Austra
lia) — Alexander (Australia) 6—3, 
4—6, 6—3 ; Okker (Olanda) — 
Dent (Australia) 6—2, 6—4 ; E- 
merson (Australia) — T. Ulrich 
(Danemarca) 6—3, 6—3 ; Pasa- 
rell (Porto Rico) — Lutz (S.U.A.) 
6—4, 4—6, 6—2.
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