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® Organizațiile sportive muncitorești — instrumente de lupta ale 
partidului, mijloace pentru strîngerea legăturilor sale 

creatorul ideilor călăuzitoare precum
cu masele

® P. C. R și al liniei

sănătoase a sportului românesc

Aseară, pe terenul adversarilor, la Dortmund

Steaua a pierdut la mare luptă
de ani
— con- 
al po- 

constituie

Aniversarea a 50 
de la crearea P.C.R. 
ducătorul încercat 
porului nostru 
un eveniment măreț, care are 
semnificații multiple și pen
tru mișcarea sportivă, 
zentarea, 
număr, a unor momente : 
nificative pentru atenția 
grija cu care partidul a ur-

îndrumat atragerea 
muncii în mișcarea 
muncitorească re-

nul sportiv

Pre- 
începînd cu acest 

sem- 
i Și

mărit și 
oamenilor 
sportivă 
prezintă nu numai un bilanț
al marilor înfăptuiri ale par
tidului în acest domeniu, ci 
și un semn al cinstirii unor 
glorioase tradiții.

în ansamblul său, fenome-

face 
istoria ge
am, iar 
muncito- 

factor ac- 
la lupta

românesc
parte organică din 
nerală a acestor 
mișcarea sportivă 
rească este și un 
tiv de participare 
clasei muncitoare, sub condu
cerea partidului nostru mar-

(Continuare in pag. a 2-a)

Prefață la vacanța de primăvară

Momente de vîrf în activitatea 
tinerilor performeri

Capitolul sport va avea în 
această vacanță de primăvară 
un conținut foarte dens. Nu 
mai puțin de ȘASE finale ale 
unor campionate republicane 
școlare se vor afla în atenția 
elevilor noștri, ceea ce repre
zintă desigur un puternic punct 
de atracție.

După sahiori (probe alpine), 
care și-au desemnat campionii 
la Poiana Brașov, între 30 mar
tie și 1 aprilie, începînd de du
minică, elevi specializați în 
alte trei discipline sportive vor 

' încerca să urce pe prima treap
tă a podiumului. La Brașov, 
de pildă, sînt programate (4-7 
aprilie) finalele de lupte greco- 
romane rezervate elevilor șco
lilor profesionale. Este un mo
ment de vîrf în activitatea 
multor tineri care merg cu ho- 
tărîre pe urmele lui Berceanu, 
Simion Popescu, Martinescu sau 
ale altor corifei din sportul 
voinicilor. Brașovul, una din ci
tadelele sportului 
este pregătit să-și 
oaspeții. In aceeași 
(4—8 aprilie), dar în
ferite — Bacău pentru volei
baliști și Sibiu pentru baschet- 
baliști — se vor întrece echi
pele aspirante la titlurile de 
cîștigătoare ale diviziilor șco
lare.

românesc, 
primească 

perioadă 
orașe di-

'A sosit vacanța! Micile gimnaste din Oradea, reprezentante 
ale Școlii sportive din orașul de pe Criș, sînt gata acum 

pentru extemporalele... sportive
Foto : V. BAGE AC

Tiberiu STAMA

finala C.C.E. cu VfL Gummersbach: 16-17!
• Handbaliștii români au trimis de 4 ori mingea în bare! • Birtolom a ratat 7 m în min. 50

• Gruia a înscris 6 goluri • Dincă a apărat slab
DORTMUND, 2 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
în fața a peste 13 000 de 

spectatori s-a disputat vineri 
seara la Westfalenhalle din 
Dortmund (R.F. a Germaniei) 
finala ediției a X-a a „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal masculin, între echi
pele campioane ale României 
— Steaua și R. F. a Germa
niei — VfL Gummersbach. 
La capătul unui meci dra
matic, victoria a revenit 
handbaliștilor vest-germani, 
la limită, cu 17—16 (7—6). 
Fructificînd avantajul tere
nului propriu și speculînd 
forma slabă a portarului Din- 
că, precum și unele fisuri 
în apărare ale echipei Steaua, 
formația VfL Gummersbach 
și-a adjudecat pe merit tro
feul. Arbitrii ____
fost Haase Karlson și Leif 
Olssen (Suedia). Au jucat 
formațiile :

STEAUA : Dincă (Muntea
nul — Gațu, Birtolom, Stokl, 
Popescu, Coasă, Goran, Gruia., 
Marinescu și Cristian ;

VfL GUMMERSBACH; Ka
ter — Brand, Lingelbach, 
Bolter, Feldhoff, Keller, 
ste, VVesttebe, Schmidt, 
mehl.

Meciul a început în 
de dominare a campioanei 
noastre. Jucătorii de la 
Steaua au deschis scorul prin 
Gruia, în min. 5 (1—0), și
1- au majorat în min. 6 (Gațu,
2— 0). Susținuți frenetic de 
galerie, handbaliștii de la VfL 
Gummersbach reușesc să re
ducă din handicap în min. 7,

prin golul realizat de West- 
tebe (2—1). în faza următoa
re, Gruia se înalță, trage pu
ternic, dar Kater apără. în 
schimb, jucătorii vest-ger- 
mani reușeșc, în min. 9, să 
concretizeze atacul: Feldhoff 
aduce egalarea (2—2). Lupta 
este acerbă. în infernul din 
sală antrenorii nu mai pot

meciulul au

Lei- 
Kos-

nota

GRUIA

da nici o indicație. Gruia 
știe, însă, bine lecția. El fruc
tifică o pasă bine servită și 
trage năpraznic : 3—2 în min.
10. Schmidt, care pînă în a- 
cest moment nu s-a impus 
în atac, își începe seria. El 
înscrie în min. 10: 3—3. Ar
bitrii Karlson și Olssen a- 
cordă echipei Steaua, în min.
11, o aruncare de la 7 m, ca 
urmare a unei suite de du
rități comise în apărare de 
VfL Gummersbach. Birtolom

trage peste Kater și 4—3. în 
min. 14, Stokl este eliminat 
pentru 2 min. în inferiorita
te numerică, Schmidt aduce 
(min. 14) egalarea 
sale (4—4) și, apoi, 
rea: 5—4 (min. 15), 
majorează avantajul 
17 (6—4 pentru 
bach). Este o perioadă în 
care echipa noasțră campioa
nă nu se regăsește. Schmidt 
speculează situația și, revenit 
în teren după efectuarea li
nei eliminări de 2 min., mar
chează: min. 28, 4—7. Steliș-

echipei 
conduce- 
Feldhoff 
în min. 

Gummers- 
Este o perioadă

tii se calmează, joacă mai 
exact și pornesc o pasionan
tă cursă de urmărire. Birto- 
lom înscrie două goluri în 
minutele 29 și 30, ambele din 
7 m și repriza se încheie cu 
scorul de 7—6 pentru VfL 
Gummersbach.

în repriza a Il-a, scorul a 
evoluat astfel:

Min.32 înscrie Gruia: 7—7; 
min. 34 — Lingelbach, 7—8 ; 
min. 37 — Feldhoff, 7—9j

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4*a)

Turneul final al campionatului masculin de volei

DINAMO Șl STEAUA
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
SIBIU, (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
neu 
nici

‘me 
col 
dită inferioritate eventualele 
gafe inerente pe parcursul a 
două-trei sute de minute de 
joc. Steaua, Dinamo, Rapid, 
Politehnica Galați joacă la 
Sibiu volei de calitate, acum 
cînd par să se fi împăcat cu 
ordinea prestabilită. Studenții 
n-aveau dintru început șan
se, feroviarii le-au pier
dut și pe cele teoretice chiar 
în prima zi, Dinamo — a-

Acest tur- 
final de volei oferă ca 
un altul în ultima vre- 
faze de autentic specta- 
sportiv care pun în vă-

ceastă echipă valoroasă dar 
ocolită de șansă •— își înea
că în fantezii amarul puncte
lor abandonate cîndva. Este 
ovaționată — și, probabil, 
va fi mereu — și la izbîndă 
și la eșec, dar Steaua, meca
nism precis, de-o uimitoare 
regularitate, a ajuns la cîțiva 
pași de linia de sosire.

Turneul final nu mai co*

PROGRAMUL
Sala Armatei, 

17 :
Politehnica
Dinamo —

DE AZI
de la ora

— Rapid 
Steaua

MÎINE, LA MARIBOR cu cifre- 
se mai

De astăzi, după ultima oră 
de curs și pînă la 19 aprilie, 
elevii din școlile de toate gra
dele se vor afla în vacanța de 
primăvară ; /o etapă bineve
nită de odihnă, după un tri
mestru (al doilea) bogat în,sa
tisfacții (a se 
gele) pentru cei 
tre ei.

Vacanța, cu 
bucuriile ei, va 
data aceasta, cum este firesc, 
cu o perioadă de destindere, 
de odihnă activă. Cu alte cu
vinte, cale 
drumeții și 
indică în 
mos), către 
Există prin 
misele ca sportul să-și apro
pie în continuare și alți prie-

teni credincioși, acum, în va
canța școlară pe care o inau
gurăm. (Continuare in pag. a 2-a)

Programul internațional al 
alergătorilor români se inau
gurează mîine cu o compe
tiție de prestigiu : Balcania
da de motocros. Programată

Duminică (ora 16,15) pe stadionul Dinamo

Iugo-

vedea cataloa- 
mai multi din-

speranțele, cu 
echivala și de

larg deschisă către 
excursii (prognoza 

general timp fru- 
terenurile de sport, 
urmare toate pre-

încă un obiectiv în fața 
juniorilor tricolori: revanșa 
meciului cu Bulgaria, progra
mată mîine pe stadionul din 
Șos. Ștefan cel Mare, în cu
plaj cu jocul Dinamo — Pro
gresul. Este a treia dumini
că, în care elevii antrenorilor

Momente de acalmie în
piscina de la ,,23 August"

electrizantă, 
sau alte ele- 
comun nu au

noas- 
o mi- 

în-

Nici o cursă 
nici un record 
mente ieșite din 
reușit să alunge momentele de 
acalmie care au caracterizat 
cea de a doua reuniune a con
cursului național de primăva
ră. Ieri după-amiază, Eugen 
Aimer și-a făcut numărul obiș
nuit pe distanța de 400 m, pe 
care a încheiat-o în 4:21,1, Gh. 
Lupu l-a învins din nou pe 
Mircea Hohoiu la 100 m spate, 
egalîndu-și propriul record na
țional (63,1), iar dinamoviștii 
Cristina Balaban (400 m liber) 
și Ion Miclăuș nu au fost de
ranjați în nici un moment în 
cursele lor sigure spre victo
rie. Singura probă în care ele
mentul de întrecere s-a mani
festat viguros de la primul și 
pînă la ultimul metru a fost 
cea de 100 m delfin (f). Geor- 
geta Cerbeanu și Anca Groza 
au înotat cot la cot pe cele 
două „lungimi", prima atingînd 
la sosire peretele bazinului cu 
o fracțiune minimă înaintea 
adversarei sale. în sfîrșit, mai 
merită de subliniat progresul 
constant realizat în acest se
zon de tînăra Dana Pop (14 
ani), care pare a fi la această

oră cea mai rapidă spatistă 
din țară,

REZULTATE TEHNICE : 400 
m liber (b): 1. E. ALMER (Ol. 
Reșița) 4:21,1, 2. D. Naghi (Mu
reșul) 4:31,3, 3. A. Vițelariu 
(Din.) 4:38,0 f 400 m liber (f): 
1. CRISTINA BALABAN (Din.) 
5:02,8, 2. Daniela Coroiu (Șc. 
Sp. Reș.) 5:08,9, 3. Adriana Pu- 
pazan (Din.) 5:18,0 ; 100 ni spa
te (b) : 1. GH. LUPU (Școla
rul) 63,1 — rec. egalat, 2. M. 
Hohoiu (Ol. Reș.) 64,3, 3. M. 
Movanu (Din.) 66,0 ; 100 m spa
te (f) : 1. DANA POP (Din.) 
1:13,7, 2. Eugenia Cristescu 
(Din.) 1:15,8, 3. Mădălina Mă- 
zgăreanu (Șc. Sp. 2) 1:19,8; 100 
m delfin (b) : 1. I. MICLAUȘ 
(Din.) 62,4, 2. C. Rolik (Șc. Sp. 
Timiș.) 63,6, 3. Al. Gherban
(Șc. Sp. Reș.) 64,2, 4. T. Nico- 
lae (Din.) 64,8. 5. L. Copcealău 
(Din.) 64,8 ; 100 m delfin (f) : 
1 GEORGETA CERBEANU 
(Școlarul) 1:11,2, 2. Anca Groza 
(Din.) 1:11,2, 3. Camelia Vîjeu 
(Șc. sp. 1) 1:12,9 (r.p.). _ _

întrecerile continuă astazi la 
bazinul „23 August" de la ora 
10 (serii) și ora 18 (finale).

Constantin Ardeleanu și Va
sile Zavoda se produc în se
rie pe scena preliminariilor 
turneului U.E.F.A., grupa a 
IV-a. La sfîrșitul primelor 
două piese, în două acte, ju
cate la Cîmpina și, respectiv, 
Sofia, deznodămîntul n-a fost 
cel dorit. Să sperăm că mîi
ne tinerii noștri „actori" vor 
obține primul succes și, o 
dată cu el, aplauzele numero
sului public care, fără îndo-; 
ială, va tixi „lojele" de la 
Dinamo.

Ultimul antrenament, o a- 
devărată repetiție generală, a 
avut loc joi pe unul din te
renurile Complexului sportiv 
„23 August" și a durat 70 de 
minute. Accentul a fost pus 
pe mobilitatea atacului, pe 
ultima fază a acțiunilor o- 
fensive : finalizarea, singu
rul... adevăr în materie de 
fotbal. Apoi, presupunîn- 
du-se că In condițiile unei 
superiorități teritoriale vor 
„pica" și ceva lovituri li-

bere, prin vecinătatea careu
lui mare, au fost exersate și 
asemenea procedee.
După această ultimă lecție 

de pregătire, a fost definiti
vat și „U“-le care va începe 
jocul cu juniorii bulgari. Ia- 
tă-1 : COSTAȘ — DOBRAU, 
SMARANDACHE, SANDU 
GABRIEL, CIOCIRLAN, ION 
ION, DUMITRIU, DÂNILA, 
AELENEI, SANDU MIRCEA, 
COJOCARU.

„îmi păstrez mai departe 
încrederea în băieții mei, 
ne-a mai mărturisit antreno
rul Ardeleanu. Cu o victorie 
la două puncte diferență, du
minică, ne mai reparăm și 
punctajul și golaverajul. Și 
apoi, în situația în care ca
lificarea va depinde de ulti
ma confruntare, meciul în 
deplasare cu Turcia, ne vom 
vinde foarte scump pielea. 
Am făcut, din nou, socoteala : 
cu un 0—0 Ia Bolu, și cu o

Ia 4 ’ aprilie, pe un traseu 
ales lingă orașul Maribor, 
prima etapă a acestei între
ceri va reuni sportivi din 
Bulgaria, România și 
slavia.

Reprezentanții țării 
tre vor avea "duminică
siune deosebit de grea, 
trucît ei trebuie să apere ti
tlurile de campioni balcanici 
cucerite anul trecut, atît la 
individual (prin Ștefan Chițu), 
cît și pe echipe. Motocrosiș- 
tii noștri s-au pregătit cu 
seriozitate sub îndrumarea 
antrenorilor Traian Macarie 
și Otto Ștefani, cei doi spe-

‘ ciăliști ai federației fiind sa- 
tisfăcuți de evoluția elevilor 
lor în concursurile de verifi
care. în formația care a ob
ținut frumosul succes de anul 
trecut a fost inclus și Petre 
Paxino, alături de Ștefan 
Chițu, Aurel Ionescu, Cris
tian Dovids, Adam Crisbai și 
Mihai Banu. Alergătorii men
ționați vor lua mîine startul 
într-o cursă (două manșe, 
fiecare a cîte 30 de minute, 
plus două ture) în care mo- 
tocrosiștii bulgari și iugoslavi 
se anunță adversari reduta
bili.

chetează ca altădată 
le, antrenorii nu 
apleacă seara asupra clasa
mentelor pentru a combina 
1001 de posibilități, ordinea 
statornicită de campionat 
pare imuabilă. Deasupra tu
turor calculelor matematice, 
pare să se ridice plăcerea de 
a juca volei, dorința de a în
vinge pur și simplu, de a 
etala virtuți. Finalistele sa
tisfac cu generozitate setea 
de spectacol a publicului si- 

L. , ponderat în
și care refuză caboti-

bian exigent, 
aplauze 
nismul.
JOCURI PASIONANTB IN ZIUA 

A DOUA
A doua zl a turneului final a 

oferit jocuri presărate cu faze

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

164 RÂMÎNE OARE TROFEUL GAUDINI
W POSESIA FLORETIȘTILOR NOȘTRI?

Răspunsul: astăzi in sala Floreasca Cele patru formații partici
pante la Trofeul Gaudini — edi
ția 1971 (Franța, Italia, Unga
ria, România) sînt gata de start. 
La această competiție, care se 
înscrie printre cele mai impor
tante de pe continent, „4”-ul 
țării noastre este prezent pen
tru a 6-a oară. Programată 
destul de aproape de campio
natele mondiale, întrecerea stir- 
nește un interes aparte prin 
calitatea de test ce o are. Cine 
cîștigă Gaudini — se afirmă în 
cercurile specialiștilor — por
nește cu șanse directe la o me
dalie, la „mondiale".

Atenția sporită în jurul Tro
feului Gaudini își are și o altă 
explicație. Cele patru competi
toare sînt fruntașe în floreta 
masculină de pe glob, ele ocu- 
pînd la ultima ediție a C.M. 
din Turcia locurile 2 (Ungaria), 
3. (România), 4. (Italia), și 5. 
(Franța). Foarte bine remarca 
antrenorul federal Vasile Che- 
laru : „Dacă ar fi prezentă și 
echipa Uniunii Sovietice, prima 
clasată la mondiale, s-ar reedi
ta turneul de la Ankara..

Este foarte adevărat că, de 
la desfășurarea ediției turce a 
mondialelor și pînă acum, ie
rarhia valorilor a suferit unele 
modificări. Lotul 
francezi de pildă se anunță 
mult mai valoros 
trecut la Ankara. El va conta 
foarte mult pe Magnan,' fost 
campion mondial și dispecerul 
echipei. La fel, pe Revenu. un

T. St.

(Continuare in pag. a 3-a)

DANIEL REVENU

Azi și miine, în divizia A la fotbal

0 ETAPA A 
DE MARE

A 19-a „rundă" a campio
natului diviziei A la fotbal 
are punctele ei de mare a- 
tracție. La București sînt 
programate meciurile dintre 
cele patru echipe din Capitală

MECIURILOR 
ATRACȚIE
(azi Rapid—-Steaua pe stadio
nul Republicii, la ora 16,30. 
mîine, Dinamo — Progresul). 
La Ploiești, Petrolul primeș
te vizita campionilor, iac la 
Cluj are loc derbyul studen
țesc : Universitatea — Poli
tehnica. Scrutînd clasamen
tul, ne dăm seama că fie
care meci al etapei are im
portanța lui. Citiți în pagi
na a 3-a ultimele vești de la 
echipe și formațiile proba
bile.

BOXERILOR

Dietmar Wetterneck, unul din cei mai talentați reprezentanți ai
• A... ...... ,-JtaÎĂ

PREGĂTIREA OLIMPICĂ $1 VÎRSTĂ
FRUNTAȘI

Bineînțeles, în etapa ac
tuală nu poate fi încă vorba 
despre o pregătire specială 
pentru participarea la Jocu
rile Olimpice, dar tatonări în 
vederea alcătuirii unui lot 
valoros, acțiuni de selecție 
pentru descoperirea de noi 
talente, mai ales la categoriile 
deficitare, ar fi timpul să se 
facă. Care este în momen
tul de față situația în rîn-

durile celor mai buni boxeri 
din țară ?

La categoria cea mai mică 
(semimuScă) în vederile se
lecționerilor sînt Aurel Mi
hai și Petre Ganea, Aurel 
Mihai, în vîrstă de 24 de ani, 
este un boxer puternic, rapid, 
In care se poate avea încre
dere atît pentru campionatele 
europene, eît și pentru O- 
limpiadă. Mici corecturi adu

se tehnicii sale îl vor ajuta 
să obțină rezultate pe măsu
ra calităților de care dispune.

Categoria muscă este domi
nată de trei pugiliști i Con
stantin Ciucă, 
Gruiescu 
Interdicția 
limitat) de 
care i s-a 
(vîrstă 30 ‘ 
in prima linie pe colegul său 
de sală Constantin Gruiescu 
(26 de ani). în ultima vreme, 
privirile antrenorilor s-au 
îndreptat și asupra lui Ivan 
(23 de ani), care, din motive 
de studii, se pregătește în 
afara lotului.

La categoria cocoș, situația

Constantin 
și Vasile Ivan. 
medicală (pe timp 
a practica boxul, 
prescris lui Ciucă 
de ani), l-a adus

floretiștilor

decît anul

(Continuare in pag. a 2-a)

este ceva mai delicată. Aurel 
Dumitrescu, din aceleași mo
tive ca și Ciucă, a fost obli
gat să stea în afara corzilor 
ringului. în locul lui a rămas 
Iulian Lungu, boxer ale că
rui posibilități nu sînt satis
făcătoare. Determinați de 
aceste împrejurări, ca și de. 
trecerea lui Pometcu la o ca
tegorie superioară, antreno
rii lotului au recurs, în ul
timul moment, la tînărul 
Francisc Molnar (22 de ani). 
Lipsa lui de experiență, ca 
și de cunoștințe tehnico-tac-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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SEMICENTENARUL NOILOR DESTINE
Unele dificultăți in alcătuirea lotului

(Urmare din pag. 1) 

xist-leninist, creat în mai 
1921.

Organizațiile sportive mun
citorești au fost alături de 
partidul comunist în anii grei 
ai ilegalității, pentru cuceri
rea puterii politice, contribu
ind astfel la triumful deplin 
al noii orînduiri. Tăria lor a 
constat în legăturile cît mai 
sțrînse cu mișcarea muncito
rească, în receptivitatea față 
de ideile fundamentale ale so
cialismului, promovate cu 
consecvență de partidul co
munist.

Crescînd și afirmîndu-se 
o dată cu lupta politică a 
partidului comunist, organi
zațiile sportive muncitorești 
(ca de pildă, Prietenii natu
rii, Natura, Turistul proletar, 
înainte) nu au rămas nici un 
moment în afara amplelor 
mișcări sociale care au zgu
duit vechiul regim ; ele au 
fost prezențe active în pro
blemele ce vizau edificarea 
socialismului și a progresu

• A doua tinerețe a lui Emil Niculescu • Toată întreprinderea 
alături de echipă

Campionatul național de 
baschet s-a încheiat. Jucăto
rii (în afara selecționabililor) 
sînt într-o binemeritată va
canță. Clasamentul final a 
omologat ierarhiile. Spre sur
prinderea multora, pe locul 
IV apare echipa I.C.H.F., 
despre care se știu puține 
lucruri. în rîndurile ce ur
mează, vom căuta să satis
facem curiozitatea cititorilor 
noștri, prezentînd cîteva date 
despre această formație.

în anul 1962, un grup de 
foști baschetbaliști, în frunte 
cu Traian Liță și Mihai Io- 
nescu (actualul antrenor), au 
hotărît să înființeze, pe lin
gă întreprinderea în care 
munceau, o echipă de bas
chet. Găsind înțelegere la în
treprinderea de construcții 
hidrotehnice și foraje, adică
I.C.H.F.,  au început pregăti
rile, au format o echipă, au 
înscris-o în competiții. An de 
an, formația a căpătat per
sonalitate, a devenit mai 
bună, trecînd, prin toate trep
tele de promovare, de la ca
tegoria I .— la calificare, de 
aici în divizia B. După un 
scurt stagiu de aclimatizare,
I.C.H.F.  a realizat „marea lo
vitură" : a promovat în elita 
baschetului românesc, în di
vizia națională A.

în primul an de activitate 
s-a făcut rodajul, care a con
stat mai mult din asambla

SUB NIVELUL CONDIȚIILOR
A LA DINAMO, REZULTATE

Au intrat în maniera de 
lucru a clubului sportiv Di
namo dezbaterile asupra re
zultatelor înregistrate de sec
ții, în funcție de condițiile 
de pregătire pe care clubul 
le pune la dispoziție și în per
manentă comparare cu per
formanțele pe plan interna
țional. După ampla analiză 
a fotbalului, zilele trecute a 
venit rîndul atletismului. La 
dezbateri au participat an
trenori din cadrul secției, 
membri ai biroului clubului 
și invitați din partea federa
ției de specialitate. Conduce
rea secției a prezentat un 
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tice, impune un volum mare 
de muncă, cu un rezultat fi
nal firește incert.

La categoria pană sînt pre- 
zenți doi pugiliști (Pavel Ne- 
delcea și Gabriel Pometcu) 
tineri (24 de ani) în care se 
pot pune speranțe în egală 
măsură. Pentru moment, se 
pare, este preferat Nedelcea. 
Totuși, rezultatele $ta tur
neele de la Berlin și Leipzig 
îl recomandă pentru meciuri
le internaționale pe Pomet
cu. Campionatul, ca și alte 
evoluții viitoare ale celor 
doi candidați la tricoul na
ționalei, vor decide.

Semiușoara este categoria 
semnelor de întrebare. Aurel 
Iliescu, Constantin Stanef 
,sau poate chiar Gheorghe 
Ciochină (20 de ani), chemat 
în lot datorită lipsei de în
credere în primii doi ?

La categoria ușoară, Ca- 
listrat Cuțov, pugilist cu o 
frumoasă carte de vizită în 
arena internațională, pare 
să nu aibă contracandidat. 
Evoluția lui sinuoasă din 
acest început de sezon com- 
petitional a zdruncinat puțin 
încrederea specialiștilor. Să 
nu uităm înfrîngerea de Ia 
Constanța, după doi ani de 
victorii consecutive! Paul 
Dobrescu este cel de al doi
lea pretendent la titlul ușo
rilor, dar el se pregătește 
în afara lotului. Judecînd 
după meciurile precedente 
ale celor doi sportivi rivali 
și după dorința de afirmare 
a lui Dobrescu, o victorie a 
acestuia din urmă și deci ti
tularizarea sa nu ar trebui 
să ne surprindă.

La categoria semimijlocie, 
Victor Zilberman și Gheor
ghe Ene. Amîndoi tineri (24 
și, respectiv, 22 de ani), cu 
posibilități, dar care — după 
cum ne declara antrenorul 
coordonator Ion Popa — nu 
depun suficient efort în .ca

lui social în patria noastră, 
solidarizîndu-se cu lupta co
muniștilor, a clasei muncitoa
re. Astfel au contribuit de-a 
lungul anilor, la educarea 
multilaterală a clasei munci
toare, la creșterea capacității 
sale de luptă, la strîngerea 
legăturilor cu masele. Iar în 
anii revoluției socialiste, bu- 
curîndu-se de întregul spri
jin material al statului, în
drumată de partid, mișcarea 
sportivă din România a de
venit un mijloc eficace de 
sănătate fizică și morală a 
populației.

Așadar, în istoria celor 50 
de ani de existență crea
toare a P.C.R., mișcarea spor
tivă muncitorească s-a dove
dit un sprijin de nădejde al 
luptei clasei muncitoare, al 
comuniștilor, pentru cauza 
socialismului și a libertății 
patriei, integrîndu-se în pro
cesul de amplă evoluție a 
mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră.

rea concepțiilor jucătorilor 
din echipă. Locul 10 ocupat 
în ediția 1968—1969 a fost 
apreciat ca satisfăcător. în 
anul următor, printre baschet- 
baliștii de la I.C.H.F. a apă
rut și maestrul sportului 
Emil Niculescu, la serviciile 
căruia clubul Steaua a re
nunțat, evident, prematur. 
De altfel, declarația actualu
lui antrenor al Stelei, prof. 
Vasile Popescu, este elocventă 
în această privință : „Eu nu 
aș fi renunțat la Mimi (Em. 
Niculescu) în nici un caz, iar 
evoluția echipei mele, cu el 
conducător de joc, ar fi fost 
cu totul alta".

în ediția 1969—1970 a di
viziei A, I.C.H.F. face primul 
salt și încheie campionatul 
pe locul 7. în ultima ediție, 
1970—1971, echipa își dove
dește maturitatea, componen
ța sa este îmbunătățită, cali
tățile lui Em. Niculescu, M. 
Cîmpeanu, Bulat, Barău, Chi- 
ciu, Mălușel, Andreescu etc. 
își spun cuvîntul, iar la sfîr- 
șitul campionatului găsim 
formația, pregătită cu multă 
sîrguință de Mihai Ionescu, 
pe locul patru în clasamentul 
general.

Este, evident, un rezultat 
bun, avînd în vedere că în 
urma I.C.H.F. s-au clasat 
teamuri cu o veche și rod
nică activitate în prima di
vizie a țării, printre care 

plan de perspectivă vizînd 
îmbunătățirea activității atle
tice dinamoviste pînă în anul 
olimpic 1976.

Se știe că secția clubului 
Dinamo, cu o existență de 
peste 22 de ani, s-a înscris 
printre cele mai puternice 
din țară, obținînd numeroase 
succese pe plan intern și con
tribuind la victorii de presti
giu ale atletismului româ
nesc pe plan internațional : 
în confruntările olimpice, eu
ropene, balcanice etc.

în ultima vreme însă, s-a 
semnalat o rămînere în urmă 
față de standardul interna- 

drul antrenamentelor, sus- 
trăgîndu-se în mod sistema
tic.

Ierarhia categoriei mijlo
cie mică n-a fost încă sta
bilită. Se așteaptă campiona
tele naționale pentru a se 
putea stabili cine dintre Ion 
Covaci (scos temporar din 
lot), Ion GySrffy sau Tudor 
Nicolae va participa la cele 
europene. Cel mai tînăr, și 
deci de perspectivă pentru 
J.O., Gyorffy (22 de ani) nu 
manifestă suficient interes 
pentru ridicarea măiestriei 
sale sportive.

Aceeași situație există și 
la categoria mijlocie. Cam
pionatele vor decide între 
Horst Stump (26 de ani) și 
Alee Năstac (23 de ani). Cu 
condiția să-și îmbunătățească 
simțitor mijloacele de apăra
re, Năstac are prima șansă 
să participe la Jocurile Olim
pice.

Ion Monea (31 de ani) do
mină cu autoritate categoria 
semigrea. Surprinde faptul 
că al doilea boxer selecțio
nat în lot (Petre Cîmpeanu) 
este mai în vîrstă chiar de- 
cît Monea. Preocuparea exclu
sivă pentru prezentarea în 
condiții cît mai bune la cam
pionatele europene din acest 
an, i-a împiedicat se pare 
pe antrenorii federali să pri
vească și în perspectivă. 
Considerăm că în locul lui 
Cîmpeanu ar fi fost bineve
nit în lot un tînăr (Alexan
dru But sau Ion Chifu). La 
Jocurile Olimpice de la 
Munchen Ion Monea va avea 
32 de ani și uzura sa în 
marile competiții internațio
nale, credem, nu-i va permi
te să participe cu succes și 
la cea de a patra Olimpiadă.

La categoria grea, Ion 
Alexe (25 de ani) este sin
gurul pugilist în care se 
poate pune nădejde, atît 
pentru europene, cit și pen
tru J.O,

Evocarea principalelor mo
mente din istoria mișcării 
sportive muncitorești și a or
ganizațiilor acesteia, conduse 
și îndrumate de către Par
tidul Comunist Român, cu
noașterea ideilor călăuzitoare 
cît și a rolului său în dez
voltarea liniei sănătoase a 
sportului românesc în aceas
tă jumătate de veac, pentru

SESIUNE DE COMUNICĂRI
In sala de festivități a In

stitutului de educație fizică și 
sport a avut loc ieri după-a- 
miază o sesiune de referate și 
comunicări dedicată celei de a 
50-a aniversări a întemeierii 
Partidului Comunist Român.

O agendă bogată a caracte
rizat lucrările acestei reuniuni 
de o înaltă ținută științifică. 
Printre referatele prezentate 
s-au aflat :

— Lupta P.C.R. pentru crea
rea unei organizații sportive 
muncitorești unice în Româ
nia (Cornelia Costache) ;

— Concepția marxist-Ieninis- 
tă a P.C.R. — baza științifică

Antrenorul Mihai Ionescu înconjurat de o parte dintre baschetbaliștii cu care a ocupat 
locul IV Foto : DRAGOȘ NEAGU

Universitatea Cluj, Universi
tatea Timișoara, Rapid, ca să 
numim doar pe cele mai re
prezentative.

Desigur, echipa nu ar fi 
ajuns atît de sus dacă nu 
ar fi găsit înțelegere și spri
jinul necesar la asociația 
sportivă I.C.H.F., la secreta
rul ei, Mihai Manoliu, inimos 
și devotat pentru baschet, la 
conducerea întreprinderii care 
este trup și suflet alături de 
formația ce a creat o emu
lație sportivă puternică în 

țional al performanțelor, față 
de condițiile de pregătire pe 
care le au la îndemînă spor
tivii și antrenorii de specia
litate ai clubului. Din discu
țiile pe această temă s-a des
prins concluzia că rezultatele 
din ultimii ani ale atleților 
dinamoviști au avut de su
ferit din cauze multiple : 
preocuparea scăzută față de 
depistarea și formarea unor 
atleți valoroși în cadrul ac
tivității cu juniorii, menține
rea în pregătire a unor ele
mente incapabile de mari 
performanțe, anacronism și 
conservatorism în metodele 
de pregătire, metode care nu 
mai corespund atingerii unor 
performanțe de valoare inter
națională, neconcentrarea a- 
ienției asupra unor probe Ia 
care sportivii români au șan
se mai mari, lipsa unui ca
lendar internațional adecvat, 
sprijinul mai puțin consistent 
dat de cabinetele metodic și 
medical, discordiile (etalate 
și în cadrul discuțiilor) din
tre antrenorii secției etc.

Toate acestea au concurat 
la frînarea ascensiunii fi
rești, la situarea sub nivelul 
rezultatelor obținute pe scară 
internațională.

Planul de perspectivă în
tocmit de secția clubului și 
îmbunătățit de participanții 
la discuții are menirea să li
chideze neajunsurile aminti
te și să impulsioneze activi
tatea atletică de la Dinamo, 
club cu multiple posibilități 
ce își va aduce, fără îndo
ială, o contribuție sporită la 
ridicarea valorică a atletis
mului românesc.

A. B.

ÎN CENTRUL ATENTiEI
(Urmare din pag. 1)

Reșpectînd cronologia, vom 
aminti apoi de finala micilor 
gimnaști, reprezentanți ai șco
lilor generale. Pentru ei, locul 
de desfășurare a întrecerii a 
fost fixat orașul Ploiești, cu 
tradiție în acest sport, unde 
există nădejdea de a apare în 
prim plan încă o... Elena Ceam- 
pelea (cel puțin). Alte două 
evenimente de seamă în sportul 
școlar și în gimnastică vor avea 
drept eroi elevi cu un anumit 
grad de perfecționare în spor
tul grației și al îndeminării, cei 
de categoriile a II-a, I, can
didați maeștri și maeștri, care 
se vor întîlni la București (10— 
11 aprilie) și legitimații din li
mitele categoriilor a IV-a și a 
IlI-a, prezenți intr-unui din 
marile orașe de la Dunăre, la 
Galați (15—16 aprilie). Deci...

ACȚIUNI DE MASĂ PENTRU 
TOȚI ȘCOLARII

Multi dintre entuziaștii spec
tatori ai finalelor semnalate 
aici vor putea fi, la rîndu-le, 
eroii unor întreceri sportive 
cu caracter de masă ce vor fi 
organizate pe plan local. Cei 
mai mici sportivi, reprezentanții 

ca el să devină ceea ce este 
astăzi — un bun al întregu
lui popor — ne vor conferi 
pagini vii dintr-o luptă neis
tovită pentru edificarea noii 
societăți, constituind în ace
lași timp și un omagiu adus 
în preajma unui eveniment 
istoric pe care întreaga țară 
îl cinstește: Semicentenarul 
Partidului nostru.

ȘTIINȚIFICE LA I.E.F.S.
a activității de educație fizică 
și sport în țara noastră (prof. 
Ion Siclovan) ;

— Educația sportivilor (prof, 
dr. Leon Teodorescu și colab.).

în partea a doua a sesiunii 
s-au dezbătut o serie de pro
bleme actuale ale educației fi
zice a elevilor și ale sportului 
școlar, baza de discuție con- 
stituind-o comunicările făcute 
de prof. dr. docent A. Ionescu, 
prof. L. Bran, lector Elena Fi
rea, cercetător principal Elena 
Brăgărea, conf. dr. M. Geor
gescu, dr. A. Partheniu, prof, 
dr. A. Demeter, conf. Aristeia 
Hrișcă și alții.

rîndurile salariaților de la 
I.C.H.F. Este suficient să a- 
mintim că la meciurile for
mației sînt prezenți sute de 
susținători, mulți dintre ei 
urmărindu-i evoluția și la 
disputele din alte orașe ale 
țării. Un aport deosebit la 
bunul mers al echipei își a- 
duc ing. Gheorghe Bujor, di
rectorul I.C.H.F., președintele 
asociației sportive Marcel 
Pustelniac — inginer șef, se
cretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, Ion Bălăci, 
contabilul șef Șerban Sprin
ceană, precum și președintele 
comitetului sindicatului 
I.C.H.F., Nicolae Ștefan.

Deci, singura echipă sindi
cală din divizia A de bas
chet a obținut rezultate bune.

Discutînd despre condițiile 
de pregătire și baza materială 
cu secretarul asociației, Mi
hai Manoliu, am' aflat că 
U.G.S.R. finanțează construi
rea unei moderne săli de 
sport, cu o capacitate de 
1.000 de locuri, cu o popică- 
rie și un mini-hotel cu 30—40 
locuri. Amplasarea ei : car
tierul Titan.

Iată deci, în cîteva cuvinte, 
cine este 'I.C.H.F. !

Paul IOVAN

TROFEUL GAUDINI
(Urmare din pag. 1)

la un pas 
de aur în 
omul cel 
floretiștii 
reprezen

Granieri și Pinelli

tehnician subtil, aflat 
de medalia olimpică 
Mexic, pe Talvard, 
mai tenace dintre 
francezi, și pe Noel, 
tant ilustru al noului val. Așa 
stînd lucrurile 4-ul f.„..c..„ 
poate aspira 
la troreu.

în progres se află și floretiș
tii Italiei, cu ’ 1 “1
în prim plan, trăgătorii de șoc 
ai echipei, foarte activi la ulti
mele concursuri internaționale 
(Martini, Rommel). Del Francia 
și Simoncelli, floretiști cu o 
foarte bună tehnică, vor com
pleta o „squadra azzurra 
se anunță redutabilă.

francez
în mod îndreptățit

cravatelor roșii, vor semna 
prezența la numeroasele con
cursuri atletice din cadrul „A- 
nului latletic pionieresc", pre
cum și la crosurile de primă
vară, la întreceri de șah („Că
luțul de fildeș" nefiind singu
ra modalitate de demonstrare 
a măiestriei în această disci
plină), turism („Roza vîntu- 
rilor"), drumeții cu caracter 
aplicativ („Ștafeta iscusinței și 
a îndeminării”) etc. Asemenea 
acțiuni sportive se vor desfă
șura sub egida Caselor pionie
rilor și a unor consilii ale Or
ganizației Pionierilor. In mod 
special amintim și cîteva ac
țiuni ce vor avea loc la Pala
tul pionierilor : o ștafetă com
binată la atletism, o întrecere 
de cros (4 aprilie) cu partici
parea a circa 500 de miniatleți, 
concursuri pentru desemnarea 
celui mai bun scrimer, „Cupa 
Cutezătorii” la șah, competiții 
de tenis de masă și de cîmp 
etc.

Tot în Capitală, pentru elevii 
care au depășit vîrsta cravate
lor roșii, sînt de semnalat mul
te alte competiții. Una dintre 
ele se adresează rugbyștilor. 
Este organizată de Clubul spor
tiv școlar, cu sprijinul comisiei 
de specialitate a CMEFS. După 
o primă etapă care a și avut 
loo (Constructorul—Rapid 12—9

La distanță de aproximativ 
o săptămînă de meciul cu 
Italia, antrenorii care răs
pund de pregătirea lotului re
prezentativ de rugby întîm- 
pină unele dificultăți nepre
văzute. în esență este vorba 
de indisponibilitatea unor ju
cători pentru care existau 
opțiuni indiscutabile pentru 
titularizare.

Astfel, din linia I au... dis
părut (deocamdată) Dinu și 
Iorgulescu cărora medicul 
le-a recomandat o scurtă e- 
tapă de odihnă. în linia a 
Il-a există, de asemenea, 
semne de întrebare în ceea 
ce privește utilizarea — tot 
din motive de sănătate — a 
lui Atanasiu și Dărăban. Li
nia a IlI-a are și ea cîteva 
indisponibilități : după Fu- 
gigi, care nu va mai putea 
fi recuperat pînă la meciul 
cu Italia, a urmat trecerea 
pe tușe a lui Rășcanu și Ifti- 
mie.

Chiar și în rîndul jucăto
rilor din celelalte comparti
mente s-au ivit probleme.

„CUPA PRIMĂVERII”
Cea mai mare întrecere a 

noului sezon la arme cu 
glonț și alice, „Cupa primă
verii", ce se desfășoară la 
poligonul Tunari a prilejuit, 
chiar din primele probe, ob
ținerea unor rezultate valo
roase. La proba de armă li
beră calibru redus, de pildă, 
cîștigătorul, dinamovistul 
Gheorghe Sicorschi și-a sur
clasat adversarii, cîștigînd lo
cul I cu un punctaj bun — 
594 p. La fel și junioara Ma
rina Vasiliu a fost de depar
te cea mai bună concurentă 
din cele 28 cîte au luat star
tul la proba de armă stan
dard 60 și 3 x 20 f.

Iată primii trei clasați: 
armă liberă calibru redus 
60 f. culcat seniori: 1. Gh. 
Sicorschi (Dinamo) 594 p„
2. T. Ciulu (Steaua) 588 p,
3. Gh. Vlădan (Metalul) 
586 p. Armă standard 60 f. 
culcat senioare: 1. Veronica

Cît privește formația Unga
riei, ea a rămas la fel de apre
ciată ca și anul trecut datorită 
unei constante valorice remar
cabile. Succesul echipei va fi 
determinat, într-o bună măsură, 
de aportul fraților Jeno și Lasz- 
lo Kamuti.

Echipa României, cîștigătoare 
a trei ediții Gaudini (1967, 
București, 1969, Verona și 1970, 
Beziers) promite să aibă o 
comportare meritorie, la nivelul 
prestigiului de care se bucură 
în general scrima românească. 
Ne punem mari speranțe în 
bogata experiență a lui Tănase 
Mureșan, dublat de un excelent 
luptător, în tenacitatea lui Mi
hai Țiu și Iuliu Falb, în măies
tria tactică a lui Ștefan Hau- 
kler și în spiritul de dăruire al 
lui Ștefan Ardeleanu. Toate

organele

județelor, 
educație

ȘASE FINALE REPUBLICANE SCOEARE
și Școlarul—Șc. sp. 2 9—6), în 
ziua de 8 aprilie, pe stadionul 
Tineretului, urmează să joace 
Școlarul cu Constructorul și Ra
pid cu Șc. sp. 2, Pentru amato
rii de atletism, o mică premieră 
susținută de elevii școlilor pro
fesionale de construcții. Loc de 
desfășurare, stadionul Olim
pia (4—5 aprilie).

Evident, suita 
sportive școlare 
acestei

întrecerilor 
din cuprinsul 

vacanțe de primăvară 
nu se limitează la atit. Este 
vorba de zeci și chiar de sute 
de întreceri ce vor fi organiza
te la nivelul comunelor, orașe
lor, municipiilor și 
Elevii, profesorii de 
fizică, nădăjduiesc ca la reuși
ta acțiunilor sportive

. și organizațiile sportive să a- 
corde, ca și în alte ocazii simi
lare, un sprijin calificat, orga
nizatoric și tehnic.

Și încă un fapt demn de 
a fi subliniat : elevii patriei de
dică multiplele acțiuni sportive 
ale vacanței de primăvară a- 
propiatei aniversări a Semicen
tenarului Partidului Comunist 
Român, ca o dovadă de sinceră 
și caldă recunoștință pentru 
condițiile ce le sînt create, pen
tru copilăria lor fericită, pen
tru posibilitățile pe care le au 
de a-și vedea împlinite și cele 
mai cutezătoare, cele mai se- 
mefa visurjj 

Cea mai delicată este aceea 
a absenței lui Florescu. Ju
cătorul Szasz (aripă), care se 
evidențiase în ultimele me
ciuri de campionat, a sufe
rit de asemenea un accident, 
îneît antrenorii au fost ne- 
voiți să renunțe la ideea uti
lizării lui.

în schimb Teleașă a reușit 
să se refacă și a reluat an
trenamentele. Prezența sa în 
lot vine să rezolve în acest 
fel problema uneia din aripi.

în aceste condiții prof. 
Alexandru Teofilovici, antre
norul federal, de comun a- 
cord cu ceilalți antrenori, a 
amînat definitivarea lotului 
restrîns, operație care se va 
efectua după meciul de du
minică dintre ioturile A și B. 
în acest meci — de fapt ul
timul test al selecționabililor 
— antrenorii coordonatori vor 
utiliza (probabil) următorul 
XV :

Baciu, Onuțiu, Drăgulescu— 
Șerban, Țuțuianu — Micles- 
cu, Demian, Pop — Bărgău- 
naș, Nicolescu — Suciu, Dra- 
gomirescu, Nica, Teleașă — 
Durbac.

Meciul va avea loc pe te
renul din Parcul copilului, 
de la ora 10,30. în caz de 
ploaie se va juca pe stadionul 
„23 August" (II). la aceeași 
oră.

\ PROGRAMUL ULTIMULUI TUR
AL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

Iubitorii hocheiului din Ca
pitală, care au urmărit doar 
prin intermediul presei pen
ultimul tur al campionatului 
divizionar, ce s-a disputat la 
Miercurea Ciuc, vor avea o- 
cazia de a fi martorii celui 
mai important act din des
fășurarea acestei competiții: 
jocurile decisive pentru de
semnarea echipei campioane. 
Lupta pentru cucerirea titlu
lui se anunță deosebit de 
dîrză, întrucît Steaua și Di
namo au rămas — și după 
consumarea turului IV — 
despărțite în clasament doar 
de un singur punct.

Iată programul complet al 
turului V, care se va desfă

Stroe (Dinamo) 584 p,
2. Georgeta Șerban (Medicina 
Iași) 580 p, 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 579 p ; junioare : 
1. Marina Vasiliu (Dinamo) 
581 p, 2. Adriana Ianko 
(C.S.M. Cluj) 573 p, 3. Anca 
Iuga (Dinamo) 573 p. Armă 
standard 3 x 20 f senioare : 
1. Veronica Stroe 555 p (la 
poziția culcat 195 p, la pozi
ția în picioare 180 p, la po
ziția genunchi 180 p), 2. Ana 
Goreti 551 p (195—179—177),
3. Georgeta Șerban 547 p 
(188—170—189 !) ; junioare : 
1. Marina Vasiliu 543 p 
(193—163—187), 2. Angela Tu- 
dorică (Dinamo) 532 p, 
3. Ana Tarko (C.S.U. Oradea) 
530 p.

în „maratonul" tirului la 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri, a termi
nat învingător Teodor Ciulu, 
de la clubul Steaua, care a 
totalizat 1142 p. Tot el a cîș-

aceste calități îmbinate armo
nios pot avea drept echivalent 
un nou prilej de satisfacție pen
tru iubitorii scrimei de la noi...

★
ta Trofeul 
programate

9 în sala

Primele meciuri 
Gaudini au fost 
începînd de la ora ... ___
Floreasca, după cum urmează : 
România — Italia și Franța — 
Ungaria (concomitent). Apoi, în 
continuare, de la ora 11 vor 
trage echipele învingătoare în 
primul tur cu cele învinse. Un 
ultim tur va avea loc după- 
amiază de la ora 18, în urma 
căruia va fi desemnată dețină
toarea Trofeului Gaudini.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN „CUPA VOINȚA"

Ieri după-amiazâ, pe un timp 
rece și ploios, s-au disputat 
pe terenul Voința din Capi
tală partidele inaugurale din 
cadrul turneului internațional 
de handbal masculin dotat cu 
„Cupa Voința”. Iată,_ pe scurt, 
prezentarea celor două jocuri:

VOINȚA BUCUREȘTI—S. C. 
BACĂU 12—16 (7—6). După
cum porniseră în prima repri
ză, se părea că bucureștenii își 
vor adjudeca victoria, mai ales 
că pivotul Anghel („pion” ne
cesar în condițiile vitrege de 
joc) se dovedea în formă, dar, 
în cea de a doua parte a me
ciului, Mureșan, Roșescu et. 
comp. înregistrează o inexplica
bilă cădere, în vreme ce bă
căuanii se mobilizează și în
scriu punct după punct, prelu- 
înd conducerea și detașîndu-se 
în cîștigători.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—DINAMO PANCEVO 
(Iugoslavia) 12—11 (7—5). Pre- 
zentîndu-se cu o garnitură din 
care lipseau majoritatea titu
larilor (plecați peste hotare cu 
loturile reprezentative universi
tare și de tineret), studenții 
bucureșteni au obținut o vic
torie meritată în fața unei e- 
chipe masive, excelent pregăti
tă fizic. Principalii marcatori : 
Cosma (8) — „U”, și Andricl 
(5) — Dinamo Pancevo.

— h —

șura — începînd de luni — 
pe patinoarul „23 August" :

Luni: Steaua — I.P.G.G., 
Avîntul M. Ciuc — Avîntul 
Gheorghieni, Dinamo —Agro
nomia Cluj, marți: I.P.G.G.- 
Avîntul Gheorghieni, Steaua - 
Agronomia Cluj, Avîntul M. 
Ciuc - Dinamo ; miercuri — 
zi liberă; joi: Steaua — 
Avîntul Gheorghieni, Dinamo- 
I.P.G.G., Avîntul M. Ciuc — 
Agronomia Cluj ; vineri: 
Dinamo — Avîntul Gheor
ghieni, Agronomia Cluj — 
I.P.G.G., Steaua — Avîntul 
M. Ciuc ; sîmbătă — zi li
beră ; duminică : Agronomia 
Cluj — Avîntul Gheorghieni, 
Avîntul M. Ciuc — I.P.G.G., 
Steaua — Dinamo.

tigat și poziția în picioare 
(40 f.) cu 370 p (la celelalte 
două poziții Ciulu a fost no
tat cu 395 p la culcat și 377 
p la poz. genunchi). Ceilalți 
cîștigători sînt! Veronica 
Stroe (a participat la con
cursul seniorilor) la 40 f. 
culcat cu 397 p și Gh. Sicor
schi la 40 f. poz. genunchi 
cu 388 p.

Proba de pistol liber 60 f. 
a revenit dinamovistului Dan 
Iuga cu 549 p.

întrecerile continuă azi, cu 
probele de armă standard, 
talere și pistol standard. 
(T. K.).

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOND
' La sfîrșitul acestei luni, în 

zilele de 27 și 28 aprilie, se 
va desfășura la Timișoara, pe 
Bega, etapa decisivă a cam
pionatului republican de 
fond. Competiția, care mar
chează de cîțiva ani deschi
derea oficială a sezonului, 
va reuni la start cele mai 
bune rame și vîsle din țară: 
seniori, senioare, juniori, ju
nioare.

FINALELE
JUNIORILOR

In acest an, finalele cam
pionatelor naționale indivi
duale de juniori la tenis de 
masă se vor desfășura Ia 
Brașov între 13 și 15 aprilie.
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Rapid
BASCHET : Sala 

Iești, de la ora 17 : 
— Voința Brașov ... .
teren Floreasca, de la ora 
17.15 : Medicina — Arhitec
tura (f.B.), I.E.F.S. II — 
Rapid H (f.B).

«IMBATA

PATINAJ : Patinoarul a- 
coperlt .23 August", 
19.30 : demonstrație
patinaj artistic.

POPICE : Arena Giuleștl, 
de la ora 16 : Rapid Bucu
rești — Voința Constanța, 
partidă in cadrul campio
natului diviziei A, feminin.

® Meciurile interbucureștene, in centrul atenfiei • La Ploiești 
Petrolul U.T.A., jocul celor ce așteaptă „clacarea" fruntașelor

O Dobrin

RAPID STEAUA 1

COMAN, O PORȚIE DE 
ANTRENAMENT ÎN PLUS

La Steaua, ziua de ieri a 
fost dedicată odihnei totale. 
Toți jucătorii au vizionat un 
film și au făcut o plimbare

ÎNOT : Bazinul „23 Au
gust", orele 10 șl 18 : cam
pionatul național de pri
măvară pentru seniori șl 
juniori.

FOTBAL : Stadionul Re
publicii, ora 14.30 : Rapid 
— Steaua (tlneret-rezerve); 
ora 16.30 : Rapid — Steaua 
(divizia A).

trenament suplimentar.
Pentru întîlnirea cu Rapid, 

antrenorii Covaci și Con
stantin au anunțat următoa
rea echipă : Coman — Săt- 
măreanu, Ciugarin, Negrea, 
Cristache, Naom, Vigu, Pan- 
tea, Dumitriu III, Tătaru, 
lordănescu.

CUI VA FI
TRICOUL

ÎNCREDINȚAT 
CU NR. 7?

de la Rapid

SCRIMA: Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Trofeul Gau- 
dlnl (floretă băieți).

raducanu 
RU : — Dacă ai 
vino să te lupți

către TA'TA- 
curaj în tine, 
cu mine !

excepția lui
TIR : Poligonul Tunari, 

de la ora 9 : Întrecerile 
„Cupei primăverii" — se 

de armă 
(Șanț) șl

dțspută probele 
standard, talere 
pistol etandard.

la Băneasa, cu
Coman. Cu permisiunea an
trenorilor, portalul steliștilor 
a mai efectuat vineri un an-

Fotbaliștii 
și-au continuat pregătirile la 
Snagov, unde se află de joi 
de la prînz. Vineri, giuleș- 
tenii au luat parte la un u- 
șor antrenament de pregătire 
tehnică și tactică. în privința 
formației, doar postul de ex
tremă dreaptă ridică semne 
de întrebare, pentru că Năs- 
turescu așteaptă avizul me
dicului, iar presupusul său în
locuitor — Petreanu — acuză 
dureri musculare la un pi
cior. Formația probabilă pen
tru jocul de azi : Răducanu — 
Pop, Lupescu, Dan, Ștefan, 
Dinu, Dumitru, Năsturescu, 
(Petreanu, Adam), Angelescu, 
Neagu, Codreanu.

VOLEI : Sala 
torul, da la ora 
A.S.E. — Flacăra 
Constructorul — 
(f.B).

Construo-
10.30 : 
roșie. 

Viitorul

DINAMO PROGRESUL

DUMINICA

NICI O SCHIMBARE 
ÎN FORMAȚIE

ATLETISM: Snagov (Ba
za nouă), ora 10.30 : con
curs internațional da marș; 
ora 10.30 : concurs repu
blican de selecție (maraton 
redus — U km).

BASCHET: Teren Vo
ința, de la ora 10 : Acade
mia Militară — Construc
torul Iași (m.B), Voința — 
A.S.A. Bacău (m.B); Teren 
Progresul, de la ora 10 5 
Progresul — Instlt. Peda
gogie Galați (f.B).

BOX : Sala olubului 
vița Roșie, do la ora 
finala campionatului 
nldpal de juniori.

Gri-
8.30:
mu-

CAlJțRIE : Baza hipic» 
din Calea Plevnel, ora 9 : 
concura de obstacole.

Dinamoviștii și-au instalat 
cartierul general de pregă
tire la Săftica, de joi seara. 
La antrenamentul de vineri, 
care a avut o durată de 90 
de minute, s-a pus accentul 
pe îmbunătățirea momentelor 
fixe.

Antrenorul Nlcușor ne-a 
comunicat că va începe me
ciul de mîine cu formația 
din ultima etapă. Deci : Con
stantinescu — Ștefan, Nun- 
weiiler III, Stoenescu, De- 
leanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Moldovan, Sălceanu, Dumi- 
trache, Moț.

„ll '-LE CARE A tTSTIGAT 
LA BRAȘOV

CICLISM : Bd. Llvlu Re- 
breanu (Balta Albă), ora 
10 : .Circuitul Voința".

FOTBAL : Stadionul Di
namo, ora 0.30 : Dlnamo
— Mașini unelte (juniori); 
ora 12.30 : Dlnamo — Pro
gresul (tlneret-rezerve) ,• 
ora 14.30 : Dlnamo — Pro
gresul (divizia A); ore 
16.13 : România — Bulga
ria (preliminariile turneu
lui U.E.F.A.); STADIONUL 
POLITEHNICA, ora 0.30 : 
Sportul studențesc — Vo
ința București (juniori) ; 
ora 11 : Sportul studențeso
— Poiana Ctmplna (dlv. B).

La Progresul, ultimul test 
pentru jocul de duminică, a 
avut loc joi, cînd „bancarii" 
au intllnit formația suedeză 
A.I.K. Stockholm. Vineri, 
Progresul a făcut un ușor an
trenament pentru menținerea 
condiției fizice. Mergînd pe

FARUL

ÎNOT s Bazinul „23 Au
gust", orele 10 șl 17 ; cam
pionatul de primăvară 
pentru seniori șl juniori.

RUGBY : Stadionul Par
cul Copilului, ora 10.30 : 
Lotul A — Lotul B (ulti
mul trial pentru medul cu 
Italia).

POPICE : Arena Voința, 
de la ora 8 : Voința Bucu
rești — C.S.M. Reșița ; 
Arena de la clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 
8 : Gloria București — Pe
trolul Ploiești, partide da 
divizia A, masculin.

SCRIMA: 
de la ora 
Internațional individual de 
floretă băieți (România, 
Franța, Italia, Ungaria).

Sala Floreasca, 
8.30 : patrulater

TIR : Poligonul Tunari, 
de la 8,30 : Întrecerile ^Cu
pei primăverii", concurs 
de talere (skeet șl 
pistol calibru mare, 
liberă calibru mare, 
șl pistol sport.

șanț), 
armă 
3x40 f

VOLEI : Sala Progresul, 
de la ora 9 : Progresul — 
Universitatea Timișoara, 
Voința Buc. — Voința 
Arad (m.B); Sala Giuleștl, 
de la ora 9 : Universitatea 
Buc. — Univ. Craiova, E- 
lectra — Medicina (m.B).

PARTIDĂ RESTANȚĂ 
ÎN DIVIZIA C
(seria a IIl-a)

ELECTRONICA BUCUREȘTI
— I.M.U. MEDGIDIA

1—0 (0—0)

săBucureștenii au reușit 
se impună doar în repriza a 
doua, cînd Păunescu (min 
62) a înscris unicul gol al 
partidei.

în dispoziție de joc — fafă in față cu Ghifă

HORA LAteanu, Ivan II, Prepurgel, M. 
Popescu, Radu, Frățilă, Dobrin, 
Jercan.AVANCRONICA Nr. 19

Două derby-uri... din oficiu, Rapid — Steaua și Dinamo — 
Progresul, alte două derby-uri ale provinciei, Petrolul — U.T.A. 
și „U" — Politehnica lași, iată capetele de afiș ale unei 
etape care ridică tot atîtea semne de întrebare ca și cel 
mai pasionant roman cu mistere și suspensuri al lui Georges 
Simenon. Alegînd una din foarte numeroasele căi care i le 
oferă unui pronosportist această etapă, vă prezentăm urmă
toarele argumente :

UNIVERSITATEA CLUJ — POLITEHNICA IAȘI. Meci de 
„1X2" pentru cel puțin următoarele motive: 1) „U" vine 
după un mic tur de forță (să zicem 3 puncte) în compania 
U.T.A.-ei, deci „1"; 2) Dar acasă, adeseori, colegii lui Anca 
sînt mai atenți la formă (la stil) decît ia fond și încuie Pro
nosportul cu cîte un „2" greu de anticipat; 3) Cerebralul 
Mărdărescu I poate găsi cheia unui ,i“ dacă sentimentalul 
Mărdărescu I nu va continua pînă în pînzele albe „expe
riența Mărdărescu II", deficitară (deocamdată) pentru echi
pă ; 4) Mai ales la un meci între studenfi, „X"-ul nu trebuie 
niciodată neglijat.

DINAMO — PROGRESUL. Meci din categoria „carul mare 
— buturuga mică". In 9 din 10 cazuri, carul mare zdrobește 
buturuga. Moraliștii, însă, rețin de obicei doar al 10-lea caz, 
cînd se răstoarnă carul. Rămînem în spațiul „calculelor hîr- 
tiei" și considerăm că Progresul are 1 șansă din 10. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că, pe teren, războiul psihologic ar putea 
să-i confere acestei șanse dimensiuni neînchipuite.

RAPID — STEAUA. Dacă ar fi să ne luăm după declara
țiile portarilor celor două echipe, am putea să scriem dina
inte scorul meciului : 0—0. „X" este și după părerea noastră 
pronosticul de bază și nu numai datorită faptului că el va 
fi apărat de doi dintre cei mai talentați goalkeeperi din is-

> sau 
de 
se-

torid fotbalului românesc. N-ar fi exclus însâ ca Neagu
Tătaru II, Dumitru sau lordănescu sâ-si impună punctul 
vedere într-un joc în care o eroare de o fracțiune de 
cundă, sau o sclipire pot decide soarta partidei.

PETROLUL — U.T.A. Cum echipa lui Cernăianu nu se

Ilie FEȚEANC
corespondent

FINALIZAREA — 
CAPITOLUL DEFICITAR

La începutul săptămînii, an
trenorul C. Radulescu a progra
mat antrenamente intense, pu- 
nînd accentul pe fazele de fi
nalizare — capitolul deficitar al 
înaintașilor băcăuani.

Joi, S.C. Bacău a susținut un 
meci de antrenament la Cîmpu- 
lung Mușcel. Iată și formația 
preconizată pentru meciul cu 
F-C. Argeș : Ghiță — Kiss, 
Iirițcu, Velicu, Volmer, Duțan, 
Vătafu, Ene Daniel (Pană),

PITEȘTI

BALUȚA către IVAN: — 
Măi muntene, măi vecine, 
zic să nu te... prinzi cu 
mine 1
Dembrovschi, 
(Florea).

Rugiubei, Băluță
I. IAN CU

corespondent

C. F. R. TIMIȘOARA 
STEAGUL ROȘU

deviza „formația învingă
toare nu se schimbă", an
trenorii P. Moldoveanu și L. 
Colceriu vor teimite în teren 
„ll“-le învingător la Brașov. 
Adică : Manta (Zamfir) — V. 
Popescu, Măndoiu, Grama, 
Ad. Constantinescu, Tănăses- 
cu, Beldeanu, Sandu Ion, 
Raksi, Năstase, Matei.

Aurei PĂPĂDIE

C. F. R. CLUJ

PETRESCU : Nu-* de-a- 
devăraitelea, Caramane! Sint 
nadă l

COSMOC MIZEAZĂ 
PE ATAC

întorși 
stănțenll 
te, din 
lă cu echipa de I 
de juniori, punlnd 
deosebit pe concepția tactică de 
joc. Oprea Încă nu are avizul me-

de la cralova,. con- 
au făcut 5 antrenamen- 
care două jocuri-școa- 

tineret șl cea 
l un accent

dlculul pentru a fi folosit. Sa 
pare că după greșelile Iul Ște- 
fănescu, In poartă va reintra 
Popa. Robert Cosmoc, optimist 
In privința jocului cu ferovia
rii clujeni, mizează pe atac, 
care va trebui să revină la 
forma normală. Formația proba
bilă : Popa—Stoica, Antonescu, 

Constantinescu. Chirca, Tă- 
, Badea, Ologu, Caraman, 

Kallo.
Cornel POPA, coresp.

N. < 
nașe, 
Tufan,

soo NU VA JUCA NICI 
LA CONSTANȚA

Feroviarii clujeni au plecat 
vineri dimineață spre orașul 
pe malul mării. Săptămîna 
ceasta, pe lingă antrenamentele 
obișnuite, echipa a mal susținut, 
miercuri, la Turda, un joc de 
verificare cu Arieșul (dlv. C). 
Scor : 3—2. Soo est» In conti
nuare indisponibil. La Turda 
n-au putut juca, de asemenea, 
S. Bretan șl Cojocaru. Se spe
ră, Insă, 
Iată, de 
probabil, 
Burlacu, 
Roman, 
(Lupu), I 
Țegean, Petrescu.

M. VICTOR

da 
da 
a-

, In recuperarea lor. 
altfel, cum va arăta, 
formația : Nagel — 

F. Lazăr, Dragomlr, 
M. Bretan, Cojocarii, 

S. Bretan, O. Ionescu,

JIUL — UNIV. CRAIOVA

I. BĂLĂNESCU CREDE 
ÎN VICTORIE

în ultimul joc de verificare 
dinaintea meciului cu Univer
sitatea Craiova, Jiul Petroșani 
a evoluat în compania divizio
narei B Minerul Anina, pe 
care a lntrecut-o cu scorul de 
2—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Ion Constantin și 
Naidin. în privința meciului 
de duminică, antrenorul Ion 
Bălănescu a declarat că „în 
ciuda rezultatelor de pînă 
acum, sperăm să facem un 
Joc frumos și să ne recăpătăm 
încrederea printr-o victorie". 
Formația probabilă : Stan — 
M. Popescu, Georgescu, Geor- 
gevici, Tonca, Urmeș, Sandu,

Peronescu, LibardI, Ion Con
stantin, Naidin.

St. BĂLOI-coresp.
FĂRĂ OBLEMENCO, 

NICULESCU, MINCÂ Șl 
PROBABIL ȚARĂLUNGĂ
Antrenorul Coidum are pro

bleme în alcătuirea formației.

Cine va realiza 13 rezultate?
în rîndul partidelor Inclu

se în programul concursului 
Pronosport de mîiile figu
rează meciuri deosebit de 
atractive care pot aduce sur
prize.

Participanțil la acest con
curs vor avea nevoie de 
multă inspirație în ceea ce 
privește indicarea pronosticu
rilor.

Cine-1 va Imita pe clștigă- 
torul Marin Tănăsescu din 
București care a obținut 
107.229 lei la concursul din 
21 martie a.c. ? Cine va rea
liza 13 rezultate 7 întrebări 
la care vor trebui să răspun
deți dv., partieipanții la con
cursul Pronosport de mîine. 
Nu vă rămîne decît să vă 
depuneți buletinele ți să aș* 
teptați... rezultatele.

•» Publicăm din vreme pro
gramul concursului Prono
sport nr. 15 de duminică 11 
aprilie 1971 : I : U. T. Arad 
— Rapid ; II : Sport Club — 
Steaua ; III : Steagul roșu — 
Universitatea Cluj ; IV, 
C.F.R. Cluj — Jiul; V. î V-

niversitatea Craiova — Pe
trolul ; VI; Politehnica Iași
— F. C. Argeș; VI” ~ 
mo
VIII
IX i
X i
XI i
Torino — Verona ;
Varese

— C.F.R. Timișoara ; 
Bologna — Cagliari ; 

Foggia — Fiorentina ; 
Lanerosi — Juventus ; 

Milan — Napoli; XII i 
XIII i 

■ Internationale.
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA DIN 2 APRILIE 
FOND GENERAL DE PREMII: 
1.551.773 lei din care 168.741 lei 
report.
EXTRAGEREA 1 : 25 78 46 79 
90 28 86 71 65
Fond de premii : 851.332 lei din 
care 168.741 lei report cat. 1 
EXTRAGEREA A Il-a : 83 “ 
15 63 1 57 37
Fond de premii : 700.441 lei 

Plata premiilor la această tra
gere se va face astfel : în Ca
pitală de la 10 aprilie pînă la 
17 mai 1971 inclusiv ; In țară 
de la 14 aprilie pînă la 17 mai 
1971 inclusiv.

I
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Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORI’

— Facla mea e mai vie!
— Ba, lămpașul meu I

rciKVLUL — u.l.A. Cum echipa lui cernaianu nu se nu
mește... Progresul, acordăm șanse foarte reduse campionilor.

F. C. ARGEȘ — S. C. BACAU. Greu de crezut în primul 
punct obținut în deplasare de băcăuani, deși Ghiță va uimi, 
cu siguranță, și Piteștiul.

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Gîndiți-vă la ce probă 
va fi supusă inima respectatului antrenor Ion Bălănescu în 
acest meci în care oltenii vor lupta cu ardoare înainte de 
a... ceda.

C.F.R. TIMIȘOARA — STEAGUL ROȘU. Politehnica Timi
șoara i-a învins cu 3—0 pe brașoveni în Cupă... De aici de
rivă o chestiune de orgoliu pentru C.F.R („dacă și Poli..."). 
Nu trebuie uitat însă nici orgoliul lui Adamache, care se 
duce în orașul de pe Bega avînd în plasă 3 „cadouri" dă
ruite de Progresul.

FARUL — C.F.R. CLUJ. Lucidul Cosmoc știe mai bine ca 
oricine că echipa sa a fost în acest început de retur mai 
mult opaiț decît... far. N-ar fi exclus ca buldozerii Tufan și 
Caraman să se supere mîine (pe ei în primul rînd) și să 
ofere publicului constănțean o victorie consistentă.

Marius POPESCU

CUM VA ARATA LUNI ACEST CLASAMENT ?
1. Dinamo 18 9 6 3 31 — 14 24
2. Rapid 18 8 8 2 21—11 24
3. U.T.A. 18 10 2 6 27 — 17 22
4. Petrolul 18 9 3 6 22 — 19 21
5. Politehnica 18 8 4 6 30 — 24 20
6. Steaua 18 7 6 5 25 — 21 20
7. Univ. Craiova 18 8 4 6 16 — 15 20
8. Steagul roșu 18 8 4 6 14 — 14 20
9. Farul 18 8 4 6 27 — 28 20

10. S. C. Bacău 18 8 1 9 24 — 23 17
11. F. C Argeș 18 5 6 7 22 — 26 16
12. „U" Clui 18 6 3 9 17 — 20 15
13. C.F.R. Cluj 18 6 3 9 23 — 32 15
14. Jiul 18 6 1 11 16 — 24 13
15. Progresul 18 4 4 10 14 — 22 12
16. C.F.R. Timișoara 18 4 1 13 11 — 30 9

Oblemenco are o contuzie, 
Mincă este — sigur — nere
cuperabil din cauza unei 
vechi întinderi, Niculescu este 
bolnav, iar Țarălungă — de 
la cate se aștepta foarte mult 
— nu s-a încadrat, încă, în li
nia ofensivă a craiovenilor. 
Așadar, iată formația proba
bilă : Pilcă — Tiță, Deselnicu,

Velea, Strîmbeanu,Bîtlan,
Ivan, Martinovici, Niță, Bălan, 
Neagu.

Joi, universitarii au jucat 
cu Electroputere Craiova. 
Scor : 3—1 (0—0). Autorii go
lurilor : Bîtlan și Niță (de 
două ori).

G. ȘTEFAN, coresp.

„U“ CLUJ
PEXA INCERT...

POLITEHNICA

După victoria și meciul egal 
reușite, săptămîna trecută, în 
fața echipei campioane, studen
ții clujeni privesc cu încredere 
disputa cu Politehnica Iași. Joi, 
prima formație a susținut un 
meci-școală de 90 de minute. în 
prima repriză a jucat contra 
echipei de juniori (scor : 3—0, 
toate golurile au fost înscrise 
de Adam), iar în a doua, a în- 
tîlnit echipa de tineret-rezerve 
(scor : 1—1, au marcat Barbu, 
respectiv, Iordache). Din păca
te, la acest antrenament, s-a 
accidentat Pexa. Se speră, to
tuși, în recuperarea lui. „ll“-le 
probabil : Ștefan — Cre(u, Pexa 
(Mihăilă), Solomon, Mihăilă 
(Poraschi), Anca, Stîncel, Uifă- 
leanu, Barbu, Adam, D. Mo
mii.

COLEGIINTRE

POLI: — Ajungi la mine, 
numai dacă faci un pas mai 
mare. Altfel...

V. MOREA

IEȘENII ȘI-AU REGLAT 
TIRUL

După analiza jocului cu Di
namo, „Poli" s-a antrenat asi
duu pentru cel cu „U” Cluj. In 
meciul de antrenament cu Ni
cotină Iași, scorul a fost stabi
lit prin golurile marcate de

Lupulescu și Marica (cite două) 
și lanul. Așadar, 5—0 (1—0). 
Alecu nu va juca la Cluj fiind 
suferind de sciatică. Iată for
mația probabilă : Iordache — 
Komilă, lanul, Stoicescu, Pali, 
Mărdărescu, Simionaș, Incze IV, 
Cuperman, Lupulescu, Molda- 
vcanu.

D. DIACONESCU 
corespondent

F. C. ARGEȘ S. C. BACAU

PITEȘTENII IN .VERVĂ 
DE JOC

Antrenorul Ozon începe să se 
liniștească... Elevii săi dove
desc multă poftă de joc, certi- 
ficînd apropierea de forma ma
ximă a echipei. Dobrin, care

și în meciul de joi cu divizio
nara B Metalul Tîrgoviște 
(scor 7—0 1) ne-a lncîntat cu 
citeva dintre „numerele” sale, 
în returul acestui campionat 
pare pus pe fapte mari. Forma
ția probabilă pentru duminică : 
Niculescu — Pigulea, Vlad, Ol-

A

MÎINE, ÎN DIVIZIA B
în eșalonul secund al fot

balului nostru va avea 
mîine etapa a XlX-a.

în seria I, liderul, A. S. 
Armata Tg. Mureș, va evo
lua pe propriul teren, în com
pania feroviarilor din Paș
cani. După rezultatele de e- 
galitate realizate la Brașov 
și Constanța, mureșenii sînt 
marii favorlți ai întîlnlrii. 
Dintre cele trei urmăritoare 
(Progresul Brăila, Sportul 
studențesc București și Cea
hlăul P. Neamț) ale lideru
lui, doar Sportul studențesc 
va juca acasă, iar Progresul 
la Oltenița (cu S.N.O.) și 
Ceahlăul la Bacău ()cu Ști
ința). Adversara studenților 
bucureștenl îa intrecitrea de

loc
mîine, Poiana Cîmpina, are 
o linie de atacanți masivi, 
dar, în același timp, o apă
rare care se clatină destul 
de ușor în partidele ce le 
dispută în deplasare. Echipe
le de pe ultimele locuri — 
Metrom, Politehnica și Fla
căra — susțin jocuri dificile 
pe terenurile lor, deoarece au 
ca adversare formații ce 
luptă pînă la epuizare în fie
care meci : Dunărea, Meta
lul București și, respectiv, 
F. C. Galați.

în seria a Il-a, derbyurile 
locale rețin atenția : Politeh
nica Timișoara — U.M.T.,
Crișul Oradea — Olimpia O- 
radea și C.F.R. Arad — Va
gonul Ajad. Atit Crișul cit

șl Politehnica, formații ce 
luptă pentru un loc în „A", 
întîlnesc echipe care se gă
sesc în zona critică a clasa
mentului, partidele neputînd 
fi considerate simple jocuri 
în „f 
mai 
nul 
care 
toril 
mai 
viețuiască în 
locului 3 în clasament, C.S.M. 
Sibiu, va evolua în fața pro
priilor suporteri, avînd ca 
adversară pe Metalurgistul 
Cugir. Sibienil au toate șan
sele să-și adjudece ambele 
puncte, (p.vj.

.familie"... într-o situație 
dificilă se află Vago- 

(10 puncte, locul 16), 
doar în cazul unei vic- 

în dauna feroviarilor 
poate spera să supra- 

„B“. Ocupanta

\U

IVĂNCESCU: — Îmi pare 
rău, dar din ,boxa“ asta o 
să ieși cam greu!

TIMIȘORENII SPERA SA 
NU LE OFERE

BRAȘOVENILOR OCAZIA 
REABILITĂRII

în cursul acestei săptămîni, 
feroviarii timișoreni au parti
cipat la 4 antrenamente și un 
joc-școală, susținut în compa
nia echipei Unirea Tomna tec, 
din campionatul județean. Re
zultatul surpriză, înregistrat 
la Brașov în etapa precedentă 
nu este deloc liniștitor și este 
de așteptat ca brașovenii să 
încerce duminică reabilitarea.

Timișorenii speră, însă, să nu 
le ofere ocazia.

Formația probabilă : Corec 
Pîrvu, Mehedinți, Bodro- 

n, Bocșa, Seceleanu, Chi- 
miuc, Floareș, Nestorovici, 
(Regep), Bojin, Panici (Pe
riat).

Petru ARCAN — coresp.

s-au 
săp- 
rea- 
unde

BRAȘOVENII N-AU 
UITAT LECȚIA SERVITA 

DE „POLI"
Jucătorii brașoveni 

pregătit intens întreaga 
tămînă, în speranța unei 
bilitări la Timișoara,
Politehnica le-a jucat o... festă 
acum o lună, în Cupa Româ
niei. La pregătiri au partici
pat toți componenții lotului, 
inclusiv Pescaru, care și-a re
luat antrenamentele și speră 
să reintre la sfîrșitul acestei 
luni.

După 
susținut 
narei C 
au înscris Drăgoi, 
Balint, respectiv, 1 
Nicolae Proca ne-a comunicat 
următorul „11“ care va Începe 
partida de mîine: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Ru- 
su, Cadar, Balint. Drăgoi, Flo
rescu, Dumitriu II, Gyorfy.

Carol GRUIA-coresp.

PETROLUL
CIUPITU REFĂCUT, 

DRIDEA ACCIDENTAT
Antrenorii Petrolului au lu

crat toată săptămîna cu elevii 
lor, insistînd, mai ales, pe acti
vizarea atacului. „Vrem să ne 
prezentăm bine la acest meci 
important pentru configurația 
clasamentului” — ne-a declarat 
prof. C. Cernăianu. Joi, petro
liștii au susținut un joc-școală 
în familie, prima echipă învin- 
gind cu scorul de 4—1. Trei go
luri au fost înscrise de Ciupitu, 
iar al patrulea de către Mora- 
ru. Deci, a fost recuperat Ciu
pitu, însă Dridea a suferit o 
întindere musculară șl nu va fi 
fSlosit în meciul cu U.T.A. For
mația probabilă : M. Ionescu — 
Gruber, Bădin, Mocanu, N. Io
nescu (Constantin), Iuhașz, Mo- 
raru, Petruț, 
Grozea.

Dincuță, Clupitu.
V. ALBU

corespondent

BROȘOVSCHI, 
Șl DOMIDE 
Arad, un eveni- 
produs oarecare 

,Opel”-ul inginerului

REINTRĂ
DAR NU

Miercuri, la 
ment local a 
senzație. „< . 
Lereter a fost serios avariat. 
Și, totuși, Lereter va juca la 
Ploiești, deoarece... nu se afla 
în mașină. Joi, U.T.A. a făcut

meciul amical de joi, 
în compania divizio- 
Carpați Brașov (3—1, 

, Florescu, 
Munteanu),

Ploiești — încercarea 
puterii
un antrenament în familie. A- 
rădenii vor sosi sîmbătă, cu 
avionul, la București și, după 
o noapte petrecută în Capitală, 
vor pleca, în dimineața meciu
lui, cu autocarul, spre Ploiești. 
Va reintra Broșovschl — că
ruia i-a expirat suspendarea — 
dar va lipsi, din nou, Domide. 
care, avînd piciorul Imobilizat 
în ghips, va rămîne la Arad.

Gh. NICOLĂIȚĂ, coresp.

Desene de Al. CLENCIU

PRELIMINARIILE U.E.F.A
(Urmare din pag. 1)

a juniori- 
celor bul- 
merge la

victorie, Ia limită, 
lor turci în dauna 
gări, tot noi vom 
turneul final..."

...Calcule... calcule, pe mai 
multe variante ale probabi
lităților. Să așteptăm, deo
camdată, cu încredere, dar și 
cu multă prudență, partida 
de mîine. După cum se poate 
vedea din clasamentul de 
jos, echipa de juniori a Bul
gariei (care a sosit ieri în

Capitală) ocupă locul I (cu 
4 p. din tot atîtea posibile) 
și emite justificate pretenții 
la calificare. Nu încape vor
bă, așteptînd asaltul lui Ae- 
lenei, Dănilă, Sandu Mircea 
et comp, formația oaspete își 
va lua toate măsurile de 
precauție în apărare, căutînd 
să puncteze pe contraatac, 
prin impetuosul ei 
Pritargov.

CLASAMENT
1. Bulgaria 2 2 0

2—3. România 2 0 1
2—3. Turcia 2 0 1

,vîrf‘

0
1
1

4-2 
0-1
2-3

4
l
1

JUSTIȚIA S-A PRONUNȚAT:

Un an închisoare pentru
actul de huliganism comis

duminică pe stadionul
din Craiova

(prin tele- 
nr. 4140/71, 
toate pro-

CRAIOVA, 2 
fon). Dosarul 
care cuprindea 
bele privind actul de huli
ganism 6ăvîrșit de Ion 
Boșdrcă, la meciul Uni
versitatea Craiova—Farul, 
a venit spre judecare în 
fața Tribunalului Munici
pal din Craiova. Tov. Li- 
viu Jura, vicepreședinte al 
acestui for judecătoresc, 
ne-a Informat că Ion Po- 
șircă a fost acționat In 
judecată pentru huliganism, 
la procedura de urgență. în 
baza artioolului 321, alinea
tul 2, din Codul Penal, el 
a fost condamnat la 1 an 
închisoare, prin sentința nr. 
1328. din 31 martie 1971.

Organul de judecată va 
trimite o copie a sentinței 
la locul de muncă al lui 
Ion Poșircă — Depoul C.F.R. 
Piatra Olt — unde urmează 
să aibă loc o prelucrare a 
celor lntîmplate. Cazul va

fi prelucrat și în cadrul al
tor colective de muncă din 
Craiova.

Sentința a fost primită 
cu aprobare de iubitorii fot
balului din Craiova, care au 
ajutat, de altfel, organele 
de miliție la identificarea 
și arestarea huliganului.

Șt. GURGUI, 
coresp. principal

N.R. Ludm act, cu satis
facție, de operativitatea »» 
de fermitatea cu care orga
nele in drept au procedat 
în acest caz. Considerăm că 
acțiunea de prelucrare a ce
lor intimplate la Craiova ar 
trebui extinsă și în alte o- 
rașe, și in specidȘ la stați
ile de amplificare de pe 
stadioane, ceea ce nu poa
te decit să contribuie la 
buna desfășurare a meciuri
lor de fotbal, la alungarea 
huliganismului de pe tere
nurile noastre de isport.



De Ia trimișii noștri speciali peste hotare
G. COMARNISCHI transmite din Nagoya t

Comentarii după întrecerile pe echipe ale CM. de tenis de masă

JUCĂTORII CHINEZI AU PRODUS
O PUTERNICA IMPRESIE

• Co Kowada deosebit de eficace io finaluriz Japonia s-a impus ia echipe femei
• Lipsite de indrăsneală, sportivele noastre au jucat sub valoarea lor

Selecționata de tenis de masă a R. P. Chineze, particip antă la al 31-lea campionat mon
dial (de la stingă la dreapta): sus: Van Ven-iun, Tiao Ven-iuan, Li Cin-kuan, Hai En-tiu, 
Cin Lan-sun, In Cean-clun, Van Ven-hua; jos: Li Su-sen (antrenor), Ciuan Cea-țu (antrenor), 
Li Fu-iun, Ceau Hsie- lin, Ciuan Cze-tun, Lian Ko-lian, Hsu .ln-sen (antrenor).

Foto : HSINHUA NEWS AGENCY
Zi de pauză aici, la campio

natele mondiale de tenis de 
masă de la Nagoya. Totuși, 
vineri, participanții, toți oas
peții prezenți la campionate, 
s-au trezit mai de dimineață 
ca orieînd. La ora opt era 
programată o excursie la fai
moasa insulă „Mikimoto 
Pearls Island", în jurul căreia 
se află un adevărat imperiu 
al culturii perlelor, cea mai 
mare rezervație de acest gen 
din Japonia. Printre multe 
lucruri interesante, oaspeții 
au asistat și la o demonstra
ție de pescuit a scoicilor pur
tătoare a gingașelor sfere 
strălucitoare. Plimbarea de 
cîteva ore a fost reconfor
tantă pentru toată lumea, dar 
mai ales pentru sportivi.

într-adevăr, așa cum
mai subliniat, cupele Swayth- 
ling și Corbiilon au revenit 
celor mai puternice formații 
ale ediției actuale a campio
natelor mondiale.

Reprezentativa masculină a 
R. P. Chineze — campioană 
mondială — a prezentat cea 
mai omogenă garnitură, cu 
valori individuale de certă 
clasă is5K4d-âală. De remarcat 
că această echipă cuprinde 
trei sportivi cu trei genuri di
ferite de joc. Celebrul Ciuan 
Tze-Tun, cu stilul 
jucătorilor asiatici,

am

clasic al 
cu priza

toc, dar și cu o lovitură 
de atac din rever. Ceilalți 
doi parteneri ai lui Ciuan 
Tze Tun au fost Lian Ko 
Lian, cu priza europeană, 
apărător prin excelență dar, 
totodată, și un redutabil ofen
siv, cînd situațiile de joc o 
impun. în sfîrșit, Li • Cin 
Kuan, marea revelație a în
trecerilor din sala Âichi. Cu 
un gabarit de adevărat pivot 
la baschet, acest jucător cu 
mîna stîngă a făcut vid în ju
rul său.

La fete, din echipa cam
pioană mondială s-a impus 
primul 
colega 
meciul 
multă incisivitate, în special 
în momentele cheie, fie cînd 
erau conduse, fie în finaluri. 
Și, important, este faptul că 
în asemenea situații au îns
cris puncte prețioase prin 
atacuri. De altfel, 
sarele lor (mai cu 
Hui Cin), deși 
n-au pregetat să 
sfială, cu toate că 
loviturilor reușite 
favorabil. De exemplu, în se
tul trei cu Ohzeki, la cele pa
tru meciboluri Liu Hui Cin a 
servit de fiecare dată și tot 
de atîtea ori a atacat imediat 
decisiv, dar a greșit.

Finalistele de la MQnchen,

rînd Kowada. Ea 
ei Ohzeki au jucat 
cu R. P. Chineză

în 
Și 
în 
cu

și adver- 
seamă Lin 
apărătoare, 
atace fără 
procentajul 
nu le era

echipele U.R.S.S. și României, 
au jucat de data aceasta pen
tru locurile 5—6 (formația 
noastră fiind învinsă). Fără 
îndoială, posibilitățile jucă
toarelor sovietice ca și ale 
Măriei Alexandru și Eleonorei 
Mihalca sînt mai mari. Numai 
că în ceea ce le privește pe 
sportivele românce, aceste po
sibilități trebuie fructificate 
Ia maximum. Desigur, Alexan
dru și Mihalca au fost deza
măgite de maniera în care 
s-a pierdut meciul cu Coreea 
de Sud. Dar tot ele au cîști
gat meciul cu R.F.G. recupe- 
rînd de la 0—2. Deci, un han
dicap, fie el și substanțial, 
poate fi recuperat. E necesar 
însă o qonjugare a eforturilor, 
o evoluție corespunzătoare 
valorii adevărate. Dacă acest 
lucru nu s-a izbutit pînă acum, 
să sperăm că se va realiza 
la individuale, deși întîlnirile 
se anunță și în aceste probe 
extrem de dificile. Maria Ale
xandru va trebui însă să ac
ționeze cu mai mult tupeu.

Ziua de sîmbătă (n.r. astăzi) 
este rezervată meciurilor de 
calificare la simplu bărbați 
și a celor de dublu mixt. Ju
cătoarele noastre au ca par
teneri pe iugoslavii Stipancici 
(Alexandru) și Șurbek (Mi
halca).

DAN GÂRLEȘTEANU transmite din Casablanca

EVOLUEAZĂ PE TERENURILE DIN MAROC

LA nisa: CUPLUL JIRIAC-NĂSTASE ÎN EINALĂ
NISA, 2 (prin telefon). Te- 

nismanii români Ilie Năsta- 
se și Ion Țiriac s-au calificat 
în finala de dublu a turneu
lui internațional ce se desfă
șoară în localitate. în semifi
nale, ei au eliminat perechea 
spaniolă Manuel Orantes, An
tonio Munoz, după două se
turi cîștigate cu ușurință: 
6—3, 6—3. în prealabil, Năs- 
tase și Țiriac scoseseră din 
cursă pe olandezii Hemmes și 
Hordjik, cu 6—1, 6—3, ca și 
perechea Drossart (Belgia), 
Karpas (R.P. Ungară), învin
să de aceeași manieră: 6—1, 
6—3.

în proba de simplu, în sfer
turi, Năstase l-a întrecut pe 
francezul Jauffret cu 4—6, 
6—2, 6—2. în schimb, Țiriac 
a pierdut In fața cehoslova
cului Pala: 4—6, 3—6. în ce
lelalte două partide din sfer-

turile de finală, spaniolul O- 
rantes l-a întrecut pe ma
ghiarul Szdke cu 6—4, 6—2, 
iar cehoslovacul Kodes a tre
cut de francezul Barthes, 
după trei seturi: 6—1, 8—10, 
6—3.

In semifinale, Năstase se 
va întîlni cu Orantes.

A ÎNCEPUT TURNEUL
BUD ARESTA, 2 (prin telefon). 

— In localitate au început în
trecerile unei mari competiții in
ternaționale de lupte (greco-ro- 
mane șl libere) organizată te 
capitala Ungariei : „CUPA ELI
BERĂRII". La competiție parti
cipă luptători din Bulgaria, Iu
goslavia, Uniunea Sovietică, Po
lonia, România, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Ungaria (cu 
cite 3 sau 4 sportivi la fiecare 
categorie). Pină la închiderea

Evoluția luptătorilor români
la „Memorialul Podubnîi“

MINSK, 2 (prin telefon). 
în capitala 
a început ieri marea compe
tiție internațională la lupte 
greco-romane, „Memorialul 
Podubnii". La această ediție 
a întrecerilor sînt reprezen-

R.S.S. Bielorusa

DE LUPTE DIN UNGARIA
ediției luptătorii români au ob
ținut următoarele rezultate : 
Gh. Berceanu (cat. 48 kg) l-a în
vins prin descalificare, după ce 
conducea detașat la puncte, pe 
K. Lazov (U.R.S.S.), Gh. StolclU 
(cat. 52 kg) a dispus la puncte 
(5—2) de cunoscutul luptător ce
hoslovac M. Zeman, Iar I. Păun 
(cat. 57 kg) l-a întrecut cu di
ferență de puncte (11—4) P« !• 
Dublei (Iugoslavia).

Prima înfrîngere a hocheiștilor sovietici In C.M. (grupa A)

Echipa Cehoslovaciei a jucat excelent!
Peste 10 000 de spectatori au 

umplut joi noaptea, pină la re
fuz tribunele patinoarului aco
perit „Vernets” din Geneva 
pentru a asista la veritabilul 
derby al campionatului mon
dial de hochei (grupa A), care 
opunea puternicele 
tive ale Uniunii 
lideră autoritară a 
lui — și eterna sa 
pa Cehoslovaciei.

A fost cel mai : 
al actualei ediții, 
cind o adevărată : 
nergie pentru a-și . 
toria.- Un singur rezultat egal 
ar fi fost suficient hocheiștilor 
sovietici pentru a se considera, 
cu două zile mai devreme, cam
pioni ai lumii. Dar selecționata 
cehoslovacă a jucat magistral 
în cea de a treia repriză și a 
obținut victoria cu 5—2 (1—1. 
1—1, 3—0), apropiindu-se astfel 
la două puncte de prima cla
sată.

Meciul de joi — timp de 
două reprize — a fost o copie 
identică a întîlnirii precedente 
de la Berna. încheiată cu sco
rul de 3—3. Nedomansky a des
chis scorul (min. 10,42), iar re
plica campionilor lumii — Mal- 
țev în min. 17,30 — nu a în- 
tîrziat prea mult. Apoi, a fost 
rîndul lui Harlamov (min. 23,45)

reprezenta- 
Sovietice — 
clasamentu- 
rivală, echi-

frumos meci 
echipele fă- 
risipâ de e- 
apropia vic-

să-1 învingă pe imperturbabilul 
Milan Holecek și echipa URSS 
a condus cu 2—1. Avea să fie 
însă ultimul gol al campionilor 
mondiali în această partidă. Ju
cătorii cehoslovaci au atacat în 
trombă și numai intervențiile 
de ultim moment ale lui Vik
tor Konovalenko, sau ale fun
dașilor Ragulin și Davidov, au 
întirziat momentul restabilirii 
echilibrului pe tabela de mar
caj. Inevitabilul s-a produs 
abia în min. 38,28, cînd Jan 
Su_chy ajuns în fața porții ad
verse a reluat imparabil un 
puc respins de Konovalenko.

Ultima repriză — preciza co
mentatorul agenției „Sport In
formation" din Ziirich — a adus 
în fața spectatorilor o extrem 
de ambițioasă formație ceho
slovacă și un team advers pu
țin dezorientat, în al cărui atac 
pasele nu au mai avut cunos
cuta precizie milimetrică, iar 
șuturilor bombă ale lui Firsov, 
Malțev, Starșinov sau Harla
mov lipsindu-le precizia. Iar 
în momentul cînd Horeșovski, 
cu un șut de la linia albas
tră, l-a obligat pe portarul so
vietic să scoată pentru a treia 
oară pucul din plasă, era lim-

pede că partida nu mal putea 
să aibă decît un cîștigător. în
curajați de succes, tiocheiștil 
cehoslovaci și-au masat ad
versarii în propria treime, În
scriind încă două goluri spec
taculoase prin spiridușul Far
da (47,21) și Stasny (51,13). La 
scorul de 5—2, echipa cehoslo
vacă a oprit motoarele, dar ul
timele atacuri ale formației 
U.R.S.S. nu au mai putut mo
difica scorul din tabelă.

în urma acestui rezultat cam
pionii mondiali mai păstrează 
două puncte avana in clasa
ment și în cazul unui rezul
tat egal în ultima partidă cu 
Suedia, programată astă-seară 
după meciul Cehoslovacia—Fin
landa, pot rămîne în continua
re în posesia titlului suprem.

La ora cînd închidem ediția 
este în curs de desfășurare 
partida S.U.A.—R.F. a Germa
niei, care va decide echipa ce 
va evolua anul 
pa B.

viitor In gru-

FINALA C.C.E
LA HANDBAL

(Urmare din pag 1)

tate noul țări, majoritatea 
cu echipe complete, -iar din 
U.R.S.S. participă cite 3—4 
sportivi la flecara categoria 
de greutate. Țara noastră a 
deplasat la Minsk cinci lup
tători. Mai aînt prezenți aici 
concurenți din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Finlanda, Polo
nia și Siria.

Pînă azi după-amiază spor
tivii români an evoluat ast
fel 1 cat. 48 kg — I. Gibu 
egal Gurbanov (U.R.S.S.) și 
b. dese. r. II Elsas (Siria) ) 
cat. 57 kg — I. Baciu p.p. 
Mustafin (U.RjS.S.); cat. 68 
kg — E. Hupcă p.p. Damja- 
novici (Iugoslavia) j cat 74 
kg — M. Vlad p.p, Halilov 
(U.R.S.S.). In turul I, greul 
nostru V. Dolipzchi a fost 
liber, iar tn turtii doi va tn- 
tllnl pe cunosoatol loptăton 
sovietic Susicl. ,

întrecerile m tubele dtK 
mlnlcă leeră.

«S

EL
La Miskolo «-& disputat primul 
meci dintre echipa locală Dlos- 
gydr și formația iugoslavă Cellk 
Zenlka, contînd pentru eforturile 
de finală ~
Centrale". Fotbaliștii __
au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) prin golul marcat da 
Horvath In mie. I.

ale ț, Cupei Europei 
maghiari

CASABLANCA, 2 (prin te
lefon).

Plecată miercuri la prînz 
din Sofia, pe calea ae
rului, delegația tinerilor rug- 
byști români, care participă 
la „Cupa națiunilor- F.I.R.A.", 
a sosit în acest mare oraș 
din Maroc abia după 12 
ore (!), cu escale la Atena 
și Alger. Primirea a fost deo
sebit de călduroasă, în pofi
da timpului ploios și rece 
care — cum ni s-a spus — 
persistă de mai multe zile.

Imediat după sosire și in
stalarea la hotelul „Georges 
V“, delegația română a făcut 
o scurtă vizită la bazele spor
tive ale cluburilor R.U.C. și 
C.O.C., care vor găzdui me
ciurile din cadrul celei de a 
IlI-a ediții a „Cupei națiu
nilor - F.I.R.A.".

Aici, la Casablanca, intere
sul pentru turneu se face 
simțit pretutindeni, în toate 
cercurile sportive și la fel în 
presă. Ziarele remarcă echi
pa României, pe care o pre
zintă într-o lumină deosebit 
de favorabilă, ca una dintre 
cele mai omogene formații. 
Este prezentat, de asemenea, 
arbitrul român Pil Niculescu, 
care va conduce una din 

■ semifinalele „Cupei Marocu
lui", dintre A.S. Casablanca 
și R.U.C. Ziarul „Hebdo 
Sports" publică o pagină în
treagă cu reportaje, fotogra
fii și statistici, Ajiroape în 
fiecare articol este pusă în lu
mină ideea că tinerii rug- 
byști marocani au toate șan
sele să reediteze performanța 
din anul 1969, cînd au întîl
nit în finala competiției, re
dutabila echipă a Franței. 
Redactorii de specialitate de 
aici (ca și specialiștii în 
rugby) dau șanse echipei ță-

rii gazdă, contînd în primul 
rînd pe bogata experiență a- 
cumulată mai ales în ultimii 
ani. De altfel, dintr-o discu
ție avută cu antrenorul echi
pei, dl. Ahmed Chtiti, ne-am 
dat seama că optimismul a- 
bundă, în ciuda faptului că 
„majoritatea jucătorilor au 
avut de susținut, duminica 
trecută, meciuri grele în e- 
chipele lor de club, la nive
lul diviziilor A, B și tineret".

Tot la Casablanca se va 
desfășura și o altă competi
ție cu puternic ecou interna
țional : a IV-a ediție a „Cu
pei țărilor latine" la hand
bal. întrecerile vor avea loc 
pe terenul Cafc, amenajat 
special pentru această com
petiție, care poate găzdui în 
tribunele sale peste 2 000 de 
spectatori. Programul compe
tiției este următorul :

Luni : Maroc — România 
și Portugalia — Franța ; 
marți : Portugalia — Spania 
și Franța — Maroc ; 
miercuri : zi de pauză ; joi : 
România — Spania și Maroc - 
Portugalia ; vineri : Portuga
lia — România și Franța — 
Spania ; sîmbătă : Maroc — 
Spania și România — Franța.

Echipa Marocului, pregăti
tă de M. Schuster și I. 
Maaouz, se află cantonată de 
cîteva zile. Ea se bizuie în 
această întrecere îndeosebi pe 
aportul 
Sefrion și Brahim. Ziarele 
apărute aseară publică mari 
comentarii, încearcă să infor
meze publicul asupra celor 
mai importante detalii.

Lotul de tineret al Româ
niei (este, de fapt, vorba de 
a doua echipă de tineret a 
țării noastre, deoarece prima 
se află angajată în disputa 
pentru titlul mondial univer-

sitar) a sosit la Casablanca 
joi, la ora 23,50. Sportivii ro
mâni sînt înconjurați cu deo
sebită atenție, ei fiind repre
zentanții unei țări care a cu
cerit în handbal cele mai 
înalte onoruri.

Dar, despre aceste întreceri 
internaționale, în care sînt 
angajate și reprezentative ale 
României, voi vorbi mai pe 
larg în viitoarele relatări te
lefonice.

min. 38 — Gruia, 8—9; min. 
40 — Bolter, 8—10; min. 41 
— este eliminat Goran pen
tru 2 min; min. 41 — Schmidt 
șutează prin surprindere, 8— 
11; min. 43 — Birtolom mar
chează din aruncare
7 m, 9—11; 
Schmidt, 9—12; 
Gruia, 10—12; 
Cristian 11—12; 
Schmidt, 11—13; 
Coasă, 12—13; 
Bolter, 12—14;
Gațu, gol splendid, 
min. 50 
min. 50
o aruncare de la 7 m !; min. 

— Schmidt, 13—16; min. 
— Gruia, 14—16; min. 57 
Schmidt, 14—17; min. 57 
Cristian, 15—17; min. 59 
Stokl, 16—17. De remarcat 
handbaliștii noștri au tras 
4 ori în barele transver-

min. 
min. 
min. 
min. 
min. 
min. 
min.

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

J
13
11

9
4
2

7 1 1 71—21
6 1 2 40—18
5 13 26—27 
414 29-638
2 0 7 21—57
1 0 8 26—52

Suchy (în dreapta) reia imparabil pucul respins de V. 
Konovalenko sub privirile lui Ragulin. Imagine din meciul 

Cehoslovacia—U.R.S.S. (5—2j desfășurat joi noaptea

■ "i 
In cadrul concursului Intamâțio* 
nai de atletism, desfășurat lâ 
Long Beach (California); «pito» 
torul american Erv Hall a câști
gat proba de 120 y garduri cu 
timpul de 14,0. Proba de arun
care a «uliței a revenit englezului 
John ntzstmman* cu performan
ța de 80,65 m. Georges Fernn 
(S.U-A.) și-a adjudecat victoria în 
proba de ciocan cu • aruncare 
de 87,41 m.

V
După disputarea * U runde, tn 
turneul Internațional de șah de 
la Sarajevo continuă să conducă 
marele maestru sovietic David 
Bronstein cu T p, urmat d» 
Radulov (Bulgaria) 6’/i p (1), Bo- 
boțov (Bulgaria) 6 p. (1), Par
ma, Vuklcl și Matulovlțț (toți 
trei Iugoslavia) 5Vi p. (1) etc. In 
runda a 11-a; Matulovld a clștl
gat la MestrovlcL Partidele Bron
stein—arid, Damlanovld—Ruka- 
vlna, Lengyel—Bogdanovld; Vu- 
kid—Parma șl Radulov—Janose- vld s-au - - ■ ■

■
Cel de-al 
american 
s-a încheiat la Montevideo 
victoria selecționatei 
care a totalizat 13 p (8 victorii 
șl o tatrtegere) șl un ooșaveraj 
de 551—404. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Uru- 
guayulul 18 p (518—485); Argen
tinei 12 p (557—465), Perului 12 p 
(507—457), columbiei 10 p etc. In 
medul dedslv. baschetballștll 
brazilieni au Învins cu «corul d« 
79—55 (34—30) reprezentativa U- 
ruguayulul;

încheiat remiză.

24-lea campionat tud- 
de baschet masculin 

cu
Braziliei;

atacanților Hasan,

TURNEUL FINAL LA VOLEI
(Urmare din pag l)

spectaculoase și răsturnări neaș
teptate de situații pe parcursul 
seturilor. In prima partidă s-au 
întîlnit formațiile DINAMO și 
POLITEHNICA GALAȚI. Disputa 
lor a fost echilibrată ptnă în fi- 
nalurile de set, cînd dlnamovlștll 
s-au impus datorită unei mal 
bune organizări a jocului șl a 
superiorității manifestate In atac. 
Gălățenil au pornit bine In pri
mele două seturi (în cel de-al 
doilea conducted clar : 6—2, 10—3), 
dar bucureștenlj au tranșat vic
toria In favoarea lor. In cel de-al 
treilea set, el au condus lejer 
tot timpul. Scor final : 8—0 (10, 
11, 10) pentru Dinamo. S-au 
remarcat Codol, Tlrlicl, Durai- 
nolu, Oros, de la învingători, 
respectiv Popa, Stere, Udlșteanu. 
Foarte bun arbitrajul cuplului C.

Armășescu, din București, 
C. Pltaru, din Sibiu.

In med vedetă, STEAUA 
RAPID au făcut un joc 
disputat, care a dat clștig

»i

șl bun, 
___ ______   de 

cauză, pină la urmă, campionilor. 
Rapldlștil au opus o rezistență 
deosebită te primul set, pe care 
l-au clștlgat șl In care au chel
tuit multă «nergie, ceea ce s-a 
resimțit In continuare. Steaua 
șl-a organizat, apoi, mult mai 
bine jocul, a combinat mal efi
cient, lmpuntndu-se de o ma
nieră categorică. Scor e 2—1 (—10, 
4, 3, 11). Remarcați ț Statuate, 
Creții, Dududuo (S); Cristian 
Ion, Cătălin,, Penclulescu (R). Au 
condus foarte bina N. Ionescu — 
I. Nlculeșou.

CLASAMENT

1. Steaua
2. Dlnamo
3. Rapid
4. Politehnica

24 24
24 20
24 17
24 14

Be^actia si adinh

52
54

1.3—14;
Kosmehl, 13—15; 
Birtolom ratează

că 
de 
sale și au ratat o aruncare 
de la 7 m.

NOI FINALE ÎN COMPETIȚIILE 
CONTINENTALE

Reprezentativa feminină de bas
chet a Cubei șl-a Început turneul 
In Cehoslovacia; jucînd la Kosice 
cu formația locală Lokomotiv. 
La capătul unul joc spectaculos, 
baschetbalistele cubaneze au cîș- 
tigat cu «corul de 59—53 (26—26).

După numeroase amln&rl, cam
pionul mondial de box la cate
goria mijlocie mică, italianul Car
melo Bossl; Iși va pune titlul 
in Joc în fața eternului său șa- 
langer, spaniolul Jose Hernandez. 
Meciul se va disputa la 29 sau 
30 aprilie la Madrid.

în zilele ce urmează sînt 
programate noi întreceri fi
nale , ale competițiilor con
tinentale, Duminică 4 apri-

Expansiunea mingii ovale

în preajma întîlnirii interna
ționale de rugby dintre Franța 
și Țara Galilor, disputată sîm
bătă la Paris și cîștigată de 
galezi cu 9—5, revista pariziană 
„l’Express" a publicat un inte
resant eseu consacrat sportului 
cu balonul 
jos cîteva 
cative :

„Sîmbătă, 
amiezii, Franța iși va opri res
pirația. Orice activitate 
ceta, ca și cum s-ar 
cuvînt de ordine pentru 
vă generală. Timp de o 
jumătate, la radio, la 
ziune, sau la Colombes, țara va 
trăi întilnirea de rugby dintre 
francezi și galezi, apoteoză a 
Turneului celor cinci națiuni. 
Este un fenomen important. în 
cîțiva ani, datorită vitalității 
sale continue, datorită pasiuni
lor ce le declanșează, rugbyul 
a venit să ocupe un loc rămas 
gol in inimile francezilor. Ba
lonul rotund, prea cartesian, nu 
mai corespunde aspirațiilor lor. 
în schimb, balonul oval, cu să
riturile sale imprevizibile, le 
satisface. Pentru a înțelege mai 
bine această nouă religie — și 
excesele unor neofiți — nu 
este inutilă o întoarcere Ia 
sursă".

După ce face un scurt istoric 
al rugbyului, autorul eseului 
exprimă un punct de vedere in
teresant cu. privire la ariile în 
care mișcarea rugbystică poate 
lua cel mal mare avînt. Con- 
siderind că rugbyul — sport 
da contact, de luptă chiar — 
necesită o lungă educație și 
este fondat, In același timp, 
pe prietenia ce-i leagă pe com
ponent!, autorul este de pă-

oval. Publicăm mai 
fragmente semnifi-

la începutul după

va în- 
fi dat 
o gre- 
oră și 
televi-

rere că tocmai acești factori 
contribuie la înflorirea spor
tului cu mingea ovală mai de
grabă în localitățile mici decît 
în orașele mari. Actuala for
mație campioană a Franței este 
un exemplu viu în acest sens : 
ea reprezintă localitatea La 
Voulte, în care trăiesc doar 
5 000 de locuitori.

Ilustrînd cu cîteva cifre sem
nificative dezvoltarea mișcării 
rugbystice franceze, revista nu
mește cîteva din personalită-

țile țării care și-au exprimat 
interesul pentru acest sport. 
Este citată și o declarație fă
cută cu cîțiva ani în urmă de 
scriitoarea Franțoise Sagan : 
„Nu pentru că este violent 
iubesc rugbyul, ci pentru că 
este inteligent...".

Constatînd că acest sport ia 
avînt în întreaga lume, arti
colul din l’Express” se referă 
la mișcarea rugbystică din di
ferite țări, citind și România 
care „a devenit o putere 
care trebuie avută în vedere ; 
rugbyul exercită acolo o mare 
atracție asupra tineretului, a li
ceenilor și studenților".

lie, la Bratislava, Spartak 
Kiev și Ferencvaros Budape
sta se vor întîlni în finala 
C.C.E. la handbal feminin. 
Patru zile mai tîrziu, la 
Anvers, Ignis Varese și 
T.S.K.A. Moscova își vor dis
puta finala C.C.E. la baschet 
masculin. Partida retur din
tre Simmenthal Milano și 
Spartak Leningrad (în pri
mul meci a cîștigat Spartak 
cu 66—56) este programată 
pentru data de 7 aprilie. In 
sfîrșit, U.C. Clermont Fer
rand și T.T.T. Daugava Riga 
au căzut de acord să joace 
cele două partide pentru fi
nala C.C.E. la baschet femi
nin în zilele de 8 (Clermont- 
Ferrand) și 11 aprilie (Riga).

Prlma etapă a turului 1 
Marocului, desfășurată 
Rabat-Meknes, a fost 
de polonezul G. zblgniev. 
metrat pe 138 km cu timpul de 
3h 16:22. In același timp cu în
vingătorul au sosit francezul 
Claude Magul șl Italianul Enrico 
Campanlni. Pe echipe, etapa a 
revenit formației Franței, urmată 
de Italia, Polonia, Elveția șl 
Maroc.

dcllst al 
pe ruta 
dștlgată 

. crono-

Proba masculină de slalom uriaș 
din castrul concursului Internațio
nal de schi desfășurat la Les 
Mosses s-a încheiat zm victoria 
surprinzătoare a sportivului polo
nez Andrej Bachleda, cronome
trat In cele două manșe cu tim
pul total de 3:18.23. Pe locurile 
următoare s-au clasat principalii 
favorlți : Bernhard Russl (Elve
ția) 3:19,01, Hubert Berchtold 
(Austria) 3:19,42 șl Edmund 
Bruggmann (Elveția) 3:19,63.

ultimele sîtiri* ultimele știri

Vlntul

Nu există, practic, 
ramură sportivă a 
cărei activitate să 
nu depindă de con
dițiile de climă sau 
de cele meteorolo
gice — remarcă re
vista de specialita
te „Sport za Rube- 
jom“. Baschetbalis- 
til, voleibaliștii, 

scrimerii, glmnaștli, 
boxerii, halterofi
lii „s-au ascuns" 
de mult timp în 
săli, dar acest lu
cru nu le-a folosit 
decît pe jumătate : 
apărați de ploaie 
sau vînt, sportivii . 
au găsit în săli con
diții —
lice" 
căldură 
aerisire 
tă etc.

Blometeorologia șl 
meteorologia 
tulul sînt 
complexe, 
cărora se

i.mlcrocllma- 
potrivnlce — 

excesivă, 
lncomple-

spor- 
știlnțe 

în fața 
ridică

aliat sau inamic
probleme destul de 
spinoase. Una din 
ele, influența con
dițiilor meteorolo
gice asupra rezulta
tului sportiv 
dezbătută in 
colul citat.

este 
artl-

;,După cum 
știe, vîntul poate 1i 
un aliat sau un ina
mic al sportivilor 
— scrie 
Cind viteza 
(favorabilă 
vulul, mai 
atletului) __ ... ,
te 2 m pe secundă, 
rezultatul 
de atlet — In cazul 
cind constituie un 
record — nu este 
omologat. Ultimele 
cercetări au arătat, 
insă, că mijloacele 
actuale de măsura
re a mișcării, aeru
lui nu garantează 
obiectivitatea mă
surătorii. Flecare 
anemometru poate 
măsura viteza (mal 
rar forța) vtntulut 
doar tn zona tn ca
re se află instalat. 
Trei aparate de 
control așezate la o

se

revista, 
viatului 
sportl- 
precis 

depășeș-
obținut

distanță de trei me
tri unul de altul au 
arătat diferite vite
ze șl direcții ale 
mișcării aerului. A- 
cestea depind, in 
primul rind, de clă
dirile care încon
joară stadionul, 
precum șl de înăl
țimea șl materialul 
de construcție a 
tribunelor. Cele mai 
„liniștite", din acest 
punct de vedere, 
sînt stadioanele 
mici, construite in 
mijlocul parcurilor 
sau păduricilor, tn 
orice caz, in cursele 
de 100 m sau 200 m, 
folosirea a trei ane- 
mometre este abso
lut necesară.

In ce privește a- 
runcările, cercetă
rile au demonstrat 
că sulița in condi
țiile unui vlnt fie 
el șl slab dar con
stant ca viteză, poa
te să-și prelungeas
că lungimea zboru
lui cu 10—14 rr. I 
In studierea proble- 

de mat sus 
avem 

vedere 
vtntul 
viteza

melor 
trebuie să 
neapărat te 
șl faptul că 
Iși schimbă 
In mod ciclic".

MONZON
Șl BENVENUTI SE VOR
TNTTLNI DIN NOU LA

8 MAI
Argentinianul Carlos Monzon, 

campionul lumii la cat. mijlocie, 
a confirmat că la 8 mal iși va 
pune oentura in joc in fața șa- 
langerulul său, italianul Nlno 
Benvenutl. Medul va avea loc 
la Monte Carlo.

MECIUL ATLETIC
EUROPA-AMERICA LA

TORONTO
A treia ediție a medului atle

tic care va opune reprezentati
vele Ameridl șl Europei va avea 
loc In zilele de 20 șl 21 august 
în orașul canadian Toronto.

FRAZIER VA ACORDA 
REVANȘA LUI CLAY ÎN 

1972
Campionul mondial de box la 

categoria grea, Joe Frazier, a 
declarat la Philadelphia, in ca
drul unei emisiuni televizate, că 
în mod cert va acorda anul vi
itor un meci revanșă Iul Cassius 
Clay. Frazier a anunțat că nu 
va abandona curînd activitatea 
competițională șl că înaintea me
ciului revanșă cu Clay va sus
ține, în următoarele 5 luni, o 
partidă de verificare pe o dis
tanță de 10 reprize.

JOC DE BARAJ IGNIS 
VARESE — SIMMENTHAL

MILANO
Ignis Varese, finalistă în Cu

pa campionilor europeni, șl 
Simmenthal Milano, finalistă în 
Cupa cupelor, au terminat la 
egalitate de puncte (42) cam
pionatul italian de baschet. Pen
tru desemnarea dștigătoarei ti
tlului a fost programat un meci 
de baraj la Roma.

ECHIPELE DE ÎNOT ALE 
FRANȚEI PENTRU TRIUN

GHIULARUL CU 
ROMÂNIA Și AUSTRIA

Au fost alcătuite echipele de 
înot ale Franței, care vor în- 
tîlnl la Millstadt (18—20 aprilie) 
selecționatele Austriei și Româ
niei. Bărbați : Hermitte (55,8), 
Laboute (55,9), P. Ravelinghien 
(4:25,0), Clerc (4:28,7) la craul ; 
Pedroletti (64,0), Monzat (64,2), 
Baehr (2:20,6), Randaxhe (2:20,7) 
la spate; Klehl (1:12,7), Buller 
(1:11,4 șl 2:38,2) la bras ; Amar- 
dellh (61,9 șl 2:19,9), Butet (63,6), 
Berger (2:23,8) la delfin ; Mo
reau (2:23,9) și Pcrtes (2:24,5) la 
mixt ; Femei ; Kniebiehly (64.2), 
J. Pele (65,0), Astruz (5:08.6), 
Reynaud (5:10,6) la craul ; Beraud 
(1:13,0 șl 2:35,5), Fontaine (1:13,7 
și 2:40,8) la spate; Caire (1:21,5), 
Arene (1:23,0), Cartier (2:59,1), 
Trlnquart (3:00,5) la bras ; Klei
ber (1:12,8), Salembier (1:12,9) la 
delfin ; J. Pele (2:41,3), Garnier 
(2:45,0) la mixt.
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