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începind de azi

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI pe terenul Voința

ținutului programei de educație 
fizică și a predării acesteia in 
școlile generale și licee” (prof, 
univ. Ion Șiclovan .și colabo-

5ESIUNE DE REFERATE SI 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Azi, de la ora 16, va avea 
loc în sala de festivități a 
Institutului de educație fizică 
și sport (str. Maior Ene nr. 12) 
cea de a 16-a sesiune de refe
rate și comunicări științifice, 
acțiune dedicată sărbătoririi Se
micentenarului Partidului.

Temele referatelor și comu
nicărilor sint următoarele : 
..Concepția marxist-leninistă a 
P.C.R.. bază științifică a activi
tății de educație fizică și sport 
dip patria noastră" (prof. univ. 
Ion Șiclovan) ; „Educația spor
tivă” (prof. univ. dr. Leon Te
odorescu și colaboratorii) ; „Ac
tivitatea medico-pedagogică în. 
educație fizică și sport" (prof, 
univ. dr. docent Adrian M. 
lonescu) ; „Contribuții la sta
bilirea profilului morfo-func- 
țional al elevilor din școala 
generală care practică jocul de 
baschet în cadrul orelor de 
activități sportive” (conf. univ. 
Aristeia Hrișcă, asist, univ. dr. 
L. V. Dimitriu) ; „Studiu cu 
privire la îmbunătățirea con-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ratorii) ; ..Școala atletismului 
în activitatea extraclasă la ele
vii de 11—12 ani" (prof. univ. 
E. L. Bran și colaboratorii),

EXCURSII CICLO
TURISTICE

Consiliul municipal 
re.ști al Organizației 
lor, în colaborare eu _____
ția română de ciclism, a în
tocmit un amplu plan de 
excursii cicloturistice organi
zate în cinstea sărbătoririi Se
micentenarului Partidului. Neo
bositul animator al cicloturis
mului românesc, Tănase Ignat

Bucu-
Pionieri-
Federa-

Vineri 2 aprilie 1971

ne-a adus la cunoștință cite- 
va dintre locurile unde se vor 
organiza excursii pe biciclete, 
la care vor lua parte pionieri 
și elevi ai școlilor Capitalei. în 
luna aprilie .și în prima decadă 
a lunii mai sc vor vizita Pădu
rea Bănoasa și Parcul Zoolo
gic, pădurea Chitila și Fabrica 
de ceramică Chitila, studioul 
cinematografia Buftea și alte
le. La aceste prime acțiuni 
și-au anunțat participarea pes
te 600 de pionieri și elevi. în- 
tr-o a doua etapă, excursiile 
vor.................
mai 
tri, 
five 
lui

TURNEU INTERNATIONAL 
DE HANDBAL MASCULIN

La Dinamo: iNTlLNIRE
INTRE PIONIERI SI SPORTIVI FRUNTAȘI

• ■»

fi efectuate pe distanțe 
mari, de sute de kilome- 

una dintre cele mai atrac- 
fiind vizitarea Văii Oltu- 

și a Dîmboviței (640 km).

COMPETIȚII DESCHISE 
RUGBYȘTILOR ȘCOLAR!

Clubul sportiv școlar și co
misia de rugby a Consiliului 
municipal pentru educație fizi
că și sport București organi
zează o competiție dotată cu 
„Cupa Semicentenarului". La 
întreceri vor lua parte echi
pele de juniori de la Școala 
sportivă nr. 2, Rapid, Con-, 
structorul și C.S.S. Prima eta
pă se va desfășura joi, înce- 
pînd de la ora. 15,30, pe Sta
dionul Tineretului, cînd se vor 
întîlni : Rapid — Constructo
rul și Școala sportivă 2 — 
C.S.S.
TIR CU ARCUL LA CLUJ

în sala Armata din Cluj s-a 
desfășurat, duminică, 
primăverii” la tir cu ____ ,
competiție organizată în cins
tea sărbătoririi Semicentenaru
lui Partidului. Au participat 
trăgători de la C.S. MureșuJ 
Tg. Mureș, Asociația sportivă 
P.T.T. Tg. Mureș și ‘ ‘
Cluj.

Câștigătorii probelor ; 2x30
m seniori: Alex. Gyorfi (P.T.T. 
Tg. Mureș) 571 p; senioare: 
Margareta Lazăr (C. S. Mure
șul Tg. Mureș) 541 p ; 2x15 m 
juniori : Gh. Takaci (A.S.A. 
Cluj) 569 p ; junioare : Maria 
Somboti (P.T.T. Tg. Murfeș) 417 
p (N.D.).

tncepînd de astăzi, timp 
de trei zile, Clubul spor
tiv Voința București orga
nizează în cinstea Semi
centenarului Partidului un 
turneu internațional de 
handbal masculin. Compe
tiția, care se va disputa 
pe terenul Voința, aliniază 
la start trei formații româ
nești din divizia A (Uni
versitatea București, S.C. 
Bacău și Voința Bucu
rești), precum și o echipă 
din prima ligă a Iugo
slaviei : Dinamo Pancevo. 
Reprezentând un excelent 
prilej de verificare a po
tențialului echipelor noas
tre divizionare, care se 
pregătesc pentru ultimul 
tur al campionatului (în 
aer liber), competiția se 
anunța deosebit de atrac
tivă. ea desfășurîndu-se 
după următorul program : 
vineri (de la ora 15.30) voin
ța București—S.C. Bacău și 
Universitatea București — 
Dinamo Pancevo ; sîmbătă 
(de la ora 15.30) Universi
tatea București — Voința 
București, S.C. Bacău — 
Dlnamo Pancevo ; dumini
că (de la ora 10) Universi
tatea București — S.C. Ba
cău, Voința București — 
Dinamo Pancevo.

— h —

„Cupa 
arcul,

A.S.A.

CUPA STEAUA"

ACTUALITATEA FOTBALISTICA

A intrat în tradiția clubului 
sportiv Dlnamo din Capitală de a 
organiza, periodic, Inttlnlri Intre 
sportivii săi și pionierii și șco
larii din diferite unități de învă-

Concursul de primăvară 
al înotătorilor

CURSE ECHILIBRATE

țămînt din București. Ieri 
rtndul pionierilor și școlarilor din 
sectorul 2, care au venit în sala 
de festivități a clubului din șos.
Stefan cel Mare pentru a asculta 
povestirile unor sportivi și antre
nori de frunte al clubului. Au 
vorbit despre activitatea, lor : an
trenorul de fotbal Petre Stein
bach. fotbalistul Mircea Lucescu, 
voleibalistul Gheorghe Corbeanu 
și poloistul Ștefan Kroner.

A fost o zi rodnică pentru vi
itorii sportivi care, la despărțire, 
au promis că vor reveni cu plă
cere la o nouă înlîlnire. (P. IV.).

LA CICLISM
între 7 și 9 aprilie se dispută 

ediția pe acest an a competi
ției cicliste dotată cu ..Cupă 
Steaua”. însumind 340 km (3 
etape). întrecerea se desfășoară 
pe șoselele din jurul Capitalei 
(Călărași, Oltenița. Ploiești — 
varianta Buftea). Vor lua par
te toți alergătorii fruntași, nre- 
cum și alți numeroși rutieri 
din București și din provincie.

Șl RECORDURI
NAȚIONALE

Edijia 1971 a concursului re
publican de primăvară a început 
ieri în cadrul intim (din păcate 
prea intim) al bazinului olimpic 
de ia complexul „23 August", pro- 
gramind o parte din probele de 
viteză. In general disputele au 
rost interesante, unele din ele 
dind loc la întreceri echilibrate, 
decise pe ultimii metri (100 m 
craul fete și 100 m bras băieți) 
spre satisfacția publicului amator 
de senzații tari. Mai mult cl-.iar, 
au fost înregistrate și cinci re
corduri în cele 8 probe desfă
șurate, ceea ce demonstrează ca
litatea pregătirilor efectuate de 
Înotătorii noștri fruntași în tim
pul iernii.

REZULTATE TEHNICE : băr
bați : 100 m craul : 1. M. Slavic 
(Steaua) 55,7, 2. Z. Oprițescu
(C.S.M. Cluj) 57,0, 3. I. Miclăuș 
(Dinamo) 57,7 ; 100 m bras : 1. 
A. Șoptereanu (Dihamo) 1:10,9,
2. P. Teodorescu (Steaua) 1:10,9,
3. O. Ressler (Steaua) 1:12,2 ;
200 m mixt : 1. D. Wettemek (Șe. 
sp. Reșița) 2:22,3 — record de 
juniori II (v.r. 2:24,0), 2. D.
Nagy (Mureșul Tg. Mureș) 2:23.1, 
3. E. Manolescu (Șc. sp. 2) 2:25.7; 
4x100 mixt : 1. Dinamo I (Mo- 
vatiu, Șoptereanu, Miclăuș, Ko- 
ka!) 4:17,4 — record de seniori 
(v.r. 4:18,1), 2. Dinamo II (Nu- 
țeanu, Hempel, Nicolae, Copcea- 
lău) 4:21.8 — record de juniorii 
(v.r. 4:25,5), 3. Steaua 4:23,2 ; FE
MEI : 100 m craul : 1. G. Cerbea- 
nu (Școlarul) 1:06,9, 2. S. GySngy 
(C.S.M. Cluj) 1:07,0 ; 100 m bras: 
1. A. Georgescu (Dinamo) 1:20,7 
— nou record de senioare, ju
nioare I și junioare II 
(v.r. 1:20.9), 3. R. Pătruică (Șc. 
sp. Reșița) 1:23,5 ; 200 m mixt :
1. C. Balaban (Dinamo) 2:40,3,
2. A. Groza (Dinamo) 2:42,4 — 
record de junioare I și n (v.r. 
2;42,9). 3. D. Pop (Dinamo) 2:47.2; 
400 m mixt : 1. Șc. sp. 1 Buc. 
(Dobre. Bujeu. Huztu, Petratu) 
3:21.1, 2. Șc. sp. 2 Buc. 5:30,5,
3. Rapid 5:39.8.

întrecerile continuă az! de Ia 
ora 10 Și 18.

D. ST.

tușuri, se pun la cale loviturile tactice, sc 
studiază jocul adversarului. Citiți amănun
te de la Rapid și Steaua în pagina o 3-o.

6AT- 
capi- 
Stca- 
con- 
bun

CELE PATRU BUCUREȘTENE
Înaintea înfruntării directe

azi. In vizită la rapid și steaua

Doar, azi, nu-i sîmbâfă. A mai râmas o 
zi pinâ la întîlnirea Rapid-Steaua. Fotba
liștii celor două echipe își continuă pre
gătirile cu intensitate. Se fac ultimele re-

DAN COE — căpi- 
lanul echipei Rapid: 
„Va fi un meci in
teresant. Steaua se 
află intr-o puterni
că revenire și va 
încerca să-și conti
nue 
Dar, 
noștri de 
nu le 
ti anunț de pe a- 
cum că se vor izbi 
de un zid puternic. 
Replica noastră va 
fi dintre cele mai 
dîrze“.

ascensiunea, 
adversarilor 

sîmbătă 
va fi ușor.

LUDOVIC 
MAREANU — 
lanul echipei 
ua : „Vrem să 
firmăm Jocul
prestat în acest se
zon. Sîntem dornici 
să facem fața cu 
succes Rapidului, e- 
chipă angajată în 
lupta pentru titlu. 
Ne vom strădui să 
oferim publicului 
un spectacol fotba
listic de bună cali
tate",

LOTUL „A" PENTRU• r MECIUL CU HERTHA
în. cadrul 

care echipa 
tuează înaintea partidei 
Cehoslovacia din cadrul cam
pionatului european, săptă
mîna viitoare „tricolorii" vor 
juca în Berlinul occidental, 
în compania echipei Hertha, 
din prima ligă. Antre
norul federal Angelo Nicule- 
scu a convocat pentru dumi
nică seara, la București, ur
mătorii jucători: Răducanu
și Adamache — portari, Săt- 
măreanu, Lupescu, Dinu, Mo- 
canu și lanul — fundași, Du-

pregătirilor pe 
națională le efec- 

cu

mitru, Radu Nunweiller, Anca
— mijlocași, Neagu, Dembrov-

schi, Dobrin. Dumitrache și 
Lucescu — înaintași.

Lotul va părăsi Capitala 
luni dimineață cu avionul.

TRAGEREA LA SORTI A SFERTURILOR
DE FINALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

La sediul Federației române 
de fotbal a 
tragerea la

avut loc asearâ 
sorți a sferturi-

lor de finală ale „Cupei Ro
mâniei". Au fost stabilite ur
mătoarele partide :

Steaua 
Dinamo 
Metalul București

• Politehnica Timișoara

Crișul.
Progresul Brăila 
C.F.R. Timișoara 

„U" Cluj
Conform regulamentului, s-a 

mai stabilit, tot prin tragere

Azi, la Dortmund, finala C.C.E. la handbal masculin

INTERES ENORM PENTRU MECIUL
VIL GUMMERSBACH

da 
e- 
fi- 

a

DORTMUND, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Sosiți în acest oraș, spre 
care se îndreaptă azi atenția 
tuturor amatorilor de handbal 
din Europa, ne-am putut 
seama imediat de interesul 
norm cu care este așteptată 
nala celei de-a X-a ediții 
C.C.E, la handbal masculin.

Oricît am încerca să vă in
troducem in atmosfera fierbin
te care precede confruntarea 
dintre campioanele României și 
R.F.G. (Steaua și V.f.L. Gum
mersbach) Oram putea s-o fa-; 
c-'-m cu mai mult succes decit1 
relatindu-vă 
timplare :

In cursul 
în cadrul unei scurte intilnirȘ, 
oficialitățile locale și reprezen
tanții federației vest-germarie

s-au oferit cu amabilitate sâ 
rezolve unele probleme — dacă 
ele există, firește — ale dele
gației noastre. După ce s-au 
tranșat chestiunile curente le
gate de orele de antrenament, 
meniu etc. antrenorii echipei 
Steaua au solicitat cîteva bi
lete de intrare, contra-cost. 
Simpaticul H. Becker, delega
tul comisiei de handbal din 
Westfălia a exclamat : „Orice

In turneul pentru „Trofeul Gaud ini"

mult succes decit’ 
următoarea in-

dimineții de joi

„SERIA DE AUR" A LUI TALVARD
VA CONTINUA ȘI LA BUCUREȘTI?

Nu, ’francezii. n-au uitat că 
anul trecut au pierdut ocazia 
— și încă pe „teren propriu", 
la Beziers — de a reintra în 
posesia Trofeului Gaudini pe 
care îl cedaseră românilor, cu 
un an în urmă, la Verona. 
Românii se înapoiau cu tro
feul acasă, avînd numai un 
asalt cîștigat în plus față de 
francezi.

Așadar, campionii olim
pici Magnan și Noel, îm
preună cu Revenu și Talvard, 
care au făcut parte din acel 
cvartet nenorocos de la Be
ziers, vin acum la București 
cu dorința fermă de a-și lua 
revanșa. Ei știu, ca și al 5-lea 
companion al lor. Lesueur, că 
floretiștii români, ca și cei 
maghiari, sînt adversari redu
tabili. Ei își mai amintesc fă

B. Ta'vard (stingă) în finala Trofeului Martini cu S. Szabo. 
Pe amîndoi ii vom revedea în sala Floreasca.

in campionatele mondiale de 
la Ankara, trăgătorii români, 
în frunte cu tenacele Mure- 
șan, i-au eliminat în sferturi 
de finală. Dar, poate tocmai 
de aceea, dorința lor de a se 
revanșa este mai mare.

Desigur, între dorință și 
realizare este întotdeauna o 
zonă de incertitudini, de sim
ple presupuneri. De data a- 
ceasta, floretiștii francezi cred 
că vor păși spre împlinirea 
dorinței lor pe certitudinile 
oferite de forma excelentă în 
care se află Bernard Talvard, 
în primul rînd. „Bibi" a reu
șit, în acest an, să cîștige am
bele competiții mari, trofe
ele Martini și Rommel, avînd 
ca adversar în finală, de fie
care dată, pe maghiarul S. 
Szabo, despre care am auzit 
că va fi și el prezent la 
București. Va continua „seria 
de aur" a lui Talvard șl în 
concursul individual ce va a- 
vea loc a doua zi după dispu
tarea Trofeului Gaudini ? De 
mult credit se bucură, de ase
menea, Revenu și Lesueur, co
echipierii lui Talvard, care au 
reușit împreună frumoasa 
performanță de a cîștiga 
Cupa Europei, învingînd în 
finală prestigioasa echipă Di
namo Moscova. Acestora lise 
alătură două figuri proemi
nente ale floretei franceze :

i

va f) transmis în 
radio (crainic re- 
Nlcolae Soar?), 

___ „__  de la ora 21. pe 
programul I. înregistrarea 
Integrată a partidei va îi 
transmisă . *"
noastre de televiziune, 
cepind de . -
(crainic reporter Cristian 

Țopescu). Pentru telespec
tatori prezentăm jucătorii 
celor două formații cu nu
merele pe care le vor pur
ta în timpul intîlnirii:

STEAUA : Dinei I, Mun- 
teanu 12 — portari, Gațu 
3, Birtolom 4, Stokl 5, Po
pescu 6, Iaeob 7. Coasă 8, 
Goran 9, Gruia 10 (căpita
nul echipei), Marinescu 11, 
Cristian 14 ;

VfL GUMMERSBACH : 
Kater 1, Hamann 12 —
portari, Brand 2 (căpita
nul echipei), Lingelbach 3, 
Bolter 4. Feldhoff 5, Keller 
6. I.eistc 7. Westebe 8, 
Schmidt 9, Kosmehl 10, 
Braunschweig 11.

Finala C.C.E.. se dispută 
Ia Westfalenhalle din Dort
mund, începind de la ora 
20 (21 — ora României), și 

" de suedezii 
și Leif Ols-

Meciul 
direct la 
porter : 
începind

île posturile 
iLiune, în- 

la ora 22.15

este arbitrată
Haase Karls on 
sen.

lo sorți, că primele echipe 
vor fi organizatoare în ziua 
de 28 aprilie, iar returul se 

terenurile ce- 
în ziua de 2

de 28 aprilie, 
va disputa pe 
lorlalte formații 
iunie.

In cazul că 
rea celor două 
egalitate perfectă, 
chipa de categorie inferioară 
se va califica în semifinalele 

Cupei României".

după disputa- 
meciuri va fi 

atunci e-

STEAUA

Această imagine, realizată de fotoreporterul nostru V. Ba- 
geac la meciul Steaua — VfL Gummersbach (semifinala CCB 
ediția 1969/1970) este o mărturie a aprigei bătălii ce se des
fășoară pentru victorie la handbal. Faultat, Gruia 
totuși, să tragă și 
și astăzi 7

reușește,
să marcheze. O va face cu aceeași forță

ne solicitați vă putem oferi 
in limitele posibilităților noas
tre. Dar bilete, nu ! Nu am 
nici pentru fratele meu care 
a uitat să mă anunțe din timp

că vrea să vină la meci...” 
Cc-am mai putea adăuga in 
plus ? Poate doar faptul că 
partida va fi urmărită de o 
serie de somități ale handba-

Ciștigătoarele CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

1958/1959 R.I.K. GOtteborg Suedia
1959 1960 F.A. Goppingen R.F. a Germaniei
1961/1962 F.A. GOppingen R.F. a Germaniei
1962/1963 Dukla Praga Cehoslovacia
1964 1965 DiNAMO BUCUREȘT. România
1965/1966 D.H.f.K. Leipzig R.D. Ge’-rnanfi
1966/1967 VfL Gummersbach R.F. a Germanici
1967/1968 STEAUA BUCUREȘTI România
1969/1970
1970/1971

VfL Gummersbach 
?

R.F. a Germaniei

In sezonul competiționa) 1955/ 1957 s-a organizat, pe același 
principiu, o competiție, socotită de debut a C.C.E., numită 
„Cupa Orașelor", care a revenit selecționatei orașului Praga.

De luni, la București

Turneul final al campionatului masculin de volei

- încă un pas spre titluCampioana
SIBIU, 1 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Turneul fi
nal al campionatului mascu
lin de volei a început astă- 
seară, în Sala Armatei din lo
calitate, în fața cîtorva sute 
de spectatori, care au avut 
prilejul să urmărească partide 
interesante oferite de cele pa
tru finaliste.

Tn jocul de debut echipa 
campioană, STEAUA, a întîl- 
nit formația studenților gălă- 
țeni, POLITEHNICA. Deși ste- 
liștii s-au impus în trei seturi, 
întîlnirea a fost echilibrată. în 
primul set cei care au ieșit 
mai mult în evidență (în spe
cial prin blocaje reușite) au 
fost gălățenii. Ei au condus 
detașat în prima parte a setu
lui (7—3. 10—7) și au avut 
chiar posibilitatea să cîștige. 
da- ă în final nu iroseau oca
zii bune în atac. Mai bine or
ganizată în apărare — cu un 
dublaj excepțional și cu o dis
punere în teren perfectă —

Steaua a încheiat victorioasă 
acest set de mare luptă. în ur
mătorul, elevii lui T. Tănase 
au profitat de nota de haos 
care s-a instaurat în terenul 
gălățenilor, au făcut 'o verita
bilă demonstrație de virtuozi
tate (8—0, 12—2, 14-4), dar
au slăbit ritmul și au per
mis adversarilor o ușoară re
venire, fără însă a-i pune în 
pericol victoria în set. Nota de 
superioritate a bucureștenilor 
se menține și în partea a treia 
a jocului, astfel că Steaua cî.ș- 
tigă pe merit cu 3—0 (13, 8, 
10) și face încă un pas spre al 
nouălea titlu. S-au remarcat : 
Bartha, lorga (S), Udișteanu 
(P). Arbitraj bun C. Pitaru 
(Sibiu), N. lonescu (București).

Tn meci vedetă, formațiile 
DINAMO și RAPID au oferit 
un spectacol de bună calitate, 
aplaudat la scenă deschisă. în 
formă foarte bună (în specia] 
cu Dumănoiu, Schreiber, Sto- 
ian, Oros) dlnamoviștii au ob
ținut victoria °u 3—1 (13, —11,

9, 7). Au arbitrat, foarte bine
1. Niculescu și C. Armășescu.

Aurelian BREBEANU

Magnan și Noel, ambii com
ponent ai echipei care a cu
cerit medalia de aur în tur
neul olimpic din Mexico. La 
ora cînd veți citi aceste rîn- 
durî, ei vor fi gata să se 
îmbarce în avionul care îi 
va duce în ospitaliera capi
tală a României.

L.I.H.G. a decis:

HOMÂNIA VA ORGANIZA €.M. Dt HOCHEI
GRUPELE B ȘI C ÎN I9Î2

Grupa A va avea loc la Praga

Tn cadrul lucrărilor Congre
sului Ligii internaționale de 
hochei pe gheață, care se des
fășoară Ia Geneva, s-au stabi
lit — în cursul zilei de joi — 
datele și locurile de disputare 
a campionatelor mondiale 
din anul 1972.

Campionatul echipelor din 
trupa A va avea Ion la Praga

între 7 și 22 aprilie 1972, în 
timp ce campionatele grupelor 
B și C se vor desfășura în 
România astfel :

— grupa B, la București, în
tre 23 martie și 2 aprilie ;

— grupa C între 3 și 12 
martie într-un oraș de pro- 
vinoie.

lului internațional, printre cart» 
Emil Horle, președintele comi
siei tehnice a I.H.F. și Alberto 
Sanroman, vicepreședinte al 

I.H.F., președinte al federației 
spaniole, precum și de nume
roși antrenori sau arbitri din 
alte țări.

Și în timp ce interesul și pa
siunile sportive legate de acest 
meci continuă să crească In
tr-un ritm amețitor, în cele 
două tabere apele s-au liniștit, 
în ultima lor apariție publică, 
la o partidă de verificare sus
ținută în compania lotului stu
dențesc al R.F.G., handbaliștii 
de Ia Gummersbach au cîștigat

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

UItimul ad in lupta 
pentru titlul de campioană la hochei
Lupta pentru cucerirea in

vidiatului titlu de campioană 
a tării la hochei pe gheață

continuă cu și mai multă ar
doare. Steaua și Dinamo au 
rămas despărțite în clasament

de un singur punct și după 
consumarea turului IV, astfel 
că soarta campionatului se va 
decide la București, pe pati
noarul acoperit „23 August", 
unde de luni vor începe 
jocurile ultimului tur. Iată 
cum arată clasamentul înain
tea acestor meciuri decisive :

20 9 3 8 94—105 '21
4. Agronomia Cluj

1. Steaua 20 17 2 1 176— 29 36
2. Dinamo 20 17 1 2 154— 49 S5
3. Avintul M. Ciuc

20 7 2 11 82—121 18
5. T.P.G.G. 20 3 4 13 58—106 10
6. Avintul Gheorghenl

20 0 2 18 47—201 2

• Ediția din acest an a

Penultimul tur al campionatului divizionar de hochei a 
avut loc la Miercurea Ciuc. Fază din meciul restanță Avintul 
M. Ciuc — Agronomia Cluj: Borbath (Ag.), Bașa (Av.) și Ti
mar (Ag.) în luptă pentru puc.

Foto ; Gh. .GQBȘODZB — Brașov:

..Cupei speranțelor", rezerva
tă copiilor, va avea loc pe 
patinoarul artificial din Poia
na Brașov, între 7—12 aprl- 
lie.

• Finala campionatului de 
juniori va fi găzduită de pa
tinoarul acoperit din Miercu
rea Ciuc în săptămîna de la 
12^9 aprilie,' «
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rte hoonhnf^ Echipele fcolarilor fi Juniorilor =
UUUUIIUl= în preajma turneelor finale A
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PRIM BILANȚ INTERNAȚIONAL

Nr. 1219 (6653)

sp. 
Con- 

C.S.M.

începînd de duminică, sala 
Școlii sportive din Sibiu va găz
dui, timp de cinci zile, turneele 
finale ale campionatelor naționale 
de școlari și Juniori, la care vor 
lua parte echipele ciștigătoare ale 
celor opt serii, adică : Sc. sp. 
Satu Mare (antrenor G. Mahler), 
Șc. sp. Cluj (V. Mureșan), Șc. 
sp. Arad (E. Davldhazi), șc. sp. 
Pitești (N. Delcuescu), Șc. 
Brașov (D. Stroe), Farul 
stanța (Em. Răducanu),
Iași (Dan Pavelescu), Lie. nr. 35 
București (G. Chiraleu) la băieți; 
Sc. sp. Satu Mare (Gabriela Both), 
Se. sp. Cluj (H. Pop), Metalul 
Salonta (A. Gripp), Șc. sp. Bra
șov (Elena și Gh. Roșu), Șc. sp. 
Craiova (T. Chlaburu), Șc. sp. 
Constanța (Marla Popovici), Vi
itorul Dorohoi (Ilarlcn Mandache), 
Lie. nr. 35 București (Gh. Beno- 
ne) la fete.

Sistemul de desfășurare a com
petiției este următorul : formați
ile vor fl împărțite in două serii 
de cite patru echipe, in cadrul 
cărora se va Juca sistem turneu. 
Apoi, pe baza clasamentelor din 
serii, vor fi alcătuite grupele 
pentru locurile 1—4 șl 5—8, unde 
se va Juca tot sistem turneu, ți- 
nindu-se seama insă șl de rezul
tatele din seriile preliminare. 
Menționăm că la sfirșitul compe
tiției se vor acorda două titluri : 
unul de campion național școlar, 
altul de campion național de ju
niori. în această situație, o echipă 
școlară clasată pe primul loc va 
cuceri ambele titluri, dar dacă 
performanța va fi realizată de 
o altă formație (Farul, C.S.M. sau 
Metalul), aceasta va deveni nu
mai campioană de Juniori,

BĂIEȚI 
dinamovlst 
dinam ovist 
dinamovlst_____
școlar Banatul Timi-

ur-

1956 Tinărul 
1937 Tinărul 
1958 Tinărul 
1939 CI. sp.

șoara
1960 nu s-au
1961 
19®
1963
1964
1965 
3966 Șc.
1967 Șc.
1968 Șc. __  _______
1969 Lie. nr. 33 București
1970 Lie. nr. 35 București

Menționăm că pînă la ediția 
lat sub denumirea ^Campionatul

ci. 
ci.
Sc. 
șc. 
Sc.

VASILE SELEJAN

Zonele11 criteriului! de elevi 
la această

Mini baschetul, 
acest frate mat 
tînăr, dar la fel 
de popular, ca 
baschetul „mare" 
cunoaște tot mai 
mulți adepți în 
rîndul elevilor 
din țara noastră, 
fiind practicat cu 
deosebit entuzi
asm și pasiune. I- 
maginea alătura
tă in care tinerele 
sportive se avîntă 
spre coș cu tot e- 
lanul specific ti
nereții, este eloc
ventă.

DRAGOȘ NEAGU

de la București) 5 Grecia, sîm- 
bătă la Rouen jl apoi, cu 20 de 
zile mal tîrzlu, echipa U.R.S.S., 
la 23 aprilie, la Salnt-Ouen (în 
frumoasa sală cu o capacitate de 
6 ooo de spectatori).

Noi ne vom consola (șl o spu
nem fără ironie) cu meciurile a- 
desea pline de neprevăzut (și toc

mai de aceea Interesante) din ca
drul zonelor campionatelor na
ționale. Scîntel pot sări șl la 
Ploiești, Constanța sau Tg. Mu
reș...

Nu o «implă curiozitate profe
sională d Interesul pentru aten
ta pregătire ș! prezentare a eli
tei boxului românesc ne-a de
terminat să trecem In revistă 
statistic activitatea Internațională 
a puglHștilor fruntași în acest 
prim trimestru al anului. Totali-- 
zînd partidele din cadrul intilni- 
rllor lnter-țârl (de fapt una sin
gură : cea cu echipa Danemar
cei), din cadrul turneelor Inter
naționale și cele eu caracter a- 
mical (destul de accidentale, mal 
curind fortuite), am ajuns la ur
mătorul bllamț : doar Gririescu 
(într-un fel liderul acestui bilanț) 
a disputat 4 meciuri cu adversari 
străini, Pometcu șl Zilberman 
cite 3 meciuri, Stump, Ganea și 
Ene cîte două meciuri. Alți 10 
membri al Iotului au lâ activ 
cile un singur meci internațio
nal, dar sînt și dintre cel care 
absentează din această listă (cum 
ar fi Covaci, de pildă).

Și încă nu an, pomenit nimic 
de valoarea acestor ’ntllnlri și 
nici despre rezultatele lor. " 
cursul acestor meciuri, din 
16 boxeri români care le-au a- 
bordat, 5 au eoborit ringul și în
vinși. Ceea ce firește nu anulea
ză eficacitatea palmaresului ex
cepțional a! „muștel" Gruiescu și 
al „penei" Pometcu (cite meciuri 
— atîtea victorii). Rămîne să 
medităm doar asupra valabilită
ții Intențiilor federației, care a 
prevăzut mai multe confruntări 
interne pentru boxerii fruntași 
(cu rezultate, după cum știm, nu 
prea lăudabile), și în primul rind 
curajoasa (dar șl plină de riscuri) 
hotărire de a trimite candldații 
continentali în focul trierilor zo
nale.

Ar trebui poete să-1 Invidiem 
pe pugillștll francezi, care șl-au 
încheiat campionatele naționale la 
28 martie (deci destul de devre
me, ca și cei sovietici) și au încă 
timp pînă la campionatele euro
pene să înfrunte in meciuri in- 
ter-țări acasă (după ce au de
clinat, cerînd amînarea. meciul

în 
cei

Noii campioni da box

Victor BANCIULESCU

GONG!

Născut la 12 no
iembrie 1948 in co
muna Feleac, Jude
țul Cluj, Vasile Se
lejan a început ci
clismul in anul 1965. 
Trecuse mal întll 
prin școala schiului, 
dar antrenorul Va
sile Chlș (C.S.M. 
Cluj) a întrezărit in 
minusculul sportiv 
calități de rutier. 
Are 165 cm înălțime 
șl 63 kg. Din anul 
1966 face parte din 
clubul sportiv Di
namo București și 
se pregătește sub 
îndrumarea prof. 
Nicolae Voiau.

Cele mal 
performanțe : 
pion național 
semlfond (1968) 
de clcloeros " 
locul III ta 
României” 
locul I ta 
Greciei" (1968 
echipe), locul I in 
trei etape din 
rul României" 
4 etape din „ 

Macedoniei” (lug.)

• ____ ___ ____ —
Franței, stabiliți in urma finale
lor desfășurate la Agen, sint tin 
ordinea categoriilor) : Jean-Luc 
Fonroques (un tînăr de 17 ani, 
primul campion francez la cate
goria semimuscă), Rabah Kha- 
ioufi (la 28 de ani, pentru a patra 
oară consecutiv campion), Atdo 
Cosentino (vedeta nr. 1 a boxului 
amator francez, datorită vitezei 
de execuție, preciziei și eficaci
tății loviturilor sale). Daniel Trl- 
oulalre (revelația acestor cam
pionate), Jean-Marle Cotinaut, 
Jean-Pierre Younsi, Serge Du
puis, Marcel Giordanella, Yannick 
Dufour, Henri Moreau șt Alain 
Victor (care a obținut singurul 
k.o. al finalelor).

• S-ar părea că Gănter Meier 
nu-și va apăra titlul continental 
la Madrid. Campionul vest-gsr- 
man și-a fracturat degetul mare 
șl deși nu-și asumă nici un fel 
de riscuri, s-ar putea să nu fie 
In stare de luptă >a începutul 
lunii tunle.
• Turneul preolimpic de box 

de la Mdnchen și-a fixat datele 
de desfășurare pentru perioada 
11—17 septembrie anul acesta. Se 
așteaptă cu interes participarea 
puternicilor boxeri din U.R.S.S., 
Romănia, Polonia șl Bulgaria.

• O greșeală de transmisie ne-a 
făcut să anunțăm eronat titularul 
unei categorii in palmaresul cam
pionatului Uniunii Soviettce. Noul 
campion sovietic la categoria co
coș este Aleksandr Melnikov.

• Campionii de box al Greciei, 
In ordinea categoriilor (minus ca
tegoria grea șl începînd cu cat. 
mused) : Solomos, Hullaras. Thco- 
tokatos, Lumbardeas. Agrimana- 
kts, Therlanos, Ikonomakos, Ia- 
nopoulos, Bunduris.

bune 
eam- 

de 
— Șl (1970), 
.Turul 

(1968), 
i,Turul 

— pe

Puțini au fost cei care, la 
Început, i-au acordat credit 
Iui Vasile Selejan. „Prea 
este micuț” — spuneau unii, 
uitînd probabil ce statură 
au avut Jean Robie și Ber
nard Eckstein... Dar, Vasile 
s-a impus repede atenției. 
Schiul și, mai ales, desele 
urcușuri cu bicicleta pe Fe- 
leac l-au ajutat să devină 
un grimper remarcabil. E- 
vadările initiate pe munte, 
în „Turul României", în 
„Cupa Voința” și in alte 
competiții la startul cărora 
se * aflau șl alergători stră
ini, l-au adus pe Selejan 
printre vedete. Curînd a 
fost selecționat in echipa 
națională, participînd la im
portante competiții peste ho
tare : Cursa Păcii, Turul Iu
goslaviei, Turul Greciei, Tu
rul Austriei, Turul regiunii 
Bordeaux, Turul Algeriei. 
De această din urmă între
cere — disputată între 16 și

28 martie — este legată cea 
mai bună performanță a sa 
în activitatea internaționa
lă. După cum se știe, el s-a 
clasat — în final — pe lo
cul VI, întrecînd din plu
tonul celor 105 concurenți 
(din 15 țări) cicliști cu re
nume în arena internaționa
lă a amatorilor : Rjjszard 
Szurkowski (cîștigătorul e- 
diției de anul trecut a 
Cursei Păcii), Axei Peschel 
(de asemenea învingător în 
Cursa Păcii), Hanușik, Le- 
chatelier, Starkow, Czechow- 
ski, Drechsler ș.a. Remarca
bila performantă ne anunță 
că VASILE SELEJAN a a- 
juns la maturitate sportivă, 
că de abia de acum încolo 
se va realiza în arena in
ternațională. îi dorim acest 
lucru și așteptăm să-l ur
mărim pe șoselele cursei 
Varșovia — Berlin — Praga din 
acest an.

mind ca primei echipe 
să 1 se decearnf. titlul ] 
categorie.

Iar acum, iată tabelul de onoare 
edițiilor precedente :

FETE
Dinamo Timișoara
Voința Gheorghien!
Voința Gheorghlenl
CI. sp. școlar Luceafărul 

Brașov

al

Satu Mare 
București 
București

disputat_ turneele finale 
școlar 
școlar
nr. 2
nr. 2 

medie nr. 
sp. Ciul 
sp. Cluj 
sp. Constanta

sp.
sp. 
sp. 
sp.

București 
Cluj 
București 
București
2 Tg. Mureș

CI. sp. școlar București 
CI. sp. școlar București 
Harghita Tg. Mureș 

Oradea 
Brașov 
școlar București 
Brașov 
Brașov

Șc. 
șc.
CI. 
Sc. 
Sc. 
LIc.
Lie.

național

pentru copii

sp. 
sp. 
sp. 
sp. 
sp 
nr. 35 București 
nr. 35 București 

din 1968 competiția s-a dispu- 
---------  „------------------ național pentru juniori I" "iar 

din 1969 se desfășoară sub titulatura „Campionatului național a’ 
elevilor și juniorilor".

Clasamentele la „B“
Cu meciurile programate sîmbă

tă șl duminică în Capitală șl în 
țară, începe returul campionatului 
divizionar B, ale cărui elasa- 
mente se prezintă, în momentul 
de fată, astfel :

MASCULIN
SERIA I

Comerțul Tg. M.
9 9 

știința Mediaș 9 7 
St. r. Bv. 9 6 
Crlșul Oradea 9 5 
știința Petroșani

9 4
Constr. Arad 9 4

înaintea returului

1.

2.
3.
4.
5.

0
2
3
4

646—485
611—572
598—536
580—508

13
16
15
14

7. Voința Tg. M. 9 3 6 478—342
8. ^U" Craiova 9 3 6 531—561
9. Voința Zalău 9 2 7 507—605

10. Utilejul Timiș. 9 2 7 475—523
SERIA

Voința Buc. 
iU” Buc. 
Progr. Buc. 
Constr. iași 
Acad. Mii. Buc. 
A.S.A. Bacău 
Poli. Iași

12
12 
ii 
ii

6.
5
5

519—514
563—632

13
13

C. I. ODOBESCU
arbitru international

onorific F.I.B.A
Ca răsplată a importantei 

contribuții adusă la îmbunătă
țirea calității arbitrajelor și a 
unor frumoase inițiative (este 
creatorul apreciatei foi de ar
bitraj românești la care, din 
păcate, s-a renunțat în mod 
neiustificat). Constantin I. O- 
clobescu a fost distins cu titlul 
de arbitru international onori- • 
fie FI.B.A.

Ceremonia decernării Diplo
mei a avut loc la sediul F.R. 
Baschet, într-un cadru festiv.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A H-A
1
2
2
3
3
5
5

8 :
7 !
7 !
6 ;
6 ;
4 I

- - —. 4 1
8. Comerțul Tirgoviște

9 2 7
Rapid CFR Gl. 9 18
Știința Sf. Gheorghe

FEMININ
SERIA I

8
8
6
5
3
4

Știința Sf. Gheorghe
9 4 5 426—497
9 2 7 400—510
9 2 7 390—472
9 18 331—391

A II-A

652—533 
572—525 
664—545 
579—555 
704—529 
635—620 
557—532

17
16
16
15
15
13
13

9.
10.

11
10

515—700
532—682

retrasă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voința Tg. M. 
„U“ Timiș. 
„U" Craiova 
Met. Salonta 
„U“ Cluj 
Voința Oradea

1
1
3
4
4
5

481—351 
604—412 
423—455 
435—430 
383—347 
452—460

8. Medicina Tim.
9. Record Cluj

10 Foresta Arad
SERIA

1. Arhitectura 
Buc.

2. „U“ Iași
3. Progr. BUC.
4. Poli. Brașov
3. I.E.F.S. TI
6. Voința C-ța
7. Rapid II
8. Ped. Galați
9. ..U“ Buc.

10. Medicina Buc.

Zilele trecute, Comisia 
competiții din cadrul F. _
Baschet a stabilit următoarele 
zone de disputare a Criteriului 
național pentru copii (născuți 
in 1956 și mai mici) : BĂIEȚI, 
zona I’iatra Neamț : Șc. sp. 
Piatra Neamț, Șc. sp. Suceava, 
Șc. sp. Botoșani. Lie, nr. 1 
Tulcea, Șc. sp. Bacău, Șc. sp. 
Buzău ; zona Ploiești : Șc. sp. 
Ploiești, Șc. sp. Galați, Șc. sp. 
Constanta. Șc. sp. Brașov, Rul
mentul Birlad, Comerțul Tîr- 
goviște ; zona Mediaș : Șe. sp. 
Cluj, Lie. nr. 1 Bistrița, Șc. sp. 
Oradea, Lie. nr. 2 Tg. Mureș, 
Șc, sp. Mediaș ; zona Craiova : 
Lie. „Ion Slavici" Arad, Lie. 
„Nicolae Bălcescu” Craiova, Șc. 
sp. Tr. Severin, Lie. nr. 2 Ti
mișoara, Șc. sp. Pitești ; FETE, 
zona Galați : Șc. sp. Constanța 
Șc. sp. Dorohoi, Șc. sp. Cimpu- 
lung, Șc. sp. Galați, Șc. sp. 
Ploiești, Lie. nr. 1 Tirgoviște ; 
zona Oradea : A. S. Armata 
Cluj. Crișul Oradea, Univer
sitatea Timișoara, Șc. gen. Ghio- 
rac, Șc. sp. Satu Mare ; zona 
Tg. Mureș : Șc. sp. Gheorghi- 
eni. Șc, sp. Brașov, Șc. sp. Si
biu, Lie. nr. 2 Tg. Mureș ; zo
na Deva : Lie. nr. 2 Caransebeș, 
Lie. nr. 2 Tr. Severin, Șc. gen. 
Tr. Măgurele, Șc. sp. Craiova, 
Șc. sp. Deva.

întrecerile se vor desfășura 
între 9—11 aprilie, urmînd ca 
prima clasată din fiecare zonă 
și echipele clasate pe primele 
două locuri în campionatul mu
nicipiului București să se ca
lifice pentru turneele finale, 
programate între 1—4 iulie.

de 
R.

UUUUUIII

DUMINICĂ,
U SNAGOV

CONCUBS INTERNATIONAL
DE MARȘ

laDuminică 4 aprilie, de 
orele 10,30, la Complexul 
sportiv Snagov va avea loc 
un concurs internațional la 
proba de 20 km marș. La în
trecerile organizate de clu
bul sportiv Dinamo, pe lin
gă cei mai buni mărșăluitori 
din țară (concursul constituie 
și un criteriu de selecție pen
tru sportivii noștri), au fost 
invitați și atleți din U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, 
și R.D.G. Pînă în prezent au 
confirmat participarea numai 
sportivii din R.D.G.

Cu același prilej, cei 
buni maratoniști din 
care se vc<r întrece tot 
tru alcătuirea lotului, parti
cipă la un concurs de mara
ton redus (35 km).

ACTUALITĂȚI DE PE ARENE

H. N

SE REIA CAMPIONATUL 
DIVIZIEI A

S-A TRAS LA SORȚI 
ORDINEA INTRĂRII PE 
PISTE, LA C. E. DE 

JUNIORI

9 8 1 528—398
9 8
9 7
9 7
9 5
9 4
9 3
9 1
9 1
9 1

535—332 
491-416 
468—414 
435—418 
419—422 
308—412 
308—412 
377—502 
344—491

CRIZA COBORÎRII

mai 
țară, 
pen-

Zilele trecute, la Budapesta, cu 
ocazia întâlnirii internaționale de 
juniori Ungaria — România, a 
avut loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea ordinii intrării pe piste 
la campionatele europene de ju
niori. programate luna viitoare la 
Galați. Din partea Federației ro
mâne de popice a asistat Ing. Ion 
David, membru al biroului F.R.P., 
Iar forul internațional de specia
litate a fcst reprezentat prin Jo-

zsef Herman, vicepreședintele 
F.T.Q., secția asfalt.

Sorții au decis ca ordinea in
trării concurenților pe pistele are
nei Dunărea din Galați să fie 
următoarea : ECHIPE fete : 1.
R.F. a Germaniei, 2. Ungaria. 3. 
România, 4. Cehoslovacia, 5. R.D. 
Germană ; băieți : 1. Ungaria, 2. 
Iugoslavia, 3. Cehoslovacia, 4. Ro
mânia, 5. R.D. Germană, 6. R.F.

Austria. INDI- 
1. R.F. a Ger- 
Germană, 
Ungaria.

După o Întrerupere de o sâp- 
tămînă, sîmbătă șf duminică e- 
chipele divizionare A vor relua 
întrecerile, disputtnd etapa a 
Vl-a a returului competiției. Cele 
mai Interesante partide au loc 
în orașele Tg. Mureș (Voința — 
Rapid București) și București 
(Voința — C.S.M. Reșița) la băr
bați. Ploiești (Voința — Voința 
București) și Tg. Mureș (Derma- 
gant — Cetatea Giurgiu) Ia femei.

înaintea etapei a XVII-a, clasa
mentele arată astfel :

FEMININ

NE LIPSESC JUCĂTORI 
CU PERSONALITATE ÎN ATAC

Așadar, să recapitulăm bi
lanțul echipei noastre repre
zentative de polo la primul 
turneu internațional, desfășu
rat la sfîrșitul săptămînii tre
cute, la Belgrad : 3—6 Cu Iugo
slavia, după un joc în care 
a ratat 7 situații de om în 
plus (!), 4—5 cu Italia, într-o 
partidă în care (de asemenea) 
a avut * ................"
eunde ________ _______
(dar nu a înscris), și un 11—2 
(cel mai categoric scor din ul
timii ani) obtinut în fața Bul
gariei.

Pentru un început de sezon, 
avînd în vedere că „7"-le re
prezentativ a suferit modifi
cări substanțiale, aflîndu-se și 
sub o nouă conducere tehni
că, rezultatele de la Belgrad 
par a fi normale. Ele demon
strează. în primul rind — și 
acesta este lucrul cel mai im
portant — că echipa română 
nu a pierdut contactul cu plu
tonul fruntaș, iar dacă ar fi 
avut mai multă șansă, ar fi 
putut realiza chiar două vic
torii în cele trei partide dispu
tate. In acest sens, sugestive 
ni se par declarațiile celor doi 
antrenori :

ANATOL GRINȚESCU: „Ca 
pregătire fizică nu am fost cu 
nimic inferiori adversarilor 
noștri. Vă puteti lesne închipui 
cit au înotat jucătorii pentru 
a putea obține în fața Iugo
slaviei, de exemplu, nouă si
tuații de „om în plus". Dar, 
acest lucru, nu este suficient. 
A fost evident că echipa este

în ultimele 45 de se- 
superioritate numerică

încă serios deficitară la capi
tolul tehnicii individuale . și a- 
supra acestui lucru trebuie în
dreptată toată atenția in peri
oadele următoare de pregătire. 
Jucătorii mai greșesc încă pa
se, nu dispun de mijloace 
multiple, pentru a șuta la 
poartă și, ceea ce este mai 
rău, nu au acea intuiție nece
sară găsirii momentului ideal 
pentru lovitura la poartă. Pe 
scurt, aș defini aceasta ca o 
lipsă de personalitate în situa
țiile decisive, unde în cîteva 
fracțiuni de secundă trebuie să 
rezolvi atacul cu promptitudine 
și imaginație. Evidențieri ? 
Culineac și Mihăilescu. Neaș
teptat de bun 
posibilități — 
fires cu".

NICOLAIE 
echipa nu va 
cu succes situațiile de om în 
plus, nu va putea avansa nici
odată în plutonul de frunte. 
Apoi, va trebui să ne debara
săm de unele complexe în 
fața echipelor mari; altfel, nu 
vom putea juca niciodată cu 
încredere, de la egal la _ 
cu aceste formații și vom in
tra mereu în bazin dinainte 
învinși. Va trebui — în me
ciurile viitoare — să verificăm 
și alti tineri jucători, cum ar 
fi D. Popescu, Claudiu Rusu, 
D. Frîncu (care au lipsit de 
această dată), recunoscuți pen
tru „setea" de gol. Cred că de 
acest lucru are nevoie echipa 
noastră mai mult ca oricînd".

— Nastasiu. Sub 
Huber și Zam-
FIROIU : „Dacă 
învăța să rezolve

egal,

BETONUL STICLA Șl OȚELUL 
NU TREBUIE ÎNTREȚINUTE?

condiții normale. Iată, de e- 
xemplu, principalele defec
țiuni ale bazinului acoperit 
din Oradea : acoperișul e de
teriorat și, în consecință, 
plouă în interior ; jgheaburi
le și burlanele s-au distrus 
și plouă pe pereți; instala
ția de ventilație nu funcțio
nează, iar cele de încălzire 
și alimentație cu apă sînt pe 
cale să se strice de la o zi 
la alta ; în sfîrșit, din cauza 
aburilor 
tencuiala 
te locuri 

Și alte 
sită diferite reparații. In ase
menea situații se află stadi
oanele din Salonta, Beiuș, 
cel al clubului Crișul Oradea. 
O sală, fie ea construită din 
beton, sticlă și oțel, sau un 
teren de sport trebuie reno
vate și întreținute permanent 
pentru ca activitatea compe- 
tițională și procesul de in
struire al sportivilor să mear
gă în ritm normal. Credem 
că toți factorii interesați își 
vor da concursul cu operati
vitate în acest 'sens.

Reporterul care vizitează 
din nou satele și orașele bi- 
horene — după o absență 
mai îndelungată — ia cunoș
tință cu satisfacție de ampla 
acțiune întreprinsă pentru 
amenajarea diverselor tere
nuri de sport. Iată cum arată 
la ora actuală tabloul insta
lațiilor sportive din județul 
Bihor t 41 de săli, un bazin 
acoperit, 6 bazine neacope
rite , 136 de terenuri de fot
bal, 55 de handbal, 27 de 
baschet, 202 de volei, 11 de 
tenis de cîmp, 3 poligoane 
de tir, 20 de arene de popi
ce și 15 piste de atletism.

Acest bilanț poate fi în
tregit cu o serie de spații 
verzi, terenuri de joacă pen
tru copii și alte instalații 
sportive simple. Nu vrem sfi 
discutăm acum dacă ele sînt 
sau nu suficiente pentru ti
nerii și vîrstnicii care vin să 
se relaxeze sau să-și desăvîr- 
șească pregătirea pe bazele 
și terenurile menționate. Un 
lucru, însă, este certi vizitînd 
unele dintre aceste baze spor
tive am putut constata că 
ele se află într-o situație cri
tică, nepuțînd fi utilizata V»

Coborîrea, probă de viteză pu- 
reprezintă esența schiu

lui alpin. De altfel, acest sport 
s-a născut acum 60 de ani toc
mai prin temerara coborîre pe 
care 10 schiori au făcut-o în ziua 
de 7 ianuarie 1911 de pe cres
tele care străjuie stațiunea elve
țiană Montana. Ei au plecat în 
grup și cel mai rapid — cîști
gătorul primei curse de coborîre 
din istoria schiului — a avut 
nevoie de 61 de minute pentru 
a ajunge la poalele muntelui. în 
acest timp, el a traversat un 
ghețar șl, prin zăpada fără ur
me, a coborît 1 500 m diferență 
de nivel, pe un traseu lung de 
6 400 m. De atunci și pină as
tăzi. coborîrea a evoluat mult, 
devenind „regina" schiului alpin, 
îmbogățit Intre timp cu cele 
două slalomuri. Progresul tehnic 
și cel al materialelor au făcut ca 
și piftiile sa se schimbe măcar 
de la un deceniu la altul. Ele 
au devenit mal lungi, mai va
riate. mal dificile, pentru a pu
tea departaja pe tot mai nume
roșii schiori de clasă. Aceștia au 
intrat și în tunelurile aerodina
mice pentru a putea stabili cu 
precizie matematică cea mal e- 
flcace poziție, sau cea mai ne
tedă țesătură pentru comblne- 
zoanele care au înlocuit vechile 
costume ce fluturau de cum 
sporea viteza. Și vitezele au tot 
crescut, dovadă că între 1956 și 
1967 recordul coborîrii Hahnen- 
kamm a fost îmbunătățit cu 40 
de secunde. Citeva accidente 
mortale au constituit însă un 
semnal de alarmă și in ultima 
vreme măsurile de securitate s-au 
înmulțit. Hopurile au început să 
fie nivelate, culoarele prin pă
dure lărgite pină la dimensiunile 
unor bulevarde, virajele atenuate, 
iar cursele de coborîre rărite. 
Chiar șl în „Cupa Mondială" pro
gramul de anul acesta a cuprins 
doar 7 coborîri, fată de 9 slalo
muri și 8 slalomuri uriașe. Ce 
se va intîmpla In viitor ? Iată 
întrebarea pe care și-o pun mulți 
specialiști. în orice caz, cobori- 
rea, proba care a dat naștere 
schiului alpin și care a înco
ronat pe marii lui campioni — 
Allais. Couttet, Oreiller, Colo, 
Pravda, Seiler, Schranz. Killy, 
Russi — nu va dispare.' Ea este 
doar 
pină 
vită
rate 
materialele sale.

In orice caz, chiar în această 
perioadă de criză, cei mai buni 
schiori nu au eliminat din pre
gătirea lor coborîrea, fiindcă de 
mult au ajuns la concluzia că 
ea este determinantă pentru a 
stabili valoarea generală a schi
orului alpin, chiar și atunci

cinci el este un specialist al sla
lomurilor. Numai coborînd mult 
și pe pante variate, schiorul 
se obișnuiește cu viteza ; numai 
trecind cu 100 km/oră peste de
nivelări șl reducind cit mai 
mult posibil repetatele zboruri, 
căutînd linia cea mai rapidă, el 
ajunge la acel simț al echili
brului și alunecării caracteris
tic marilor campioni. Și 
este întîmplător faptul că 
marii campioni ai schiului, 
ceptnci cu Allais și încheind 
Toni Seller și J. c. Killy, 
fost mari coboritori.

amintit de toate acestea 
a ajunge la problema 

ne interesează direct : 
schiorii noștri alpini par- 

doar la 2—3 concursuri de 
pe sezon (anul acesta

nu 
toți 
în- 
cu 
au

Am 
pentru 
care 
rte ce 
elcipă 
coborîre 
la unul singur) și de ce am a- 
juns în situația de a avea nu- 
’wai o pîrtie pentru această pro-

bă 7 Impresia noastră 
nu criza generală a 
este de vină, ci 
anumită reținere 
antrenorilor) față 
care le implică 
lor mari. Dar, 
face parte din Joc și niciodată 
nu vom ajunge la valoarea pri
mului eșalon al schiului mon
dial dacă re vom menaja, dacă 
ne vom ocupa doar de proba 
virtuozității tehnice — slalomul 
— fără a pune chiar Ia baza lui 
calitățile fundamentale ale schi
orului de clasă : viteza și alu
necarea.

în curînd, antrenorii schiului 
se vor aduna și timp de cîteva 

rezolva
și me- 
lor. Le 

mai 
asupra 

deve- 
alpin

este că 
cobortrii 

o slăbiciune, o 
(a schiorilor șl 
de riscurile pe 
proba vlteze- 

la schi, riscul

zile se vor angaja în 
rea problemelor tehnice 
todice ale specialităților 
sugerăm să se oprească 
mult șl mai temeinic 
coborîrii, această regină 
nită cenușăreasa schiului 
și să caute a o repune în drep
turile ei. Această reconsiderare 
este o condiție a 
urmărit de toți iubitorii 
tul sport, progres care poate 
realizat cu pași mal mari.

Gh. EPURAN

progresului, 
aces- 

fi

TRASEU DIFICIL LA SLALOM URIAȘ

esența lui și se va 
la urmă și
pîrtie pentru
de tehnica

cea mai 
vitezele 

schiului

găsi 
potri- 
gene- 
și de

POIANA BRAȘOV, 1 (prin 
telefon). Ultima zi a campio
natelor naționale ale școlilor 
sportive a fost și cea mai 
spectaculoasă. Proba de sla
lom uriaș, desfășurată pe o pîr
tie dură (înghețată) și extrem 
de vălurită, a însemnat exa
menul cel mai dificil al con- 
curenților. Dacă adăugăm că 
pe acest traseu trebuiau efec
tuate și viraje obligatorii, ne 
dăm seama și mai bine de 
dificultățile întîmpinate și, in 
acest context, trebuie să re
marcăm în mod deosebit ți
nuta 
mici 
care chiar și numai coborîrea 
,.la liber" constituia o perfor
manță.

Dificultatea sporită a tra
seului a redus aria de recru
tare a cîștigătorilor (în special 
la băieți), numai între elevii 
din Predeal, Sinaia și Brașov, 
mai acomodați cu astfel de 
condiții și mai bine utilați. 
Dintre ei, prin calitățile de
monstrate, cîțiva se înscriu 
virtuali candidați la titlurile 
naționale de juniori care în
cep de sîmbătă tot la Poiana,

sportivă a juniorilor 
(băieți și fete) pentru

CRISTIANII

aLa fete Mariana Trestian 
cîștigat a doua probă în acest 
concurs confirmînd superiori
tatea de pregătire și formă pe 
care, cu tot efortul lor, cele
lalte schioare n-au putut-o 
contesta.

Rezultate : SLALOM URIAȘ 
(30 de porți, 1.000 m lungime, 
200 m diferență de nivel) ju
niori I: 1. M. Burchi (Si
naia) 59,4; 2.
(Brașovia) 60,8; 3. N. Barbu 
(Brașovia)
M. Barbu 
Fl. Barbu
C. Nițoi (Sinaia) 42,6; junioa
re 1: 1. Mariana Trestian 
(Reșița) 42,4; 2. Daniela Boia
rinov (Vatra Dornei) 43,1; 3. 
Minodora Zerman (Predeal) 
43,4; junioare II: 1. Nuți De- 
geratu (Predeal) 38,4; 2. Nela 
Simion (Predeal) 39,7; 3. 
mar Muller (Petroșani)

H. Palaghie

61,5; juniori II: 1. 
(Brașovia) 40,9; 2. 
(Predeal) 41,1 ; 3.

Mihai

Dag-
42,2.

BÎRA

a Germanici, 7. 
VIDUAL — fete : 
maniei, 2. R. D. 
Cehoslovacia, 4. 
Suedia, 6.

3.
5. 

România ; băieți, 
1. Ungaria, 2. Franța. 3. R.D. Ger
mană, 4. Cehoslovacia, 5. Suedia, 
6. Iugoslavia, 7. Austria, 8. Româ
nia, 9. R.F. a Germaniei.

NOI ÎNTÎLNIRI
INTERNAȚIONALE

Sâptămlna viitoare, echipele 
noastre reprezentative — feminină 
șl masculină — vor susține la 
București o dublă tntilnlre inter
națională cu selecționatele R. D. 
Germane. Este pentru a 14-a oară 
cind Joacă între ele reprezenta
tivele de popice ale celor două 
țări. în formațiile române vor 
evolua următorii : 
Elena Trandafir, 
Florica Neguțoiu, 
trescu, Margareta
Schmidt. Ilie Băiaș, Iosif Tlsmă- 
naru, Gheorghe Silvestru, Petre 
Purje, Ion Micorolu, Cristu Vini
lor» șl Ludovic Martina.

Elena Cerna t, 
Crista Szocs, 
Valeria Dumi- 
Szemanyi, lise

de la apa termală, 
este căzută în mul- 
ale clădirii.
baze sportive nece-

Tr. IQANITfSCU

• CAMPIONATELE NAȚI
ONALE ale juniorilor (probe 
alpine) vor începe sîmbătă 
pe pîrtiile Postăvarului. Ele 
durează pînă luni 5 aprilie 
și cuprind în program cele 
trei probe clasice (slalom, 
slalom uriaș și coborîre).

• CUPA BRAȘOVIA, 
competiție de fond pentru 
juniori și junioare, organi
zată de Școala sportivă Bra- 
șovia, se dispută sîmbătă și 
duminică în Poiana Brașov. 
Sîmbătă vor avea loc pro
bele 
km), 
(3x3

3individuale (10, 5 și 
iar duminică ștafetele 

și 3x5 km).
CUPA VALEA LUI 

CARP, organizată de C.S. Si
naia în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Prahova, a fost 
programată pentru sîmbătă 
și duminică. Ea va cuprin
de un slalom și un slalom 
uriaș, prolx care se vor dis-

pută pe pîrtiile de pe mun
tele Furnica și vor constitui 
o ultimă verificare a schi
orilor noștri alpini în vede
rea „Cupei Federației", com
petiție internațională pro
gramată, tot în Bucegi, la 
sfîrșitul săptămînii viitoare.

• CUPA FEDERAȚIEI 
pentru probele de fond ne- 
putînd fi organizată în co
muna Fundata din cauza 
lipsei de zăpadă, va avea loc 
la 11 aprilie în Bucegi (pe 
platoul Pietrii Arse). în pro
gramul ei figurează probele 
individuale de 10, 5 și 0 km.

• TOT IN BUCEGI, la Pia
tra Arsă, se va disputa și 
„Cupa Armatei", o compe
tiție rezervată fondiștilor. Ea 
va avea loc sîmbătă 10 a- 
prilie (precedînd Cupa Fe
derației) și va cuprinde, de 
asemenea, probele individuale 
(10, 5 si 3 km.).

16
16
16
16
16
16

4
7
7
7
7
8

1. Voința Tg. M.
2. C.S.M. “ J"
3. Voința
4. Voința
5. Voința
6. Voința
7. Hidromecanica Brașov

* 8 0 8
8 0 8

Reșița 
Cluj 
PI. 
C-ța 
Buc.

39054 40 
37928 
37611 34 
36456
36369
39039

34
34
32

16
8. Rapid Buc. 16
9. Laromet Buc.

16 7 0 9
10. Dermagant Tg. Mureș 

■"70916
11. Cetatea Giurgiu

16
12. U.T. Arad 16

6 0 10
4 0 12

38305
38102

36882

35671

37534
33536

32
32

30

30

28
24

MASCULIN

1. Voința Tg. Mureș
16 13 0 3 84944 42

2. Petrolul PI. 16 11 0 5 81910 38
3. Fl. Cîmplna 16 10 0 6 81203 36
4, Rapid Buc. 16 9 0 7 81740 34
5. Olimpia Reșița

16 9 0 7 80902 31
6. C.S.M. Reșița 16 8 0 8 82897 32
7. Voința Buc. 16 8 0 8 82580 32
8. Gaz metan Mediaș

16 8 0 8 80780 32
9. Rafinăria Teleajen

16 7 0 9 83652 30
10. C.F.R. Timiș. 16 7 0 9 73931 30
11. Gloria Buc. 16 4 0 12 77461 mi
12. Petrolistul Cîmpina

16 2 0 14 78472 20 f

ULTIMA PARTIDA DE
Doar nouă zile ne mai des

part de prima confruntare in
ternațională de rugby a anu
lui, ' ' ' - - ■ ■
va 
loc, 
țat, 
„Cupa 
ediția 1970—1971.

în jocurile de selecție care 
s-au desfășurat pină acum, an
trenorii coordonatori au ur
mărit o serie de rugbyști, 
stabilindu-se, în cele din ur
mă, la un lot de 23 de jucă
tori din care vor alege XV-le 
ce ne va reprezenta la 11 a- 
prilie.

Definitivarea echipei se va 
face în urma partidei de du
minică ce se va disputa pe 
terenul din Parcul Copilului, 
începînd de la ora 10,30. Com- 
ponenții lotului vor întîlni o 
selecționată din care vor face 
parte, printre alții, I. Pop, 
Caraiman, Cristea, Tătucu, Ca- 

. ragea, Postolache, Țurlea, Ha- 
ralambie, Mihai, Motrescu, 
Pavlovici, Leșan, Batter, Dăiciu- 
lescu, Nedelcu, Dumitrescu și 
Constantin.

Conducătorii echipei vor avea 
de ales dintre următorii jucă-

în care echipa României 
întîlni 
după
în

Italia. Partida are 
cum s-a mai anun- 

cadrul competiției 
Națiunilor—F.I.R.A.",

„Cupa U.G.S.R." a intrat in tradiția sportului nostru național
!• Programul competițional 

de oină s-a inaugurat cu o 
întrecere care a intrat în tra
diția sportului nostru națio
nal : „Cupa U.G.S.R.". Desfă- 
șurîndu-se anul acesta în 
cinstea Semicentenarului Par
tidului, „Cupa U.G.S.R." a 
fost organizată cu scopul de 
a răspindi oină în asociațiile 
sportive sindicale. în finala 
pe țară, programată la Pre
deal între 30 aprilie și 2 mai 
se vor califica, de data a- 
ceasta, 8 formații, după ur
mătoarele criterii : 1. valoa
rea combatantelor ; 2. numă
rul echipelor participante în 
etapa județeană. La ultimele 
jocuri ale competiției vor fi 
invitate și cunoscutele forma
ții Dinamo Băneasa, Univer
sitatea București, precum și 
cite o reprezentantă a aso
ciațiilor sătești și Voința.

® 30 de secții de oină, 
dintre care cele mai multe 
se află în județul au

primit sprijin material prin 
comitetele sindicale ale uni
tăților de care aparțin, în 
vederea asigurării condițiilor 
necesare pregătirii temeinice 
a echipelor respective.

® Forul de resort a sta
bilit perioada de transferări 
pentru actualul sezon între 
1—30 aprilie.

• Au început meciurile 
preliminare ale „Cupei Ro
mâniei". Pină la 25 aprilie 
trebuie să se consume eta
pele județene, la care e obli
gatoriu a participa cel puțin 
4 echipe, pentru ca echipa 
învingătoare să aibă drept de 
calificare în faza superioară. 
Etapele zonale vor fi orga
nizate de către comisiile de 
specialitate ale județelor Il
fov (7—9 mai), Galați, Caraș- 
Șeverin (14—16 mai), Brașov 
(21—23 mai). Finala compe
tiției va avea loc la Manga
lia Infr* 3—6 iunie.

VERIFICARE A LOTULUI
tori : Baciu. Dinu, Drăgulescu, 
Iorgulescu, Onuțiu, Șerban, Țu- 
țuianu, Atanasiu, Demian, Răș- 
canu, Pop. Miclescu, Iftimie, 
Florescu, Bărgăunaș, Nicoîescu, 
Dragomirescu, Nica, Damaschin, 
Suciu, Teleașă, Szasz, Durbac, 
Simion.

zi r
CLASAMENTELE

DIVIZIEI A LA „LIBERE"z/1

SERIA EST

1. Steaua 6 6 0 0 172— M 18
2. Met. Tirgoviș. 4 4 0 0 100— M 12
3. Dunărea Gl. 4 1 1 2 79- 68 8
4. Tomitex C-ța. 4 2 0 2 68— 64 8
5. Progr. Brăila 4 1 2 1 76— 89 8
6. Nicolina Iași 4 2 0 2 67— 94 8
7. Mureșul Tg. Mureș

136 86 1 0 5 90—
8. Rapid Buc. 4 1 1 2 52-- 87 7
9. I.M.U. Medgidia

6 0 0 6 74-161 6

SERIA VEST

1. Lemnarul Odorhel
6 4 0 2 139— 73 14

2. Dinamo Buc. 4 4 0 0 111— 41 12
3. Steagul r. Bv. 4 4 0 0 88— 31 12
4. Olimpia S. M. 6 3 0 3 99— 93 12
5. Progr. BUC. 4 3 1 0 88— 55 11
6. Vulturii Lugoj

6 2 1 3 92—194 11
7. Constr. Hd. 6 1 1 4 78—144 9
8. C.F.R. Timiș. 6 1 1 4 73—147 9
9. A.S.A. Brașov 6 0 0 6 61—141 6

triunghiularul 
Tomistex Con-

Meciurile din 
Rapid București — 
stanța — Nicolina Iași, Metalul 
Tirgoviște — Progresul Brăila — 
Dunărea Galați și Dinamo Bucu
rești — steagul roșu Brașov — 
Progresul București nu s-au în
cheiat, unele dintre aceste echipe 
avînd la data disputării etapei 
luptători plecați peste hotare, că
rora federația le-a aprobat ami- 
narea partidelor.

Simbătâ și duminică

„ZONELE" LA JUNIORI
Sîmbătă șl duminică. în 8 lo- 

calități din țară, vor avea loc în
trecerile etapei de zonă ale cam
pionatelor republicane Individua
le, rezervate juniorilor (ambele 
stiluri) : greco-romane : Rădăuți, 
Pitești, Slatina și Tg. Mureș; li
bere : Iași, Slobozia, Reșița șl 
Cârti. ,
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Cele patru bucureștene înaintea înfruntării directe

IN VIZITA LA RAPID Șl STEAUA
Neagu: „Va învinge echipa care va ataca mai mult" Hălmăgeanu și Ștefănescu, indisponibili, dar Steaua speră intr-un rezultat bun 

® Un duel de atracție: Răducanu - Coman

MATURITATEA GIULEȘTENILOR !»•

...Antrenamentul fusese sta
bilit pentru ora 11. Dar ves
tiarul era plin de mult. Iată-i 
fiecare la locul lui, locurile 
acelea unde Dan, Lupescu, 
Greavu, Dinu sau Codreanu 
s-au echipat de atîtea ori. 
Fiecare își vede de treabă. 
Subiectul pentru care repor
terul e prezent în vestiarul 
Rapidului e ocolit. Se vorbeș
te de altceva. Dinu regretă 
marile ocazii de gol ratate de 
„olimpicii" săi, Angelescu se 
plînge că terenul din Galați 
e prea tare. Abia intr-un Ur
ziți, cineva se apropie de... 
tema aflată la ordinea zilei, 
meciurile acestei etape. Se 
discută, însă, despre partida 
Dinamo — Progresul. Și pen
tru că nu e greu de ghicit 
de ce, mulți merg cu echipa 
din str. dr. Staicovici. Doar 
Greavu, ajutat de Marin Ste- 
lian, încearcă să vină cu ar
gumentul valorii, să le expli
ce foarte dificila misiune pe 
care o au bancarii. „Dar Di
namo a mai pierdut pe teren 
propriu" (Dumitru).

— Despre meciul vostru nu 
vreți să vorbiți nimic, băieți ?

Sprîncenele se încruntă 
frunțile se încrețesc. „Ce să 
spunem bre? — îl aud pe 
^Răducanu. Pe onoarea mea, îi 
batem! Nu las nimic, sînt 
rău !“ Apoi Rică le spune co
legilor că a filmat ceva pen
tru Televiziune, pentru emi
siunea de duminică, dedicată 
celor mici. Nimeni nu uită, 
însă, că sîmbătă, în poarta 
cealaltă va fi Coman, „prede
cesorul" lui Răducanu în 
poarta naționalei, pus și el pe 
fapte mari. Așadar, un duel 
de mare atracție.

Neagu e cap de coloană. A 
venit primul la stadion și de 
aproape o oră este echipat. E 
puțin supărat pentru că 

r miercuri, la testul fizic, i-au 
lipsit doar 20 de metri pînă 
la normă : „Am să-i recupe
rez sâmbătă, promite el. Ce 
meci va fi ? Va învinge echi
pa care va ataca mai mult. 
Întâlnirea e deschisă oricărui 
rezultat". Și ideea lui avea să 
fie împărtășită pe rînd de toți 
ceilalți. „Derby-urile bucureș- 
tene aii fost întotdeauna dis
putate" (Lupescu).

Pe bancă, doi oameni re
nunță la echipare și-și 
colegii. Cei doi sînt
Ci

nav și azi va primi rezulta
tele analizelor. în schimb, 
„Bebică" știe ce-1 doare : în
tinderea musculară, care l-a 
mai ținut pe tușă. „Umblu cu 
injecțiile in buzunar. Dar, 
trag cu dinții să nu rămin 
sîmbătă în tribună".

Hotărîre, dîrzenie, echilibru, 
maturitate, acestea sînt domi
nantele zilelor de pregătire a 
meciului cu Steaua. Concluzia 
îmi este confirmată de antre
norul Bărbulescu ; „Vi se par 
cam circumspecți jucătorii 
noștri? Eu zic că e bine. En
tuziasmul înaintea unei ase
menea partide e periculos. 
Rapidul a suferit de această 
boală".

Și cînd discuțiile începuseră 
să se mai înfiripe, răsună vo
cea antrenorului : „Toată lu
mea e gata? Azi jucăm cu 
tineretul". Și Ieri, timp de 90 
de minute, echipa de tineret, 
cu Răducanu în poartă, a în
cercat, cu 48 de ore mai îna
inte, să joace ca Steaua, pen
tru ca „cei mari" să-i poată 
descoperi slăbiciunile și să-i 
contracareze armele de bază.

recția Snagov. în liniștea de 
acolo, de pe malul Jacului, 
giuleștenii pregătesc mai 
parte meciul cu Steaua.

prînz.
autobuz

rapidișlii
, și... di-

„Aici e zona lui Vigu"... „fn 
partea asta vine Tătaru"...

Teri, spre
urcat înau

....Sus, spre o minge imaginară. Așa va trebui să te inalți 
in fața careului lui Coman. (Aspect de la antrenamentul de 
ieri al giuleștenilar). Foto : Dragoș NEAGU

Năsturescu. Primul

privesc 
Codrea 
e bol-

STEAUA VREA SA CONFIRME
De la Giulești, am traver

sat Capitala, am urcat pe la 
Academia Militară, mergînd, 
apoi, pe fostul drum al ca
relor de sare pînă acolo, în 
marginea orașului, la baza 
sportivă Steaua de la Ghen
cea.

O după-amiază friguroasă, 
cu un vînt puternic și aspru. 
Dar capriciile vremii n-au 
putut să se împotrivească do
rinței cîtorva sute de iubi
tori ai fotbalului de a ur
mări antrenamentul favoriți- 
lor lor, pe care sîmbătă, o 
știu cu toții, îi așteaptă un 
meci mare și greu. I-am gă
sit pe jucători pe teren. In
tr-un colț i-am zărit silueta 
lui Constantin, care, cu pa- 
su-i legănat, se deplasa de 
la Marcu la Viad, apoi la 
Grigore, tinerele rezerve pe 
care le avea sub îndrumare 
în exersarea conducerii ba
lonului, a preluării sau a șu
tului la poartă. Am profitat 
de un moment de răgaz și 
am aruncat „profesorului" o 
vorbă. Ce zici, ce va fi sîm
bătă ? „Meci greu, ca de o- 
bicei. Nici C.C.A., pe vre
muri nu

Rapid. Acum, 
nii candidează 
na băieților noștri e dificilă. 
Vrem să ne consolidăm ceea 
ce am făcut pînă acum și 
să nu pierdem contactul cu 
plutonul fruntaș. In viața 
mea n-am dat... rezultate 
înainte de joc, dar vrem să 
cîștigăm. Asta-i tot“.

O umbră de tristețe parcă 
domnea în tabăra jucători
lor de la Steaua. Două piese 
de bază ale unui angrenaj 
ce se arăta a fi pus la punct 
vor lipsi sîmbătă cu sigu
ranță. Hălmăgeanu și Ștefă- 
nescu sînt ținuți pe tușe de 
entorsele suferite la gleznă. 
După cum ne spunea docto
rul Ghimpețeanu, Bujor a în
ceput tratamentul, iar Ștefă- 
nescu va scăpa de ghips, a- 
bia luni. în rest, toți ceilalți 
sînt gata de joc, inclusiv 
dănescu și Cristachc.

...La o poartă, Haidu 
„bombardează”, ca un 
tentic înaintaș, cu șuturi
firile pe Coman, cel care, ca 
și Răducanu, n-a știut — în 
acest retur — ce e golul. In
teresantă disputa lor. O con
firmă chiar Coman :

cînd giulește- 
la titlu, sarci-

Ior-

îl 
su
di

Nici C.C.A., pe 
avea zile ușoare cu „Aștept

LA UN SFERT DE ORĂ după termina
rea meciului cu Sport Club, la Bacău, 
Tach» Macri scoate jucătorii la antrena
ment pentru un ceas și jumătate. Fotba
list În Grant, licențiat în Italia, lucrează 
după metode japoneze. ECHiPA OLIM
PICĂ a Bulgariei, cu șase „mexicani" în 
formație, învinsă (1—0) de către similara 
Angliei, compusă din diletanți. LA CON
STANȚA, în ultimele patru minute, A.S.A. 
Tg. Mureș și Portul ratează fiecare cite 
un penalty. Ce brodeala dracului I A 
AVUT LOC ședința Colegiului cluburilor 
din divizia A. Titus Lucaciu (Universitatea 
Cluj) propune ca prețul biletelor să va
rieze în funcție de importanța meciului și 
de firma echipelor. Apropo de autono
mie ‘ ............. .......... ........
Lăpușneanu (lași) vizavi 
dință domnească, coadă 
pentru meci. De ce să 
puncte de vînzare, cînd 
ne aliniem la cozi ? DE 
ÎN „A" echipa Steagul 
condus-o cu 3—0 la
Rll ROMÂNI pierd cu 1—0, la Sofia. Nu 
vom merge probabil la turneul U.E.F.A., 
dar sîntem curați ca lacrima (jucăm cu 
tineri de 16, 17 ani). SE ANTICIPEAZĂ că 
30 000 de greci vor veni la Belgrad, cu 
ocazia primului meci Steaua roșie — Pa- 
nathinaixos (14 aprilie). TRĂIM ÎNTR-O 
LUME în care totul este posibil. Pînă și 
faptul că toți arbitrii diviziei naționale 
ajung să primească în aceeași zi cinci 
stele. Unde vom ajunge ? ELSA SOARES 
declară : Garrincha a fost cel mai bun 
fotbalist al tuturor timpurilor. Elsa, cele
bra cîntăreață și nu mai puțin celebra 
amantă o lui Garrincha, este singurul 
om care l-a considerat pe marele fotba
list mai ceva decît Pele. SENZAȚIONALE 
DESCOPERIRI pe stadioanele din Craiova 
și Brașov, unae duminică au fost găsiți, 
dînd cu pietre, cîțiva oameni ai caverne-

e firma echipelor. Apropo de autono- 
ie ! DUMINICĂ DIMINEAȚA, pe strada 

de fosta reșe- 
imensă la bilete 

existe mai multe 
e mai simplu să 
CÎND A INTRAT 
roșu, nimeni n-a 
Brașov. JUNIO-

lor. Cit de mult am dori să le publi
căm fotografiile I HRIȚCU Șl NĂSTASE 
în pragul echipei naționale. AU ÎNCEPUT 
înscrierile pentru C.M. 1974. FOTBALUL Șl 
PELE împotriva cancerului. încasările de 
la meciul Combinata St. Elienne — Mar
seille cu F.C. Santos vor finanța cercetări 
științifice pentru elucidarea misterelor cum
plitei boli. Nu ne-ar mira să auzim că 
fotbalul va ajuta cu bani pînă și cerce
tarea spațiului cosmic. PESTE 10.000 de 
parizieni i-au făcut lui Pele o primire 
princiară pe aeroportul Orly. VIOREL PO
PESCU a bruscat, duminică la Brașov, un 
copil de mingi, i-a smuls balonul și l-a 
trimis peste tribune. Public indignat. V. P. 
cere, în genunchi, iertare tribunelor. Fru
mos, de n-ar mirosi a cabotinism. LA OR
DINEA ZILEI, în Argentina, unde se in- 
timplă atîtea încăierări în tribune, expre
sia „dedramatizarea" fotbalului. Chestiu
nea cea mai urgentă : educarea publicu
lui. LOTUL UNIUNII SOVIETICE, remaniat 
în vederea meciurilor din campionatul eu
ropean. VEDETELE lui Dinamo București 
asediate la lași pentru autografe. în lipsă 
de altceva, amatorii oferă pentru iscăli
turi ultima filă din buletinul de identitate. 
CÎND NU VĂ RECUNOAȘTEȚI echipa nu 
dați foc steagurilor clubului. Gestul nu-i 
frige pe vinovați. DER SPIEGEL despre 
criza fotbalului vest-german. Spectatori și 
încasări În scădere, responsabili financiari 
nepricepuți, preț ridicat la bilete, schim
bare frecventă a antrenorilor, inconfortul 
stadioanelor, manieră de joc nespectacu- 
loasă (beton, marcaj individual absurd, 
ani
SUI

ie stadioanele din Craiova

ii individual absurd, 
igajament fizic total etc.). ȘASE ECHIPE 

„JEDEZE de mică mărime jcacă la noi 
cu formații pe măsura lor. Aplaudăm a- 
ceste turnee internaționale de suflet. CE
REȚI ORICE lotului nostru olimpic, dar nu 
să înscrie goluri. Specialitatea casei : 0—0.

INCORUPTIBIL

MECIURI AMICALE
A condus bine Iile îtoțoga. (Da
niel DIACONESCU)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
A.I.K. STOCKHOLM 2—0 (2—01.
Progresul, cu o linie mediană 
(Tănăsescu — Beldeanu) in dis
poziție de joc, cu un dispecer l’J 
vervă (Raksi) șl cu un „vîrt“ 
(Năstase) în formă excelentă — 
a depășit cu ușurință apărarea 
suedezilor. Iată cum s-au mar
cat golurile. în min. 8, Raksi șu- 
tează imparabil de la 20 de me
tri și deschide scorul. în min. 36, 
o combinație de finețe, Raksi — 
Sandu Ion — Năstase, este în
cheiată de ultimul cu o splen
didă lovitură de cap. (Aurel PĂ
PĂDIE)

F. C. ARGEȘ — METALUL TÎR
GOVIȘTE 7—0 (4—0). Plteșm.nii 
au dovedit multă poftă de joc, 
șl au clștlgat la o diferență ca
tegorică. Ău marcat Frățilă (3). 
Ilobrln (2), Radu șl Iancu (I. 
FEȚEANU—coresp.)

SPORT CLUB BACAU — MUS
CELUL CIMPULUNG 5—1 (3—0). 
în drum spre Pitești, unde va 
întilni duminică pe F. C. Argeș, 
fotbaliștii băcăuani au susținut 
ieri un joe de verificare 
formația din campionatul 
dețean Muscelul Cimpulung, 
care a dispus cu scorul de 5 —1 
(3—0). prin punctele înscrise de 
Duțan, Ene Daniel și Dembrovschi 
(3). (D. RADULESCU—coresp.)

reușind să se impună. Georgescu 
(min. 5 și 11) șl Iancu (min. 30). 
au schimbat de trei ori tabela 
de marcaj, spre satisfacția pu
blicului spectator, in repriza a 
doua, echipa oaspete șl-a revenit 
surprinzător — ajutată și de 
inexplicabilul joc slab al bucu- 
reștenilor — și a înscris prin C. 
Johansson (min. 70) șl L. Widen 
(min. 75). Foarte bun arbitrajul 
lui C. lofciu. (A. VASILESCU)

I.O.R. BUCUREȘTI — BĂDMAN- 
SO 6—0 (l—0). Prima repriză a 
fost echilibrată, totuși bucu- 
reștenij au reușit să deschiJâ 
scorul prin C. Rădulescu. In a 
doua parte a partidei, gazdele 
au prestat un joc mult mal bun. 
creind numeroase faze frumoase 
In atac, care au fost concreti
zate de către Malschi, Tirțău, M. 
Rădulescu, Călin șl I. Gheorghe.

METALUL BUCUREȘTI — I.F. 
EDSTROM 3—2 (3—0). Metalur-
giștli au o primă repriză bună.

meciul acesta, ca 
cu Dinamo, cu 
Cred că voi ciștiga duelul cu 
Răducanu. Steaua va învin
ge cu 1—0“. Nu știu dacă 
pronosticul lui Coman se va 
adeveri, dar jocul la două 
porți, între albi și vișinii, ni 
l-a arătat pe fostul portar al 
naționalei în vervă deosebi
tă. Para cu dezinvoltură șu
turile violente ale lui Iordă
nescu, Pantea șl 
III, arătînd 
fără cusur.

Printre 
două porți 
privirile pe 
rul, însă, lipsea. Fusese scu
tit pentru că jucase cu o zi 
înainte la Galați, în lotul o- 
limpic. în schimb, l-am vă
zut pe Constantin alergînd 
cot la cot cu Naom sau 
garin și am admirat din 
pasele maestrului de 
dată.

Cînd
Ghencea, iar cei mai multi 
dintre jucători se aflau sub 
jetul paid al dușului, Coman, 
la o poartă, căuta, în conti
nuare să se opună șuturilor 
năpraznice ale lui Dumitriu 
III. Atunci, la plecare, i-am 
pus și lui Ștefan Covaci a- 
ceeași întrebare pe care, dimi
neața, o pusesem și în Giu
lești : Ce părere aveți des
pre meciul de sîmbătă ? Și 
răspunsul n-a întîrziat : „Am
bele echipe au șanse. Cred 
că succesul va surîde aceleia 
care va respecta mai bine 
tactica de joc. Totul trebuie 
gîndit. Va fi un scor strîns".

Constantin ALEXE

și pe cel 
nerăbdare.

Dumitriu 
un plasament

cei angajați Ia 
l-am căutat cu 
Tătaru. Golgete-

am plecat de

ARBITRI ROMÂNI

PESTE HOTARE
internațional din-

! 7
bri-

Meciul amical i______ .____  .
tre echipele Greciei și Bulgariei, 
care va avea loc în ziua de 
aprilie va fi condus de o 1 
gadă de arbitri români, alcătuită 
din Gh. Limona la centru. N.
Petriceanu și V. Pădureanu la
linie.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I.F.K. FLENN 3—3 (2—1). După 
un joo viu disputat, partida s-a 
Încheiat cu un rezultat echi
tabil. în prima parte. gazdele 
domină teritorial, lăsînd Impre
sia că vor cîștiga ușor, dar în 
partea a doua oaspeții iau ini
țiativa, întorclnd — la un mo
ment dat — rezultatul în fa
voarea lor. In ultimele 10 minute 
se decide soarta acestui joc. Au 
înscris Tofan, Pipoi și Avrames- 
cu, respectiv, Cubalski, Sundin 
șl Karlsson. A arbitrat bine 
Șerbănoiu. (Florin SANDU)

D.

F.

Ciu- 
nou 
altă

la
GH. LIMONA

VA ARBITRA

MECIUL

DINAMO

VOINȚA BUCUREȘTI — I. 
VIMMERBY 4—0 (0—0). Meci fru- 
mos, cu faze spectaculoase, ju
cat în majoritatea timpului la 
poarta suedezilor. Din numeroa
sele ocazii avute, bucureștenii au 
fructificat patru, prin Wetter 
(min. 51), Stoiciu (min. 70), Voicu 
(min. 72) și Manolache (min. 80).

LOTUL DE TINERET

cu 
ju
de

SE VA REUNI, LUNI, LA BUCUREȘTI

fn

4 'If

I «
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PROGRESUL

Dcoarece arbitrul C. 
Ghemigean a suferit un 
accident, Colegiul cen
tral al arbitrilor a de
legat pe Gh. Limona să 
conducă duminică me
ciul Dinamo — Progre
sul din campionatul di
viziei A.

Secvență — ilmbolicS — de la antrenamentul steliștilor, lansați de cîteva etape 
urmărirea fruntașelor. S-a dat startul într-o cursă de viteză, pe de-a latul terenului.

Foto i V. BAGEAC

„OLIMPICII" /N PREAJMA
REPETIȚIEI GENERALE

Se poate spune că Spartak 
Pleven — adversarul întilnit 
de lotul olimpic, miercuri, la 
Galați — a constituit o ale
gere inspirată. Echipă tinără, 
viguroasă și plină de ambi
ție, făcînd față atacurilor cu 
multă luciditate, chiar și 
atunci cînd a fost silită să 
renunțe la orice veleitate o- 
fensivă — și aceasta s-a în- 
tîmplat mai mult de jumă
tate din meci — Spartak a 
evoluat în compania selecțio
natei române așa cum se 
presupune că o va face și 
reprezentativa Albaniei, în 
prima manșă a calificărilor 
pentru J.O. La început au 
opus olimpicilor noștri tac
tica la ofsaid, cînd aceștia 
au promovat deschiderile 
lungi pe aripi și angajarea 
vîrfurilor de atac. Apoi, cînd 
fotbaliștii români, încercînd 
să evite capcanele „pasului 
înainte", au trecut în atac la 
jocul combinativ, la mane
vrele de dislocare a fundași
lor, echipa bulgară s-a re
profilat pe o apărare-beton, 
careul portarului Stoianov a- 
vînd în permanență o avan
gardă și o ariergardă...

Din acest punct de vedere, 
deci, al replicii adversarului, 
o repetiție cît se poate de 
utilă pentru olimpici. Păcat 
însă că la Galați condițiile 
de desfășurare nu s-au în
scris în același context. Din
colo de condiția obiectivă a 
unui vînt turbat, care purta

balonul în... dușmănie, gata 
să-i măture și pe combatanți, 
terenul de joc a fost și el 
neprielnic, prin denivelări și 
duritate, pentru prestațiile de 
acuratețe tehnică ale olimpi
cilor noștri, mai dispuși la 
joc ca oricînd pînă acum.

Totuși, aceste impedimente 
nu s-au dovedit insurmonta
bile, candidații noștri pentru 
Miinchen ’72 practicînd un 
fotbal cursiv, spectaculos prin 
insistența ofensivă și prin 
ritmul impus partidei. Apa
riția în formație a unei noi 
linii mediane, in care răpi- 
distul Dinu a excelat, rema
nierea atacului prin introdu
cerea lui Tătaru, FI. Dumi
trescu și Cuperman — jucă
tori cu apreciabile potențe 
tehnice — s-a făcut simțită. 
Deficitară, insă, in această 
partidă de verificare, a fost 
capacitatea de finalizare a 
compartimentului ofensiv. 
Chiar și atunci cînd cursele 
lui Sătteanu și Fl. Dumitrescu 
dislocau blocul advers, cen
trările lor nu găseau coechi
pierul decis la șut. Chiar 
atunci cînd Dinu. Angelescu 
și Vigu primeau pasa înapoi, 
pe culoare puțin aglomerate, 
șutul nu pleca în singura 
fracțiune liberă. Demarcările 
lui Tătaru și Cuperman — 
jucători oportuniști — frec
vente în jocul de miercuri, 
au urmărit mai mult prelua
rea decît șutul. Iată de ce 
satisfacția de a vedea, în

sfîrșit, lotul olimpic în sta
diul omogenizării, apt de 
fotbal-asociațle, n-a avut și 
corolarul necesar al golurilor, 
singura garanție a calificării 
dorite.

Nu credem că greșim afir- 
mînd că actuala configurație 
a lotului pare corespunză
toare, chiar dacă în meciul 
cu Spartak Pleven comparti
mentul defensiv a fost spo
radic solicitat. Constanți nescu 
a dovedit aceeași siguranță 
și același simț al anticipa
ției ca în campionat, iar pe
rechea argeșeană a fundași
lor centrali (Olteanu - Vlad) 
este în ascensiune de formă. 
Ceea ce se poate imputa — 
în special fundașilor laterali 
— este procentajul mare de 
greșeli cu care, după ce au 
recuperat balonul de la ad
versari, trec la construirea 
atacului în această zonă.

Săptămîna viitoare — re
petiție generală, la Bucu
rești, cu reputata formație 
Eintracht Braunschweig din 
R.F.G. Sperînd în recupera
rea fundașului Cheran și a 
atacantului Domide — piese 
prețioase într-un angrenaj 
ofensiv — antrenorii Valen
tin Stănescu și Cornel Dră- 
gușin consideră că vor avea 
la dispoziție, în sfîrșit, un 
„11“ capabil de goluri. Pen
tru că zestrea primei partide 
cu Albania poate decide ca
lificarea.

Paul SLAVESCU

NU TOT CEEA CE ESTE REGULAMENTAR
PERFECT!

Ca și legile — de altfel, ce 
sînt ele, dacă nu tot nișțe legi 
cu o circulație limitată ? — 
regulamentele se cer respec
tate întocmai, pentru a se a- 
sigura buna desfășurare a ri
nei activități, potrivit unor 
norme cunoscute de toată 
lumea.

In contact cu viața, cu di
versele aspecte pe care le o- 
feră ea, regulamentele, oricit 
de judicioase ar apărea ele la 
prima vedere, se pot dovedi, 
măcar la unele capitole ale 
lor, nu îndeajuns de echita
bile, nepotrivite în anumite 
privințe. Acesta este și moti
vul pentru care, din cînd fn 
cînd, li se aduc modificări, 
sînt mai bine armonizate cu 
interesele activității respecti
ve.

Totul este să le mai răsfoim 
uneori, să nu le uităm în ser
tare și, mai ales, să nu spu
nem. că ce s-a făcut o dată, 
nu mai trebuie schimbat.

Ne gîndim, scriind aceste 
rinduri, la unele prevederi 
din regulamentele Federației 
române de fotbal. Evident, de 
pildă, că cei de la Progresul 
s-au făcut vinovați de o ne
glijență inadmisibilă, plecind 
la drum fără carnetele de le
gitimare și neamintindu-și de 
această problemă decît atunci 
cînd era prea târziu pentru 
ca lucrurile să mai poată fi 
îndreptate. Dar, credem, ar 
putea exista și alte soluții în

situații, care, uneori, se nasc 
din motive de forță majoră, 
decît acest forfait brutal, spri
jinit mai mult pe elemente de 
formă decît de fond. Repre
zentarea unor legitimații tre
buie, firește, să fie sancționa
tă. Dar nu împiedicind. o e- 
.chipă să joace, deși, și fără 
carnete, conducătorul partidei 
'.n-are nici cel mai mic dubiu 
asupra identității jucătorilor.

Dar, fiindcă tot sîntem la 
„Cupa României" — competi
ția din care Progresul a fost 
eliminată fără luptă — poate 
că ar trebui să se renunțe la 
prevederea care califică o e- 
chipă sau alta nu cu mijloa
cele întrecerii sportive, ci pe 
criterii ce trebuie depistate în 
buletinul de populație. Ar tre
bui, de asemenea, cum ' am 
.mai scris, să nu se limiteze 
șansele echipelor din catego
riile inferioare printr-o tra
gere la sorți care, in sferturile 
de finală, le opune obligatoriu 
formațiilor de divizia A, nu
mai perechile urmînd să fie 
stabilite. Este profund nejust, 
chiar dacă e, pentru moment, 
...regulamentar.

De aceea, spuneam că regu
lamentele trebuie, din cînd fn 
cină, măcar răsfoite. Aproape 
sigur că ele ar putea oferi șt 
alte aspecte care ar merita 
să fie rediscutate.

Jack BERARIU

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL

PRONOSPORT Nr. 14
1. Dinamo—Progresul 1, X
2. Petrolul—U.T.A. 1
3. Farul—C.F.R. Cluj 1
4. „U“ Cluj—

Politehnica 1, X, 2
5. Jiul—Univ. Craiova 1
6. F.C. Argeș—SC Bacău 1
7. C.F.R. Timiș.—St. roșu 1
8. Cagliari—Roma 1, X
9. Catania—Bologna X, 2

10. Fiorentina—
Sampdoria 1

11. Verona—Milan X, 2
12. Lazio—Foggia 1
13. Napoli—Torino 1

După cum am mai anunțat, 
lotul de tineret se va reuni 
luni, la București, pentru a 
se pregăti fn comun cîteva 
zile.

Antrenorul federal Gh. 
Ola a convocat următorii ju
cători : Iordache (Politehnica 
Iași), Ștefan („U“ Cluj) — 
portari, Niculescu (Universi
tatea Craiova), Crețu (,,U“ 
Cluj), Sătmăreanu II (Crișul 
Oradea), Stoicescu (Politeh
nica Iași), Mehedințu (C.F.R. 
Timișoara), Fanea (C.F.R. 
Cluj), Ciugarin și Cristachc 
(Steaua), Hajnal (A.S. Arma
ta Tg. Mureș) — fundași, Tă- 
năsescu (Progresul), Simio- 
naș (Politehnica Iași), Bro-

șovschi (U.T.A.), Urmeș 
(Jiul), Moldovan (Dinamo) — 
mijlocași, Ghergheli (Steagul 
roșu), Florea (Sport Club 
Bacău), Kun II (U.T.A.), 
Iordănescu și Ștefănescu 
(Steaua), Bojîn (C.F.R. Timi- \ 
șoara), I. Munteanu I („U“ 
Cluj), Petreanu (Rapid), Ca- 
niaro (A.S. Armata Tg. Mu
reș) — înaintași.

în ziua de 7 aprilie, com- 
ponenții lotului vor susține 
două partide de verificare pe 
terenul T.M. București. Iată 
programul : ora 14,30 : Lotul 
de tineret B — Flacăra roșie 
București ; ora 16,15 : Lotul 
de tineret A — T.M. Bucu
rești.

16,30 NOUA ORĂ DE ÎNCEPERE
A PARTIDELOR ETAPEI A XlX-a

A DIVIZIEI A
Federația română de fotbal a stabilit ca meciurile 

din campionatul diviziei A, care se vor disputa dumi
nică 4 aprilie, să. înceapă la ora 16,30, cu excepția par
tidei Dinamo — Progresul (care începe la 14,30, fiind 
televizată).

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA, 3 APRILIE

Stadionul Republicii, ora 14.30 : 
Rapid — Steaua (tineret-rezerve); 
ora 16.30 : Rapid — Steaua (di
vizia A).

DUMINICA * APRILIE

Stadionul Dinamo, ora 9.30 : 
Dinamo — Mașini unelte (ju
niori) ; ora 12.30 : Dinamo — Pro
gresul (tineret-rezerve); ora 14.30: 
Dinamo — Progresul (divizia A); 
ora 16.15 : România — Bulgaria 
(preliminariile turneului UEFA);

Stadionul Politehnica, ora 9.30 : 
Sportul studențesc — Voința 
București (juniori) ; ora 11 : 
Sportul studențesc — Poiana Cim- 
pina (divizia B) ;

Terenul Voința, ora 11 : Voința
— Ancora Galați (divizia C) ;

Terenul Electronica, ora 11 : 
Electronica — Celuloza Călărași 
(divizia C); ora 13 : Electronica
— Celuloza Călărași (juniori);

Terenul Constructorul, ora 11 ;

Unirea — Flacăra roșie București 
(divizia C) ; ora 13 : Unirea — Pe
trolul Tîrgoviște (juniori).;

Terenul Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — Azotul Slobozia (di
vizia C) :

Terenul Autobuzul, ora 11 : Au
tobuzul — Chimia Tr. Măgurele, 
(divizia C) ; ora 13 : Autobuzul
— Chimia Tr. Măgurele (juniori);

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena
— Unirea Drăgășanl (divizia C); 
ora 13 ; Sirena — S.N. Oltenița 
(juniori):

Terenul Ghencea, ora 13: Steaua
— Progresul Brăila (juniori);

Stadionul Metalul, ora 13 : Me
talul — Metalurgistul Brăila (ju
niori) ;

Terenul T.M.B., ora 9.30 : T.M.B.
— Steaua 23 August (Juniori);

Stadionul 23 August (terenul 
III), ora 13 : Șo. sp. Energia 
București — Petrolul Ploiești (ju
niori) ;

Stadionul Progresul, ora 13 ; 
Progresul — Unirea Drăgășani 
(juniori).

TRAGEREA PRIMĂVERII
În fiecare primăvară, Admi

nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează tradiționala 
tragere specială Loto, care vine 
cu o bogată listă de cîștiguri.

În acest an, la 9 aprilie 1971, 
tragerea specială LOTO a Pri
măverii oferă jucătorilor in 
număr NELIMITAT : autoturis
me DACIA 1300, MOSKVICI 
408/412, DACIA 1100 plus 2700 
lei, SKODA S 100 plus 4610 lei 
și FIAT 850; excursii pe COAS
TA DALMAȚIEI și CROAZIE
RA PE DUNĂRE precum și 
cîștiguri în numerar de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru obținerea ciștigurilor 
în autoturisme, excursii peste 
hotare și bani, se vor efectua 
5 extrageri lnsumind in total

36 de numere atribuindu-se 25 
de categorii.

Astăzi începe in întreaga ța
ră vînzarea biletelor. Cu va
riantele de 15 lei puteți par
ticipa la toate extragerile cu 
șanse mari de ciștig.

• Pronosportul continuă se
ria surprizelor, concurs de 
concurs. Astfel și etapa de du
minică 28 martie a.c. a înre
gistrat o serie de rezultate sur
priză dintre care cele mai im
portante le considerăm pe cele 
obținute de Progresul și Uni
versitatea Cluj in fața Steagu
lui roșu, respectiv U.T. Arad.

Datorită acestor fapte, atrac- 
tivitatea concursului Pronosport 
de duminică 4 aprilie 1971 
crește, mal cu seamă că in pro

gram figurează întilniri „che-' 
ie" ca Dinamo — Progresul, 
Petrolul — U.T. Arad ș.a. Dar 
iată acest program : I : Dinamo 
București — Progresul ; II ; Pe
trolul — U.T. Arad ; III : Fa
rul — C.F.R. Cluj ; IV : Uni
versitatea Cluj — Politehnica 
Iași ; V : Jiul — Universitatea 
Craiova ; VI : F.C. Argeș — 
Sport Club ; VII : C.F.R. Timi
șoara — Steagul roșu ; VIII : 
Cagliari — Roma : IX : Cata
nia — Bologna ; X : Fiorenti
na — Sampdoria ; XI : Vero
na — Milan ; XII : Lazio — 
Foggia ; XIII : Napoli — To
rino.
Rubrică redactată de LOTO— 
PRONOSPORT



ȘAHISTELE NOASTRE S-AU REMARCAT 
ÎN TURNEUL DE LA BELGRAD

PARTICIPANTELE AU FOST PRIMITE DE PREȘEDINTELE TITO
S-au înapoiat in Capitală 

cele două reprezentante ale 
șahului românesc, Alexandra 
Nicolau și Margareta Teodo
rescu, care au luat parte la 
tradiționalul turneu ce se 
dispută în fiecare an la Bel
grad, în cinstea Zilei inter
naționale a femeii. Rezultatul 
pe care l-au obtinut a con-

strat la Belgrad că are inten
ția de a-ți apăra multă vre
me titlul.

în afara primelor două cla
sate, care s-au distanțat a- 
preciabil, restul participante
lor s-au aflat la un nivel a- 
propiat. Pînă Ia urmă, cu un 
efort de perseverență, pe lo
cul III s-a detașat experimen-

maestra emerită Alexandra 
Nicolau, precum și o plăcută 
surpriză, să constatăm inte
resul ți cunoștințele despre 
șah ale președintelui Tito. A- 
ceastă primire ne va rămine 
ca una dintre cele mai fru
moase amintiri.

S. SAMARIAN

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito și soția sa Jovanka Broz, înconjurați de 
participantele la turneu (de la stingă la dreapta K. Jovanovici, R. Jovanovici, organizatoa
re, A. Nicolau, G. Jovanovici, Vujanovici, Gaprindașvili, organizatoare, Teodorescu, Konar- 
kovska, Belamarici, organizatoare, Jivkovici, Vreeken, Joerger, Asenova).

stituit, fără îndoială, un mare 
succes. Alexandra Nicolau s-a 
clasat pe locul II, pierzînd o 
singură partidă — la campi
oana mondială Nona Gaprin- 
dașvili — și realizînd un pro
centaj remarcabil (77»/o) care, 
în mod obișnuit, ar fi trebuit 
să fie suficient pentru lo
cul I...

— Nona Gaprindașvili aju
tat extraordinar !, — ne-a de
clarat Alexandra Nicolau. In
tr-adevăr, campioana mondia
lă a realizat in acest con
curs cel mai mare succes al 
ei de pînă acum, cîștigînd 
toate cele 13 partide jucate. 
Rezultatul este unic și amin
tește de turul de forță al lui 
Robert Fischer, în campiona
tul S.U.A. din 1967, cîntl a cîș- 
tigat cele 11 partide susținute. 
Fără îndoială, Nona Gaprin
dașvili se află acum la apo
geul forței sale și a dcmon-

tata noastră jucătoare, Mar
gareta Teodorescu, întrecînd 
pe participantele la interzo
nal — Belamarici, Katja Jo- 
vanovici, Vreeken.

Turneul s-a desfășurat în 
condiții de organizare excep
ționale, participantele fiind 
înconjurate de o atenție deo
sebită. Presa a scris mult 
despre concurs, s-a publicat 
un program special cu foto
grafiile participantelor, iar în 
timpul desfășurării turneului 
a apărut un buletin special 
cu partidele jucate.

Ca o remarcabilă încheiere 
a concursului, participantele 
au fost primite de președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito și soția sa Jovanka 
Broz, cu care s-au întreținut 
îndelung, asupra diferitelor 
aspecte ale vieții șahiste.

— A fost o deosebită o- 
noare pentru noi, ne-a spus

TELEX • TELEX
In runda a 10-a a turneului1 de 

șah de la Sarajevo, Parma l-a în
vins pe Seidt, iar Bogdanovici a 
ciștigat la Mesing. A lost consem
nată remiza in partidele Mat'i- 
lovlci — Lengyel. Bronstein — 
Minev. Janosevici — Damianovlei 
și Radulov — Boboțov.

Clasament : 1. Bronstein (URSS) 
fl12 p. 2. Radulov (Bulgaria) — 
6 p (1); 3. Boboțov (id.) — 6 p; 
4. Parma și Bukici (ambii Iugo
slavia) — 5 p (1) etc.

Hanul Rod Laver, l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe sud-africanul Robert 
Maud, iar Ralston (S.U.A.) a dis
pus cu 6—-4, 4—6, 6—4 de porto- 
ricanul Pasarell. Alte rezultate : 
Drysdale — Bowrey 6—2, 6—3: 
Rosewall — Stillwell 6—3, 6—1; 
Crealy — Taylor 1—6, 6—1, 6—2.

H
In cadrul concursului de

tism. desfășurat la Auckland, 
sportivul australian O'Brien a 
terminat învingător în cursa de 
două mile, cu 8:25,6. Atletul ame
rican Ryun a ocupat locul trei. 
Proba de o milă s-a încheiat 
victoria lui Van Ruden (SUA) 
4:00,7.

atle-

z 
V

STANDARDELE

OLIMPICE

LA HALTERE
LONDRA 1 (Ager- 

prei). — Reunită lntr-o 
ședință de lucru la Lon
dra, Federația Internațio
nală de haltere a stabilit 
performanțele standard 
pentru Jocurile Olimpice 
de Ia Miinchen. Iată în 
ordinea categoriilor, de 
la muscă la supergrea, 
cît trebuie să totalizeze 
Ia cele trei stiluri un 
halterofil pentru a fi ac
ceptat In competiția o- 
limpică : 297,500 kg ;
322,500 kg ; 355 kg ; 390 
kg; 425 kg; 435 kg / 
K5- kg J 487,500 kg.

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
telefon 

special).
NAGOYA, 1 țprin 

de la trimîiul nostru 
Joi seară s-au încheiat, in 
Hala Aichi din Nagoya, între
cerile pe echipe ale celui de 
al 31-lea campionat mondial 
de tenis de masă. în fața unui 
public numeros s-au disputat 
meciurile finale pentru cu
cerirea trofeelor Swaythling 
(la băieți) și Corbillon (la fe
le), pentru stabilirea unei noi 
ierarhii a celor mai bune 
echipe de tenis de masă din 
lume. Titlurile mondiale au 
fost obținute de formațiile re
prezentative ale REPUBLICII

PREGĂTIRILE ATLEȚILOR ITALIENI

PENTRU 1.0. IU
Biroul executiv al Comite

tului olimpic italian (C.O.N.I.) 
— s-a întrunit la Roma într-o 
importantă ședință de lucru. 
Cu acest prilej a fost exami
nat planul pregătirilor în ve
derea jocurilor olimpice din 
1972 prezentat de președintele 
federației italiene de atletism, 
dr. Primo Nebiolo. Biroul e-

în campionatul mondial de hochei:

LUPTA PENTRU PRIMUL LOC
INTR-0 FAZĂ DECISIVĂ

DISCUȚIA C.O.N.I.r

xecutiv a dat o bună apre
ciere acestui plan și a pro
mis federației respective un 
ajutor corespunzător pentru ca 
atleții italieni să se afle în 
plenitudinea posibilităților atit 
la data Jocurilor Olimpice de 
la Miinchen cit și ia campio
natele europene din acest an. 

în continuare, Biroul exe
cutiv al C.O.N.I, a luat în 
discuție problema Completă
rilor și reamenaj arilor unor 
baze sportive necesare atleți- 
lor și altor sportivi.

WIRKOLA

TENIS DE MASĂ
LOCUL 6

Intr-un concurs atletic desfășu
rat la Hanau, sportivul vest-ger- 
man Uwe Beyer a stabilit un nou 
record a! țării sale la aruncarea 
ciocanului, cu 73.70 m. Vechiul 
record : 72,92 ni, aparținea lui 
Walter Schmidt.

Cil 
în

de

Turneul Internațional de tenis 
de la Miami a continuat cu par- 
’idele din turul II. In cea mai 
disputată partidă, Iugoslavul Pi- 
lici l-a invins cu 6—7. 6—2, 6—2 
pe egipteanul El Shafei. Austra

In turneul feminin de volei 
la Budapesta, echipa Bulgariei a 
învins cu 3—1 (9—15, 15—4. 15—10, 
15—7) formația Italiei. într-un alt 
joc, reprezentativa Cehoslovaciei 
a întrecut cu 3—1 (15—9, 15—11, 
8—15, 15—3) selecționata secundă 
a Ungariei.

Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa A) 
a continuat cu partida din
tre reprezentativele Finlan
dei și Statelor Unite. Hoche- 
iștii de peste ocean au lăsat, 
în primele minute de joc, 
impresia că ar putea reedita 
surpriza din meciul de de
but. Ei au atacat vijelios și 
au deschis scorul în min. 3 
prin Don Ross. Dar, după 
numai un minut, a survenit 
egalarea adusă de Ketola. O 
dată cu repriza secundă, 
finlandezii au început să do
mine tot mai insistent înscri
ind prin Ketola (2) și Kos- 
kela (1), în timp ce nord-ame- 
ricanii au marcat doar o dată 
prin Falkman. în ultima re
priză, echipa Finlandei ma
jorează scorul cu încă trei 
goluri. Rezultat final: Finlan
da—S.U.A. 7—3 (1—1, 3—1, 
3—1).

După surprinzătorul eșec 
suferit în fața formației R ,F. 
a Germaniei, echipa Suediei 
s-a reabilitat în dauna ho- 
cheiștilor finlandezi pe care 
i-a întrecut, joi după masă, 
cu 2—1 (0—0, 2—0, 0—1). A 
fost un meci foarte echili
brat a cărui soartă s-a de
cis în repriza de mijloc. A- 
tunci Svedberg (min. 33) și 
Pettersson (min. 39) au in

scris de două ori pe cind 
finlandezii nu au reușit să 
străpungă decît o dată poarta 
apărată de Abrahamsson.

La ora închiderii 
era în 
meciul 
cisivă, 
Echipa 
tașat în clasament cu 15 p 
(în 8 meciuri) fiind urmată 
de: 2. Cehoslovacia 11 p 
meciuri) ; 3. Suedia 11 p 
meciuri); 4. Finlanda 
meciuri); 5. R.F.G.
S.U.A. 2 p.

La închiderea ediției : 
vaela — U.R.S.S. 
3-»).

SARE DEPARTE
Fostul campion mondial 

sărituri cu schiurile Bjoern 
Wirkola, a ciștigat titlul de 
campion al țării sale în cadrul 
turneului disputat mai multe 
zile la Oslo. în ultimul con
curs, Wirkola a realizat în to
tal 245 puncte, obținînd sări
turi de 106,5 m și respectiv 
100 m.

de

ediției 
curs de desfășurare 
de o importanță de- 

U.R.S.S.—Cehoslovacia. 
U.R.S.S., conduce de-

9 p.
4

(8 
(9 
(9 
p;

Cehoslo-
5—2 (1—1, 1—1.

In cursa Gand-Wevelgem

EDDY MERCKX
A TERMINAT
PE LOCUL 14

Corespondența speciala pentru SPORTUL

In ajunul „micului campionat mondial
DE HANDBAL"

curia ciclistă Gând — Wevel- 
gem (235 km) a. fost ciștigată 
de belgianul Georges Pintens 
carg l-a intrecut la sprintul fi
nal cu două lungimi pe compa
triotul său Roger de Vlaeminck. 
Pintens a realizat 
(medie orară 44.100 km). In ace
lași timp a 
(printre alții 
Guimard, 
Merckx a 
locui 14. Au 
gători.

.5 h 19:00

sosit un lot masiv 
: Basso, Mortensen. 
Karstens). Eddy 

terminat cursa pe 
participat 147 aler-

PR AGA. 1 (Prin telex). — 
Cred că nu este exagerat 
dacă asemuim unui mic cam
pionat mondial, întrecerea re
prezentativelor universitare 
de handbal ale celor 16 țări 
în scopul desemnării celei 
mai bune selecționate studen
țești din lume. Să nu uităm 
că o mare parte a compo- 
nenților reprezentativelor na
ționale o formează tinerii 
care urmează diferite facul
tăți, institute sau școli supe
rioare,

Campionatul mondial uni
versitar se va desfășura în 
trei orașe: Mistek-Frydek,
Uherske Hradiste și Praga. 
Cele 16 echipe au fost îm
părțite în patru grupe, două 
dintre ele — A și B — ur- 
rriînd să joace la Uherske 
Hradiste, iar celelalte două —

C și D — la Mistek-Frydek. 
Praga va găzdui partea a 
doua a campionatului.

Iată care este componența 
grupelor. Grupa A : U.R.S.S., 
R. F. a Germaniei, Polonia 
și Bulgaria; grupa B : Româ
nia, Danemarca, Austria, Iu
goslavia : grupa C : Suedia, 
Belgia, Israel, Franța ; grupa 
D : Cehoslovacia, Norvegia, 
Spania, Tunis.

Competiția începe sîmbătă 
(N. R. mîine) cu meciurile 
din cadrul grupelor, luni ui
mind să fie cunoscute echi
pele care se vor califica pen
tru turul final. Regulamentul 
prevede că în turul final vor 
avea acces echipele clasate 
pe primele două locuri în 
grupe. Teoretic, acestea ar fi 
U.R.S.S. șt R. F. a Germa
niei sau Polonia (grupa A),

România și Danemarca (gru
pa B), Suedia și Franța (gru
pa C), Cehoslovacia și Nor
vegia (grupa D). Desigur nu 
sînt excluse surprizele care 
ar putea aduce în turul fi
nal și alte formații decît cele 
scontate. Antrenorul lotului 
cehoslovac și-a supus jucăto
rii unei atente pregătiri pen
tru a fi la adăpost de sur
prize și pentru a-și valorifi
ca deplin posibilitățile de a 
termina competiția pe unul 
din primele trei locuri.

JAN SOKOL

POPULARE CHINEZE — la 
băeți și JAPONIEI — la fete.

Sportivii din R. P. Chineză 
au realizat un succes eclatant, 
întrecînd campioana mondia
lă de la Miinchen, formația 
Japoniei. Cel mai bun din e- 
chipa care a cucerit titlul su
prem a fost Li Cin Kuan, ve
ritabil atlet, jucător cu o agi
litate și o forță care impre
sionează. El a ciștigat toate 
cele trei meciuri 'susținute, in
clusiv cel cu Ito — campio
nul mondial în proba indivi
duală. De Ito a dispus la 
scoruri care fac inutile orice 
comentarii i 3 și 6 !!

Contrar previziunilor, la fe
te succesul a fost de partea 
Japoniei. Mai bune ca în pre
liminarii, Kowada și Ohzeki 
au obținut victoria finală, în
deosebi datorită forței de fi
nalizare a Kowadei. Iată acum 
rezultatele finalelor i

Chi-
(Lian
1—2,

la 15, —18, 
Tun — Ito 
15; Li Cin 
2—0, la 13 
Lian — Ito 
Li Cin Kuan 
2—1, la 
Tze Tun 
—12 și - 
Ito 2—0, la 3 și 6);

Locurile 3—4 : Iugoslavia — 
Suedia 5—3;

Locurile 5—6 : Ungaria — 
R. F. a Germaniei 5—2;

Locurile
Coreea de

Locurile 
reeană —

Locurile 
cia — Indonezia 5—1.

Clasamentul final arată ast
fel ; 1. R. P. CHINEZA; 2. 
Japonia; 3. Iugoslavia; 4. Sue
dia; 5. Ungaria; 6. R. F. a 
Germaniei; 7. Franța; 8. Co-

BĂIEȚI
Locurile 1—2: R. P. 

neză — Japonia 5—2 
Ko Lian — Hasegawa

—19; Ciuan Tze 
2-1, la 19, —17, 
Kuan — Kohno 
și 18; Lian Ko 

2—0, la 10 și 15;
Hasegawa 

—15, 19, 18; Ciuan 
— Kohno 0—2, la 

■16; Li Cin Kuan —

7—8: Franța —
Sud 5—3;
9—10; R.P.D. Co-
Anglia 5—0;
11—12 : Cehoslova-

VUJADIN BOȘKOV DEBUTEAZĂ...
Duminică, la Split, echipa na

țională a Iugoslaviei își începe 
sezonul oficial, întilnind in ca
drul campionatului european 
selecționata Olandei, in meci- 
retur. Partida, deosebit de im
portantă pentru configurația 
clasamentului grupei, din care 
mai fac parte R. D. Germană 
și Luxemburg, coincide și cu 
debutul antrenorului Vujadin 
Boșkov, venit de curind la cir- 
ma echipei naționale. Prin pris
ma punctului cucerit la 11 oc
tombrie 1970
(1—1). echipa iugoslavă pare 
favorită, dar fotbalul olandez 
cunoaște o ascensiune remar
cabilă, puțind înfrunta de la 
egal la egal orice adversar.

De luni, selecționabilii iu
goslavi sînt reuniți la Dubrov
nik pentru o săptămînă întrea
gă de pregătire. Boșkov poate 
conta și pe căpitanul echipei, 
Dragan Geaici, a cărui suspen
dare de către U.E.F.A., după 
partida de ia Jena, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni”, 
afectează doar jocurile acestei 
competiții. La primul antrena
ment cu public, disputat

ti
y ■< I- Oi

k *
K ........x.. v

<

NU,

R.P.D. Coreea de Sud; 9. 
reeană; 10. Anglia; 11. Ceho 
slovacia; 12. Indonezia,

FETE
Locurile 1—2 : Japonia — 

R. P. Chineză 3—1 (Kowada — 
Cen Min Ci 2—0, la 17 și 9; 
Ohzeki — Lin Ful Cin 2—1, 
la —18, 16, 23; Kowada, Ohba 
— Cen Min Ci, Lin Fui Cin
1— 2, Ia —9, 15, —15; Kowa
da — Lin Fui Cin 2—1, la 
18, —17, 19);

Locurile 3—4: Coreea de 
Sud — Cehoslovacia 3—2;

Locurile 5—6 : U.R.S.S. — 
România 3—0;

Locurile 7—8 ; R. F. a Ger
maniei — Anglia 3—0;

Locurile 9—10 : Ungaria — 
Suedia 3—2.

Clasament final l 1. JAPO
NIA; 2. R. P. Chineză; 3. Co
reea de Sud; 4. Cehoslovacia; 
5. U.R.S.S.; 6. ROMANIA;
7. R. F. a Germaniei; 8. An
glia; 9. Ungaria; 10. Suedia.

în meciul susținut pentru 
locurile 5—6, jucătoarele noas
tre au fost apatice, nu au pu
tut concura de la egal la egal 
cu formația sovietică. Ale
xandru, nervoasă, nesigură a 
ratat mult. Iată rezultatele 
meciurilor i Rudnova — Mi- 
halca 2—0 (17, 8), Grimberg— 
Alexandru 2—0 (15, 19); Rud
nova, Grimberg — Alexan
dru, Mihalca 2—0 (13, 10).

în finala Cupei 
lare, cehoslovacul 
dispus de Boggan
2— 0 (această competiție este 
deschisă fostelor glorii ale 
tenisului de masă).

Vineri (n.r. astăzi) este zi 
de pauză la Nagoya. Sîmbă
tă încep probele individuale. 
Vor intra în concurs concu- 
renții de Ia simplu bărbați 
(calificări) și dublurile mixte. 
Apoi, se va da startul și în 
celelalte 3 probe (dublu fe
mei, dublu bărbați, simplu 
femei).

C. COMARNISCHI

de conso-
Stipek a

(S.U.A.) cu

la Amsterdam

* t
x

r O

miercuri, selecționata a învins 
cu 5—0 pe divizionara B din 
localitate, Leotar. După joc, 
Boșkov a comunicat ziariștilor 
,.U”-le care va începe partida 
cu Olanda : Bukcevici—Rajko- 
vici. Paunovici, Holțer, Stepa- 
novici—Pavlovici, Acimovici— 
Petcovici, Jerkovicî, Bukal, Ge
aici.

Pentru olandezi, partida este 
decisivă. Punctul pierdut pe 
teren propriu cu iugoslavii și 
ambele puncte cedate în primul

joc cu R.D.G. Ia Berlin, fac, 
ca in caz de înfringere, echipa 
să piardă definitiv posibilitatea 
cuceririi primului loc. Față de 
lotul din toamnă, din care nu 
lipsesc cunoscuții Van Beveren, 
Israel, Kylian, Van Hanegem, 
antrenorul Frantișek Fadrhonc 
ii mai poate utiliza și pe ex- 
celenții Cruyff și Keiser, ab
senți în sezonul trecut din cau
za unor accidentări.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din R.F.G., 
avîndu-1 la 
Tschenscher.

centru pe Kurt

Duțan POPIN
»

PELE ÎNSCRIE, DAR SANTOS PIERDE „AMICALUL"
3DE LA PARIS CU 1

PARIS 1 (Agcrpres). — Peste 
50 000 de spectatori au urmărit 
pe stadionul „Colombes” întil- 
nirea internațională amicală de 
fotbal dintre echipa braziliană 
F.C. Santos (cu Pele in forma
ție) și o combinată a cluburilor 
St'. Etienne și Marsilia. După ce 
cunoscuta actriță de cinema 
Brigitte Bardot a dat lovitura 
de începere a meciului, fotbaliș
tii celor două echipe s-au angajat 
într-un joc lipsit de spectacu-

Iozitate. La capătul celor 90 
de minute scorul a fost egal : 
0—0. în urma executării unor 
lovituri 
revenit 
golurile 
blar și _ 
al formației braziliene a fost 
marcat de Pele.

Rețeta meciului, circa un mi
lion de franci francezi, va fi 
alocată fondului pentru lupta 
împotriva cancerului.

de la 11 m victoria a 
gazdelor cu 3—1, prin 
înscrise de Keita, Sko- 
Bosquier. Unicul punct

ț
>

brazilia Începe pregătirile 
pentru' cm 1974

Federația braziliană de fot
bal a comunicat oficial că din 
acest an va începe selecționa
rea lotului pentru alcătuirea 
echipei reprezentative care va 
participa la viitorul campionat 
mondial. Forul de specialitate 
a anunțat că în timpul verii la 
Rio de Janeiro și Sao Paulo e- 
chipa Braziliei va susține ur-

mătoarele întilniri amicale: cu 
Austria (11 iulie), cu Scoția (18 
iulie), cu Argentina (21 și 24 
iulie) și cu Uruguay (27 și 30 
iulie). O importantă verificare 
a naționalei braziliene va avea 
loc anul viitor, cu ocazia tur
neului jubiliar programat la 
Rio de Janeiro.

PE SCURT
• în campionatul de fotbal 

al Turciei, pa primul loc con
tinuă să 
care are 
urmată 
Istanbul 
te, și 
de puncte. în etapa a 20-a, Fe
nerbahce a învins cu 4—1 pe 

ter- 
cu

se afle Galatasaray, 
28 de puncte. Ea este 
de Fenerbahce din 

cu 27 de punc- 
Goztepe cu 26

Spartak
Praga
Slovan
Gotwaldow—Jednota

Lokomotiv

INTERES
(Urmare din pag 1) 

cu 26—23 (10—9), lăsînd o im
presie bună, mai ales prin for
ța acțiunilor lor ofensive. 
După cum am fost anunțați, 
V.f.L. Gummersbach nu va 
prezenta lotul complet, deoa
rece Jochen Brand n-a primit 
avizul medicului. Este un alt 
..necaz" al echipei Gummers
bach care se adaugă la celelal
te, semnalate de noi anterior, 
dar optimismul handbaliștilor 
vest-germani nu și-a diminuat 
cu nimic cota sa ridicată.

Reprezentanții noștri au fă
cut joi după amiază un antre
nament chiar la Westfalenhalle, 
cei doi antrenori urmărind în
deosebi ca elevii lor să se aco
modeze cu lumina și cu un
ghiurile de aruncare la poartă. 
S-a lucrat intens 90 de minute. 
La încheierea acestui ultim an
trenament, jucătorii români e- 
rau veseli și optimiști. Legat 
de acest optimism, interesant 
ni se pare faptul că Steaua a 
mai învins pe VfL Gummers
bach, chiar la Dortmund, in

ENORM
sferturile de finală ale C.C.E. 
1968, cu scorul de 14—13 (5—6). 
De altfel. în palmaresul întîl- 
nirilor acestor două formații, 
Steaua are deocamdată avan
tajul : din patru meciuri dispu
tate, trei au revenit handbaliș
tilor români (15—9 și 14—13 
în 1968, 16—13 în 1970) și doar 
unul celor de la Gummersbach 
(15—8 în 1970). Dar acum, ra
portul de forțe se prezintă pu
țin diferit, deoarece Gummers
bach are alt grad de maturi
tate competițională.

Meciul, după aceste calcule 
și după altele de care nu am 
mai amintit, se anunță așadar 
echilibrat. Problema esențială 
pentru echipa noastră este a- 
ceea de a putea rezista tot me
ciul cu succes în apărare gj de 
a realiza finalizări nu numai 
pe „stingă” de aur a lui Gru
ia, care va fi. în mod cert, 
sever supravegheat.

Dar, să așteptăm desfășu
rarea partidei pentru a vedea 
de partea cui se va înclina 
balanța victoriei în acest meci 
atit de echilibrat. . _ .

............................ .................. u.! i ,

O selecționată sindicală 

română de handbal in U.R.S.S.
O selecționată sindicală româ

nească de handbal masculin a 
întîlnit, în oadrul turneului în
treprins in Uniunea Sovietică, 
reprezentativa U.R.S.S.; într-un 
meci disputat la Moscova. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 20—10 (10—7). In prealabil, 
selecționata română a mal 
jucat la Erevan, eu aelecțlonata 
R.S.S. Armene (soor 18—26) și 
la Zaporoje cu Burevestnlk Za- 
poroje (scor 19—28).

HANDBALIȘTII 
FRANCEZI 

ÎN UU16AR1A
SOFIA 1 (Agcrpres). — Re

prezentativa masculină de 
handbal a Franței a susținut 
două întîlniri în Bulgaria cu 
selecționata țării gazdă. în 
primul joc, victoria a revenit 
cu 16—10 handbaliștilor bul
gari, iar în cel de-al doilea 
scorul a fost egal: 10—10.

La Reykjavik (turneu de 
handbal juniori) : Danemarca 
— Islanda 16—14 (10—6); Sue
dia — Norvegia 13—12 (8—4).

P.T.T., iar 
minat la 
Besiktas.

Galatasaray a 
egalitate : 1—1

din

Colin Beli, atacantul lui Manchester City, într-un duel ae
rian cu Stanislaw Oslizlo (Gornik Zabrze) în meciul dispu
tat miercuri seara la Copenhaga și ciștigat cu 3—1 de echi
pa engleză care s-a calificat astfel în semifinalele Cupei 
Cupelor. Telefoto i A.P. •— AGERPRES

• într-un meci restanță 
cadrul campionatului englez. de 
fotbal, echipa West Ham a în
vins în deplasare cu scorul de 
1—0 formația Everton.

• Etapa a 20-a a campio
natului cehoslovac de fotbal:

Trnava — Sparta 
3—0 ; Slavia Praga— 
Bratislava 0—0 ; T.E.

Trencin 
1—0 ; Lokomotiv Kosice—T.J. 
Trjinec 1—0 ; Union Teplice— 
Dukla Praga 1—0; Z.V.L. Jilina— 
Tatran Preșov 4—0 ; Banik Os
trava—Skoda Plsen 0—0 ; Inter 
Bratislava—V.S.S. Kosice 0—0. 
In clasament : 1. Spartak Tr
nava 30 p ; 2—3. Union Teplice 
și Banik Ostrava 24 p.

• într-un meci contind pen
tru ..Cupa R. F. a Germaniei” 
la fotbal, echipa Bayern Miin
chen a învins cu scorul de 5—0 
(2—0) formația F. C. Kaisers
lautern. Toate cele cinci goluri 
au fost înscrise de cunoscutul 
internațional Gerd Miiller.

♦ultimele
Ședința de aseară a Comisiei de competiții 

ți disciplină

SUSPENDAREA TERENURILOR ECHIPELOR 
„U" CRAIOVA Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV

Aseară, Comisia de competiții 
șl disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a luat în dis
cuție incidentele petrecute pe 
stadioanele din Craiova și Bra
șov, în cea de a treia etapă a 
returului, incidente de care ne
am ocupat pe larg.

După ce au fost ascultați dele
gații cluburilor Universitatea 
Craiova și Steagul roșu Brașov, 
comisia a trecut la dezbaterea 
cazurilor, pronunțînd următoare
le sancțiuni :

— se ridică dreptul de organi
zare Pe două etape secției de 
fotbal a clubului Universitatea 
CraioVa :

— se ridică dreptul de orga
nizare pe o etapă secției de 
foibal Steagul roșu Brașov.

Nu «-a dictat o aoncțiune și 
mai drastică Împotriva secției 
de fotbal Universitatea; reținîn- 
du-se faptul c& huliganul care 
a aruncat cu o piatră în arbi
trul de linie G. Dragomlr, a fost 
depistat șl arestat.

Tot aseară, au compărut în 
fața comisiei de competiții și 
disciplină mai mulțl jucători 

din divizia A. avertizați în ul- 
itimele partide de campionat, 
pentru joc dur, periculos. Toți 
acești fotbaliști au fost sancțio
nați cu mustrare, ceea ce înseam
nă că orice nouă abatere Ie 
va aduce suspendări pe mai 
multe etape. Este vorba de Cris- 
tache (Steaua), Caramalis (Jiul), 
Ștefan (Rapid), Gruber, Bădln 
și Moraru (Petrolul).

IN „CUPA PRIMĂVERII" 
LA TIR I. TRIPȘA 

A CIȘTIGAT PROBA 
DE PISTOL VITEZA

Ieri a Început la poligonul Tu
nari din Capitală o mare compe
tiție de tir, la arme cu glonț șl 
cu alice, dotată cu «Cupa primi- 
verlr*. In prima șl cea mal spec
taculoasă probă de tir, la piste' 
viteză, trofeul a revenit dinamo- 
vistului Ion Tripșa, un vechi 
specialist al genului, care în cele 
două manșe a realizat 589 p (din 
600 posibile) pe manșe î 297 și 292. 
Pe locul doi s-a clasat St. Popa 
(I.E.F.S.) cu. 584 p, urmat de A. 
Gered (Steaua) 582 p (după barai 
de patru). La proba de armă li
beră calibru redus 60 f culcat un 
rezultat bun a obținut Gh. Sî- 
corsehi (Dinamo) — 594 p. Intre-

- cerile continuă azi cu probele de 
pistol liber și armă calibru re
dus 3x40 f.

: ’.țf; YtlU? : telefoane: cegli'jffi corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 : telex: sportrom buc,

F. C. LIVERPOOL IN FINA- 
LA CUPEI ANGLIEI

La Birmingham. în prezența a 
peste 60 000 spectatori, s-a rejtr
eat semifinala din Cupa Angliei 
la fotbal între echipele F. C. 
Liverpool și Stoke City. Forma, 
(ia din Liverpool terminînd în
vingătoare cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Graham (min. 13) și Kennedy 
(min. 46), s-a calificat pentru 
finala cupei în care va primi 
replica echipei Arsenal.

S-A TERMINAT RALIUL 
R. D. GERMANE

Numai 60 din cele 114 echipaje 
care au luat startul in com- 
| >etițîa automobilistică „Raliul 

H. D. Germane" au terminat cei 
2 200 km ai întrecerii. Pe primul 
loc s-a clasat echipajul polonez 
S. Zasada — J. Wedrychowscki, 
pe o mașină B.M.W.;

180, Tiparul «I.F. Informația", București 4®W


