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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

9 PROBA DE DUBLU MIXT A REVENIT CUPLULUI LIN FUI-CIN, CIAN SI-LIN (R. P. Chinez*) 
® MARIA ALEXANDRU JOACĂ AZI CU JAPONEZA SAKAKIBARA

NAGOYA, 5 (prin telefon).
Hala 

găzduit, 
probe : 
bărbați, 
blu mixt. Numeroșii spectatori 
aflați în tribune și-au îndrep
tat, insă, întreaga atenție că
tre proba de dublu mixt, 
care-si programase în această 
zi semifinalele și finalele.

Noi, firește, am fost cu pri
virea numai spre masa la 
care evoluau Maria Alexandru 
și Anton Stipancici. In semi
finale, ei au întîlnit cuplul 
vest-german Diana Schaller — 
Eberhard Schbller. A fost un 
meci relativ ușor pentru Maria 
si Stipancici. Soții Schaller au 
fost mai activi, mai periculoși 
doar în primul set. Apoi, ei 
au cedat impetuozității atacu
lui dezlănțuit al adversarilor. 
Scor final : MARIA ALEXAN
DRU (ROMÂNIA), ANTON 
STIPANCICI (IUGOSLAVIA) 

' — Diana ScMller, Eberhard 
Schălter 3—0 (19, 11, 17). în 
cealaltă semifinală I ..LIN FUI- 
iGIN. CIAN SI-LIN (R. P. 
CHINEZA) — Fukuno, Nishl 
(Japonia) 3—1 (—19, 15, 12, 12).

In finala campionatului 
mondial, care a oferit învin
gătorilor „Cupa H^Musejc”, 

jîs-au întîlnit, deci, cuplurile 
(Lin Fui-cin, Cian Si-lin și 
SMaria Alexandru — Anton Sti
pancici. A fost un meci deose
bit de frumos, echilibrat Jucfi-

Aichi din localitate a 
luni întreceri la 4 

simplu femei, simplu 
dublu bărbați și du-

toarea Lin Fui-cîn 
a acționat admi
rabil, negreșind 
aproape deloc, în 
timp ce Clan Si
lin a punctat în 
momentele cheie. 
Deși este apără
tor. el a atacat — 
cînd a trebuit — 
eu o forță demnă 
de remarcat

Marla Alexan
dru și Stipancici 
au început bine 
finala. Ei au con
dus în primul set, 
aproape tot 
pul, avînd 

18—14.
miț 1
greșeli 
sării, 
rafac 
și, în 1 
pun. 
forțat 
primă 
lui este _____
dru și Stipancici ... „T„
gat întilnirea. în al doilea set, 
avantajul este din now de 
partea cuplului româno-iugo- 
slav. Cei doi conduc în final 
tot cu 18—14, dar de această 
dată reușesc să-și adjudece 
victoria. Setul III se dispută 
sub semnul egalității pînă la 
10. Apoi, sportivii chinezi iau 
conducerea cu 2—3 puncte și 
cîștigă. în cel de al IV-lea set

tim- 
chiar 

Se co
ci teva 
adver- 
deciși,

însă
l Și 

mai 
handicapul 

final, se lm- 
Dacă ar fi 

în această 
secvență 

probabil

fd
ANTON STIPANCICI 
MARIA ALEXANDRU

STUDENȚII ATLEȚI 
LA STARTț

în cinstea aniversării Semi
centenarului Partidului, Mi- 

isterul învățărriîntului,
J.A.S.R. și C.N.E.F.S. organi
zează o competiție atletică 
rezervată studenților, la nive
lul grupelor și anilor de stu
diu ai facultăților și institute
lor. Competiția, care va cuprin
de probele 100 m, săritura în 
lungime, aruncarea greutății 
<7,257 kg pentru băieți și 
4 kg pentru fete), va fi do
tată cu „Cupa Semicentena
rului".

SE ÎNTREC TENISMENII 
JUNIORI

în aceste zile, pe principa
lele terenuri de tenis din Ca
pitală, se desfășoară o inte
resantă competiție rezervată 
țenismenilor juniori, dotată cu 
„Cupa Semicentenarului". Par
ticipă peste 200 de jucători, 
din mai multe centre ale țării. 
Se desfășoară o competiție pe 
fechipe, ale 
programate 
la
nr.

Centrul
2. >

cărei finale sînt 
azi după-amiază 
de antrenament

TURNEU STUDENȚESC 
DE ȘAH

* După disputarea turneului 
candmaților și maeștrilor de 
fah, organizat în cinstea 
Semicentenarului Partidului, 
<le către clubul sportiv uni
versitar I.P.G.G. București, 
clasamentul este următorul: 

Cfaeșca (C.S.U. — I.P.G.G.) 
7'/2 p, L. Pogorevici (Petro
lul Ploiești) 7 p, M. Chiri- 
cuță (C.S.U. — I.P.G.G.) 7 p, 
D. Wolf (Politehnica Buc.) 7 p, 
I. LazĂr (Jiul Petroșani) 6lfa p, 
8. Teodprescu (Universitatea 
Buc.) 6*/j p, A. Marcovici 
(C.S.U. JJedicjna Iași) 5*/a P, 
N. Andritoiu (Telefoane'Buc.)

a 
că 

ar
meciu- 

Alexan- 
fi cîști-

(care va fi și ultimul), Stipan- 
cici dă semne de oboseală. El 
avea motive reale să se afle 
Ia capătul puterilor. în aceeași 
după-amiază Stipancici jucase 
5 seturi la simplu cu Alser 
(cîștigînd cu 3—2), iar cu cîteva 
minute înaintea finalei termi
nase meciul de dublu bărbați 
din sferturi de finală, care se

Constantin COMARNISCHI

(Continuare In pag. a 4-a)

cu 6 trăgători. Victoria a re
venit floretiștilor de 
Steaua cu 18—13. Iată și or
dinea primilor clasați la con
cursul individual, de aseme
nea mixt : 1. Ruxandra Co- 
chirleanu (Steaua), 
Berta (Steaua), 3. 
Bach (Lie. 21).

Ia

2. Iulian 
Gertrude

'j
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In DIVIZIA a LA FOTBAL ETAPA CARE
CUTREMURAT CLASAMENTUL

5*/3 p, P. Selmeanu (C.S.U.— 
I.P.G.G.) 4</2 p, I. Berbecaru 
(C.P.M.B.) 4 p, V. Constantin 
(Electrica C-ța) 4 p, G. Po
pescu (C.S.U. — I.P.G.G) 
1 P-
PE PLANȘE, CEI MAI MICI 

SCRIMERI
Recent, reprezentanții Cen

trului de scrimă — copii al 
clubului Steaua (antrenor, C. 
Ciocîrlie) au susținut o în
tâlnire cu mimimușchetarii 
Liceului nr. 21 (antrenor, L. 
Landesmann), sistem mixt,

LICEUL Nr. 2 IAȘI ÎN
CLASAMENTULUI

FRUNTEA

Asociația sportivă Voința 
Iași, sprijinită de comisia de 
handbal a C.J.E.F.S., a orga
nizat un turneu, dotat cu 
„Cupa Semicentenarului". 
Șase echipe feminine și șase 
masculine și-au disputat 
Cupa, tur-retur. Clasament. 
Băieți : Lie. nr. 2, Uzina re
parații auto, Voința. Fete: 
Lie. nr. 2, Clubul sportiv 
municipal, Universitatea II, 
(D. Diaconescu — coresp.)

Astăzi, pe „Republicii14
I

o ZI

în

A SPORTULUI PENTRU PIONIERII 
Șl ȘCOLARII DIN CAPITALA
program: două meciuri internaționale de fotbal

stadionul RepubliciiAstăzi, 
din Capitală va avea oaspeți, 
aproape în exclusivitate, pio
nieri și elevi. Ei vor lua cu 
asalt tribunele pentru a asista 
la o veritabilă zi a sportului 
școlar, susținută prin 
de fotbal, demonstrații 
tism, gimnastică și 
Punctul de atracție al 
mului îl vor constitui, 
meciurile de fotbal : 
Școlii generale nr. 69 va întîlni 
reprezentativa clubului Pionie
ren din Copenhaga (formația 
secundă). în continuare, »ll”-le

meciuri 
de atle- 
carturi.
progra- 
desigur, 

echipa

clubului sportiv Cutezătorii 
juca cu prima echipă a celor 
de la Pionieren Copenhaga. 
Prima partidă va începe la ora 
9, cea de a doua la ora 11.

Acțiunea este organizată de 
Consiliul municipal al Organi
zației Pionierilor și clubul spor
tiv Cutezătorii, cu sprijinul In
spectoratului școlar al Capita
lei 81 C.M.E.F.S.

Un singur rezultat poate 
incendia cîteodată un 
clasament întreg. O 

singură etapă poate schimba 
în anumite împrejurări 
cursul unui campionat. Ul
tima etapă și victoria Progre
sului tn dauna dinamoviș- 
tilor au cutremurat întreaga 
ierarhie a diviziei naționale. 
Avem un nou lider și, cel 
puțin teoretic, primele cinci 
clasate se agită acum in 
preajma locului prim. Dina
mo părea hărăzită să ia a- 
cest campionat, dar dintr-o 
dată se vede contestată de 
către Rapid, U.T.A., Petrolul 
și Farul. Progresul părea 
destinată diviziei B, iar din- 
tr-0 dată învinge pe Steagul 
roșu și pe Dinamo (pe amîn- 
două în deplasare) și impune 
Jiului și C.F.R.-ului din Cluj 
propria sa condiție de echipă 
naufragiată. Zona nesiguran- 
țelor de tot felul s-a extins. 
Numărul periclităților a cres
cut, și toate astea fiindcă Di
namo n-a învins pe teren 
propriu un adversar 
sat doar de propria 
perare și de curajul 
tre Moldoveana, care 
să acorde asistență 
unei echipe diagnosticată de 
toți ca fiind pe ducă. De du
minică seara, au început să 
se vadă la orizont flăcările 
viitoarelor derbyuri. In etapa 
imediat următoare: U.T.A.— 
Rapid, Progresul—Farul și
C.F.R. Cluj—Jiul. Rețineți că 
pe la Arad, vor trece Rapidul 
și Dinamo, iar pe la Constan
ța toate primele trei clasate.

propul- 
lui dis- 
lui Pe- 
a riscat 
tehnică ...Minutul S0 al

jonul temerar al portarului
partidei Dinamo — Progresul. Lucescu

Manta va salva un
este pe
„gol ca

Nici nu știi cine are situa
ția cea mai de invidiat. Lu
crurile sînt așa de intricate 
incit probabil șansele și ne
șansele stau în echilibru. 
Remarcabil rămîne faptul că 
avem un campionat palpitant, 
că spectatorii pierduți s-au

reîntors pe stadioane 
cu acordul intervenit ! 
derație și televiziune.

A XIX-a etapă a confirmat 
că majoritatea echipelor se 
bazează pe o pregătire atle
tică ameliorată. După patru 
duminici, devine evident că

de cînd 
între fe-

Lotul național de fotbal a plecat in Berlinul Occidental
După cum se știe, lotul 

național de fotbal, care se 
pregătește pentru jocul cu 
Cehoslovacia, din cadrul pre
liminariilor campionatului 
european, susține în această 
săptămînă prima partidă de 
verificare. Miercuri, în Ber
linul Occidental, tricolorii vor

întîlni pe Hertha B.S.C., for
mație situată în prima parte 
a clasamentului ligii I. Par
tida va avea loc în nocturnă.

Ieri dimineață, fotbaliștii ro
mâni au părăsit Capitala pe ca
lea aerului. Au făcut depla
sarea Răducanu, Adamache 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu,

Mocanu, lanul, Dumitru, Radu 
Nunweiller, Anca, Neagu, 
Dembrovschi, Dumitrache, Lu
cescu. In lot, un nume nou i 
ieșeanul lanul. In schimb, 
Dobrin n-a făcut deplasarea. 
Piteșteanul a ram as acasă de
oarece, în ateste zile, se află 
în sesiune de examene.

cale să aducă egalarea, dar ploi 
și făcut'

Foto ; DRAGOȘ NEAGU
nici una dintre echipe nu ar 
un deficit notabil de pregătir 
fizică. Se poate, totuși, vorl 
in unele cazuri de un di 
calaj, de un conflict intr 
potențialul fizic și manier 
tactică foarte pretențioasa 
preconizată de unii antrenor 
S-au consumat primele con 
fruntări ale returului și 
început să fie mai clar car 
dintre echipe izbutesc s 
convertească în formă spor 
tivă acumulările obținute ast 
iarnă. Jocurile de pînă a 
cum, inclusiv cele din ultim 
etapă, au impus pe Farul, p 
Steaua, pe U.T.A., F. C. Arge 
și Progresul. Par echipei 
cele mai realizate pînă acurr 
Cea mai misterioasă evoluți 
o are însă Rapid. Pișcată se 
rios în turneul din Brazilia

(Continuare în pag. a 3-a)

Romulus BALABAN

parte dintre membrii lotului reprezentativ de fotbal sur-

Foto i N. DRAGOȘ

olimpic — reunit dt 
Snagov — va susțini 
pe stadionul Repu- 
începînd de la ors

O parte dintre membrii lotului reprezentativ de fotbal sur
prinși, in fața hotelului sportiv „23 August' cu cîteva clipe 

înaintea plecării spre aeroportul Băneasa

Mllne, pe stadionul Republicii

Lotul olimpic-Eintracht 
Braunschweig

Lotul 
Ieri la 
mîine, 
blicii,
16,30, ultima partidă de ve
rificare înaintea meciului cu 
reprezentativa Albaniei, din 
cadrul preliminariilor J.O 
Adversarul lotului olimpic va 
fi echipa vest-germană Ein
tracht Braunschweig.

în deschidere se va dispu
ta, începînd de la ora 14,45, 
meciul de juniori Rapid — 
Bochum (R. F. a Germaniei),

La 20 și 27 aprilie

TURNEELE FINALE ALE JUNIORILOR
BASCHET...

SIBIU, 5 (prin telefon). Tur
neul final al campionatului 
național de baschet pentru 
școlari și juniori a continuat 
în sala Școlii sportive din 
localitate, printr-o serie de 
meciuri spectaculoase și de 
bun nivel tehnic. De remar
cat că, în întrecerea băieți
lor, reprezentativa Liceului 
nr. 35 din Capitală * repurtat 
o victorie prețioasă asupra 
Farului, prin care și-a sporit 
simțitor șansele de a cuceri 
primul loc tn seria din care 
face parte. Menționăm că 
mîine (n.r. azi) se încheie tur
neele din serii, după care vor 
avea loc turneele finale (pri
mele două din fiecare serie 
vor lupta pentru locurile 1—4, 
următoarele pentru locurile 
8—8) în care vor conta și re
zultatele din serii.

Rezultate: băieți: C.M.S. Iași 
— Lie. nr. 35 București 57— 
74 (24—36), Farul — Lie.

nr. 35 57—69 (28—21), Șc. sp. 
Pitești — Șc. sp. Arad 55—41 
(22—23); fete: Metalul Sa- 
lonta — Viitorul Dorohoi 68— 
35 (30—18), Șc. sp. Craiova — 
Viitorul Dorohoi 48—60 (26— 
27), Șc. sp. Brașov — Șc. sp. 
Constanța 48—22 (24—11).

2 Buc. 0—3; (masculin): Șc. 
sp. Cluj—Șc. sp. Caransebeș 
1—3, Șc. sp. Dej—Șc. sp. Si
biu 0—3, Viitorul Buc.—Li
ceul Militar Cîmpulung Mol
dovenesc 3—0.

Hie IANCU

I. ION-coresp.

...VOLEI
BACAU, 5 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
In majoritatea lor, partidele 
disputate duminică după-a
miază și luni s-au soldat cu 
rezultate scontate. Totuși, o 
partidă a făcut excepție, a- 
ceea dintre Școala sportivă 
Bacău și Școala sportivă Pia
tra Neamț, în care prima e- 
chipă după ce a pierdut se
tul de debut, le-a cîștigat pe 
următoarele două, dar, în fi
nal, a cedat la 7 și la 12. 
Alte rezultate (feminin): Șc. 
sp. Timișoara—Liceul N. Băl- 
cescu Cluj 1—3, Șc. sp. 2

_ Buc.—Șc. sp. P. Neamț 3—0. 
(masculin): Șc. sp. Cluj—Ra
pid Buc. 0—3, Șc. sp. Caran
sebeș—Șc. sp. Buzău 1—3. în 
partidele desfășurate luni 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate (feminin): Șc. sp. 
Timișoara—Șc. sp. 1 Buc. 0— 
3, Șc. sp. Constanța—Șc. sp.

I

Turneul final masculin de volei

Politehnica Galați-la un pas de o mare surpriză

LA HANDBAL FEMININ
Federațiile de handbal din România și Uniunea Sovie

tică au căzut de acord asupra datelor definitive ale me
ciurilor de calificare pentru finalele campionatului 
mondial feminin (8—18 decembrie, în Olanda). Astfel, 
meciul tur dintre U.R.S.Ș. și România se va disputa 
la 20 aprilie, la Baku, iar partida retur la 27 aprilie, 
la Cluj.

Ștef an Chițu - imbatabil în motocrosul Balcanic
traseul neobișnuit de dificil • Record de® Din cauza ploii,

abandonuri ® In aceea zi, la două concursuri internaționale

BRAȘOV, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Finalistele 
campionatului masculin de vo
lei șl-au transferat disputa de 
la Sibiu la Brașov, în sala Ar
matei, unde azi (n.r. ieri) s-au 
desfășurat meciurile primei eta
pe a returului.

In jocul de deschidere 
tl’.hit formațiile Steaua 
tehnica Galați. Contrar 
supoziții, studenții s-au 
portal admirabil, răcind 
bun meci al lor din acest 
nev final. După două 
care 
perle latea datorită 

jocului' la fileu și siguranței 
lln'a a doua, gă'.ățenii — “ 
Dom' Uagureânu ș. 
pescu ta sextet, au

s-au în- 
și Poli- 
ori cărei 

corn
eei mai 

tur- 
seturi, în 

campionii și-au impus su- 
v ari etății 

; 1 în 
i. cu' tinerii 
Dragoș Po- 

echiiibjg;

jooul. Blocajul Politehnicii, din 
ce In ee mal activ șl mal agresiv, 
a stăvilit cu promptitudine, ac
țiunile de atac ale adversarului. 
Astfel, In setul trei, „Poli" se 
detașează de la scorul de 3—3 
șl nu mal poate fl ajunsă pînă 
la 15. în mare măsură succesul 
din acest meci al gălățenilor a 
fost tranșat de eficacitatea blo
cajului. La 2—1 pentru Steaua, 
speranțele au renăscut în tabă
ra Politehnicii care, după clte- 
va greșeli comise la Începutul se
tului IV, revine la normal, evo
luează excelent șl în atac și 
în linia a doua. Gălățenli refac 
handicapul care era de 3—4 punc
te (2—5, 4—7). egalează la 8 șl 
se distanțează și cu concursul cam-

tuația la seturi (2—2). Setul V, 
cel mai disputat șl cel mai lung 
(a durat 43 de minute), a fost 
dramatic ca desfășurare. După 
ce ambele echipe mențin un scor 
strfns pînă la 4—4, Steaua, be
neficiind de aportul mat con
sistent al lui Cristian!, acumulea
ză punct după punct șl »e dis
tanțează (8—4). La aceasta a 
contribuit șl neatenția gălățeni- 
lor la primiri, din cauza cărora 
n-au putut oonstrui atacuri efi
ciente. Blocajul lor a permis, insă,

Aurelian BREBEANU

In turneul internațional 
de tenis de la Nisa

ClȘTIGĂ AMiNDOUĂ FINALELE!
TENISMENil ROMÂNI VOR 
I.UA STARTUL LA MONTE 
CARLO ÎNTR-UN NOU 

TURNEU „OPEN" 
(Amănunte în pag. 4)

Duminică seara, cînd operatoa
rea ne-a dat legătura telefonică 
cu orașul iugoslav Maribor, unde 
s-a desfășurat etapa Inaugurală a 
Balcaniadei de motocros, am avut 
plăcuta surpriză de a găsi la 
celălalt capăt pe cîștigătorul con
cursului, ștefan Chițu, multiplu 
campion național. După ce l-am 
felicitat pentru noua victorie în
scrisă în palmares, l-am întrebat:

— Cum a fost î
— Neașteptat de greu. A plouat 

tot timpul concursului, în unele 
porțiuni ale traseului motocicleta 
intrînd ta pămînt pînă la rezer
vor. Aproape toți am suferit de
fecțiuni mecanice. Traseul ex
trem de dur n-a iertat pe nimeni.

Apoi am aflat de la tov. Gh. 
DMeseu, conducătorul delegației, 
că la Maribor a plouat în ulti
mele zile, traseul devenind peri
culos. In aceste condiții dificile, 
prima șansă o aveau gazdele, care 
cunoșteau particularitățile par
cursului. Cei care au animat insă 
întrecerile au fost alergătorii ro
mâni. Astfel, Aurel Ionescu șl 
mezinul echipei, Mihal Banu, au 
trecut în această ordine 'inia de 
sosire în prima manșă. Cristian 
Dovids, Adam Crisbai, Ștefan 
Chițu și Petre Paxino au ocupat 
locurile 7, 9, 10 șl. respectiv, 25. 
In manșa a doua, Ștefan Chițu a 
lansat încă din start atacul deci
siv. El a preluat conducerea 
(fiind secundat de Cristian Do
vids) și a dștigat detașat cursa, 
în pofida repetatcloff acțiuni În
treprinse de alergătorul bulgar 
V. Manolov și da iugoslavii L. 
Sostarid, A. Ahaclo și M. Ve- 
senjak, care vizeazâ mult râvnitul 
titlu de campion balcanic,- deținut 
de Chițu. Performerul primei 
manșe. Mihai Banu, s-a... împot
molit în noroi șt n-a mai putut 
c ntinua ; lui Aurel Ionescu 1 s-a

1

Ștefan Chifti surprins la 
dinaintea

spre 
________ _____ _ Petre 
Paxlno au suferit defecțiuni teh
nice. Cu toate acestea, echipa 
României a terminat întrecerea cu 
un avans de 13 puncte față de 
cea a Iugoslaviei șl la 40 de 
puncte de reprezentativa Bulga
riei. ștefan Chițu șl C. Dovids au 
ocupat^ primele 2 locuri în clasa
mentul Individual.

★
Trei alergători români au făcut 

duminică un adevărat tur de for
ță, participînd în aceeași zi și la 
marele concis ințeri'gțional/ do-

stricat mașina In drum 
start, Iar Adam Crisbai și

o trecere periculoasă în ultimul trial 
plecării la Balcaniadă

Foto i ȘT. CIOTLOȘ
tat cu sCupa TAM", la startul 
căruia au fost prezenți piloți de 
renume mondial. Trofeul a reve
nit motociclistulul belgian M. 
Wiertz. Reprezentanții țării noas
tre s-au clasat pe locurile : 8 — 
Șt. Chițu, 15 — A, Ionescu, 16 — 
A. Crisbai, rezultate care pot fi 
apreciate ca meritorii într-o com
petiție în care și-au disputat în- 
tîietatea 51 de motocrosiști din 
Suedia. Elveția, Spania, Franța, 
R.F. a Germanei și alte țări cu 
tradiție în acest sport.

Ir. lOANijtbCU
____U , S»- -
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3£ bascheți In construcție, 60 DE PANOURI Giffen^ APRILIE, LUNA ș ■^1
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primelor ÎntreceriDeși a trecut puțină vreme de 
la comtituirea ei oficială, Co-

melor, sugerîndu-i programare», 
In lunile iunie, iulie șl august,

o

SELECȚIONATA
MASCULINA

DIVIZIONARA
PLEACA

AZI LA ANTIBES
divizionară aSelecționata

rii noastre pleacă astă-sea- 
în Franța, pentru a par- 

:ipa, într* 10—12 aprilie la 
ntibes, la un turneu inter- 
ițional, alături de selecțio- 
ita Coastei de Azur, echi- 
ile Avânți Bruges și Olym- 
que Antibes. Fac deplasa- 
a : Albu, Diaconescu, Dra- 
imirescu, Chivulescu (Dina- 
o), Tarău, Oczelak, 
Iteaua), Zdrenghea 
luj), Georgescu, Popa, Pîr- 
i (Politehnica ~ 
impeanu 
otul este însoțit de prof. 
1. Popescu — conducător, 
:of. Dan Niculescu — an- 
enor principal, dr. T. Mi- 
sseu — medic și P. Marin 
■ arbitru. întrecerea consti- 
lie un prilej de verificare 
i vederea participării repre- 
•ntativel României la tur- 
sul de calificare (Katowice, 
(—21 mai) pentru csmplo- 
atul european.

nilsia centrală de mlnlbaschet a 
șl luat eiteva inițiative menite 
«ă contribuie la răspîndirea a- 
cestuj sport în rîndul celor mici. 
Ața. de pildă, a comandat ate
lierelor I.E.A.B.S. 60 de panouri 
care vor fl distribuite, gratuit, 
școlilor cu profesori de educație 
fizică dornici să înființeze cen
tre de minibaschet. cei vizați 
«înt Invitați să se adreseze in 
•crls F. R. Baschet.

Comisia centrală 
pe lingă Direcția

a Intervenit 
difuzării fii-

in 20 de Județe ale țării, a 
eumentarului „Minibasche't, 
șuri, giganți". Filmul a fost 
nat în acest scop Direcției 
fuzărli filmelor.

tn sflrșit, vom mal aminti 
tențla C.N.O.P. de a 
..Cupa celor 1000 de 
urmînd ca selecționarea 
mal bune elemente să fie făcută 
pentru taberei* ce vor fl orga
nizate, la -măre și la munte, in 
timpul vacanței de vară.

do- 
co- 
do- 
dl-

in- 
organiza 
echipe", 

celor

DE MARE IMPORTANȚĂ 
PENTRU RUTIERII ROMÂNI 

„CUPA STEAUA" INAUGUREAZĂ MÎINE SERIALUL
COMPETIȚIILOR DE FOND

VETERANII
s-au Întrecut

SCHIULUI
LA SEMENIC

UN SINGUR ARBITRU !’

Savu
(„U"

București), 
(„U“ Timișoara).

Cu regret' constatăm că în
trecerile diviziei B, reluate 
duminică prin meciurile pri
mei etape a returului, nu sînt 
privite pretutindeni cu se
riozitatea cuvenită. Remarca 
ne este sugerată de cele pe
trecute la Galați, la jocul 
Rapid C.F.R. — Universita
tea Timișoara, condus de un 
singur arbitru (M. Mairan — 
Brașov), deoarece 
(Em. Niculescu — 
nu s-a prezentat, 
cel ce au oficiat la 
rerilor și cronometrorilor nu 
aveau calificarea necesară, 
nici unul dintre ei neposedînd 
carnetul de oficial.

Considerăm că este de 
torla Comisiei centrale 
competiții șl a Comisiei

specialitate a Județului Galați 
să analizeze cele petrecute șl 
să la măsurile de rigoare, 
pentru evitarea unor astfel 
de cazuri, evident dăunătoa
re bunului mers ni compe
tiției.

REZULTATELE LA „B«<
în etapa inaugurală a re- 

jrului diviziei B, au fost în- 
îgistrate următoarele rezul- 
ite : masculin : St. roșu Bra- 
ov — Constructorul Arad
8— 51 (26—25), Utilajul Ti
mișoara — Comerțul Tg. Mu- 
eș 62—65 (32—31), Crișul
iradea — Universitatea Cra- 
>va 65—52 (35—31), Știința 
Iediaș — Știința Petroșani 
3—61 (38—31), Voința Tg.
Iureș — Voința Zalău 73—54
14— 26), Rapid C.F.R. Galați 

Universitatea București
5— 46 (23—20), Comerțul Tîr- 
oviște — Progresul Bucu- 
ești 62—79 (16—31) ; femi- 
in : Medicina Timișoara — 
Știința Sf. Gheorghe 33—26
15— 15), Voința Oradea — 
'oința Tg. Mureș 45—62 
19—26), Metalul Salonta — 
Universitatea Timișoara 34-56 
15—21), Universitatea Cluj 
- Record Cluj 65—42 (31—22), 
.'Iedicina București — Arhi- 
ectura București 18—48. Râ
nd II București — I.E.F.S. II
9— 34 (16—17), Progresul 
lucurești — Pedagogic Galați
6— 32 (45—23), Universitatea 
ași — Universitatea Bucu- 
ești 74—45 (30—15).
Rezultatele n«-au fost trans

mise de corespondenții : P. 
Vcan, P. LSrlncx, T. Ene, Gh. 
Jotrău, C. Albu. P. Dumî-

trescu, M. Avanu, 
D. Diaconescu și 
veanu.

aj doilea 
București)

In plus, 
masa sco-

da- 
de 
de

„3 SECUNDE"
• Campionatul școlilor teh

nice din Capitală s-a înche
iat cu victoria echipei Școlii 
tehnice sanitare (prof. C. Io
ni ță), urmată, după disputa
rea turneului final, de Școa
la tehnică de arhitectură 
(prof. Aurora Alexandrescu), 
și Școala tehnică de alimen
tație publică (prof. Fia Băr- 
bulescu).

M.
Z.

Radu,
Rlșno-

G. CHIRALEU VA 
DUCE PRIMA MANȘA A 

FINALEI C.C.E. LA FETE

CON-

F.I.B.A. a încunoștiințat fe
derația noastră de speciali
tate că a delegat pe arbi
trul român G. Chiraleu să 
conducă finala (primul meci) 
„Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin, care 
se va disputa la 11 aprilie 
la Riga, între Daugava 
Clermont-Ferrand.

• Intre 9—14 aprilie se vor 
desfășura zonele Criteriului 
național pentru copii (născuți 
în 1956 și mai mici), care vor 
fi găzduite de orașele Piatra 
Neamț, Ploiești, Mediaș, Cra
iova ...................
dea, 
fete.

la băieți ți Galați, Gra- 
Tg. Mureș și Deva la

Derbyul diviziei femlni
ne A, Politehnica București — 
Rapid, decisiv în disputa pen
tru titlul de campioană națio
nală, se va disputa sîmbătă, 
la ora 18,15 în sala Floreasca, 
avînd în deschidere (era 17) 
partida I.E.F.S. — A. S. Ar
mata Cluj.

In luna aprilie se dă startul 
In serialul de competiții de 
fond pe etape. Deși au un ca
racter de pregătire, ele repre
zintă prima treaptă spre afir
mare. Aceasta pentru că selec
ționerii vor 
tionale în 
confruntări 
zonului pe 
comportării 
cerile programate pe 
lunii aprilie.

Despre cc competiții 
ba ?

c In primul rind, „CUPA 
STEAUA". Slartul se va da 
tniine la ora 15,30. întrecerea 
programează trei etape : Bucu
rești — Călărași (km 66,5) — 
București, 110 km. start de la 
km. 11,5 Ia ora 15,30 ; Bucu
rești — Oltenița — București, 
110 km ; București — Ploiești 
(varianta Buftea) — București, 
120 km. Participă concurenți din 
Capitală ți din provincie, in
clusiv membrii loturilor națio
nale.

• „CUPA F.R. CICLISM", 
programată intre 11 și 14 apri
lie. Competiția însumează 354 
km impărțiți in patru etape 
(prima pe circuit). Este posibilă 
participarea unui fot de rutieri 
din Bulgaria.

• „CURSA MUNȚILOR" — 
ce se va desfășura între 19 și 
22 aprilie. Cele patru etape vor 
avea ioc pe șoselele din îm
prejurimile stațiunii montane 
Sinaia. Sosirea in ultima etapă 
Ia București, pe velodromul Di
namo. In afara celor mai buni 
idergălori din țara noastră vor 
fi prezenți și cicliști din Ceho
slovacia, R.D. Germana și Ita
lia.

Așadar, peste 1 000 km vor fi 
parcurși pe diferite șosele ale 
țării nosstre, înainte ca lotul 
să se deplaseze din nou în străi
nătate (după cum se știe, pri
ma echipă a tării noastre va

alcătui echipele na- 
vederea primelor 

importante ale se- 
baza rezultatelor și 
cicliștilor în între- 

parcursul

este vor-

lua parte, la sfirșitul lunii apri
lie, la citeva concursuri în Ita
lia, printre care și tradiționala 
întrecere dotată cu „Cupa Eli
berării").

Ce afteplăro rt« la rutierii 
noștri in aceste competiții 7

Firește, un drum ascendent 
•pre performanțe de nivel in
ternațional. Comportarea din 
„Turul Algeriei" — în care Va
cile Selejan, Nicolae Ciumeti și 
ceilalți au realizat rezultate 
bune într-o companie de exce- 
Icnți cicliști din 15 țări — ne 
determină sâ le cerem alergăto
rilor români, îndeosebi țelor 
din Ioturile naționale, să-și do
vedească întreaga capacitate, să 
muncească tot mai mult în 
fiecare competiție, să contribuie 
efectiv la realizarea unor me
dii orare superioare.

„Cursa Păcii”, al cărei start 
este fixat la 6 mai, la Varșovia, 
tl ’va solicita Ia maximum pe 
echipierii naționalei noastre. 
Pentru a fac* față înverșunate
lor dispute, ei vor trebui să 
aibă O EXCELENTA PREGĂ
TIRE ÎN CONDIȚII DE CON
CURS. Or, întrecerile pe etape 
organizate în această lună (prin 
grija federației, a cluburilor 
sportive Steaua șt Dinamo) pot 
și trebuie să asigure acest ni
vel de pregătire. De o deose
bită importanță pentru bătălia 
obținerii baremului olimpic este 
și modul cum vor ști rutierii 
din echipa pentru proba de 100 
km contratimp să folosească 
întrecerile pe etape (trei la nu
măr) pentru desăvîrșirea antre
namentului individual. Pînă la 
primele examene mai est* atit 
de puțină vreme. i.

Este evident, din cele rela
tate, că luna aprilie reprezintă 
— prin competițiile pe care le 
programează — una dintre cele 
mai Importante etape ale rutie
rilor noștri. Așadar, nlentie 1

Hristacha NAUM

Duminică, In timp ce speran
țele schiului se întreceau pe 
Postăvarul, iar fruntașii în Bu- 
cegi, pe piftiile Semenicului 
și-au dat intîlnire o parte dintre 
veteranii acestui sport. Și este 
păcat că nu au fost mai mulți 
și din alte regiuni, fiindcă or
ganizatorii reșițeni și-au între
cut renumcle de gazde primi
toare _ și au dat celei de a 7-a 
întîlniri a veteranilor o amploa
re care merită subliniată. La 
startul probelor de fond și al 
slalomului uriaș au fost pre- 
zenți numeroși schiori compe
titori în anii trecuți, cei mai 
mulți rămași printre animatorii 
schiului de astăzi. Dincolo de 
întrecerile sportive propriu-zise, 
dotate cu numeroase premii, 
ceea ' “ ' "c» va rămîn», Insă,

PRIMA EDIȚIE

în

partieipanților va fl

A „CUPEI 8RAȘ0VIA“

PAȘI ÎNAPOI ÎN FLORETA MASCULINĂ ?...

amintirea . 
reîntîlnirea lor pe pirtie, reîntil- 
nire răscolitoare de frumoase 
amintiri.

Iată rezultatele întrecerii de 
pe Semenicț FOND 1,5 km, 
femei, cat. 40—50 ani : 1. Fiat 
Hermina 15,13, 2. Yder Edith 
17,21 ; fond 1,5 km bărbați cat. 
55—65 ani : 1. Kaischer Eugen 
17,17, 2. Bretreger Bruno 18,15, 
3. Fortini Ion 19,12 ț fond 1,5 
km, bărbați cat. 50—55 ani : 
1. Aurel Dobrescu (București) 
7,15, 2. Paica Victor 13,07 ; fond 
S km bărbați, cat. 40—50 ani : 
1. Francisc Kolath 22,05, 2.
Const. Dumitrescu 23,26, 3. Hie 
Rogobete 23,35, 4. Ernest Burian 
25,40 ; SLALOM URIAȘ, femei 
40—45 ani : 1, Fortini Adela 
101 sec. ; bărbați 50—60 ani :
1. Iosif Ghedeon 83,2, 2. Aurel 
Dobrescu (Buc.) 92,0, 3. loan 
Potoceanu 187 sec. ; bărbați cat. 
40—50 ani : 1. Emanoil Vrăjitor 
59,4, 2. Iosif Kuhn 60,6, 3. La- 
dislau Orz 64,0, 4. Gheorghe 
Zangl 70,2 ; bărbați cat. 85—40 
ani : 1. Augustin Lamas 63.0,
2. Otmar Gaidoj 91,0, ». Iile 
Rogobete 93,1.Școala sportivă Brașovia, 

care acordă o deosebită a- 
tenție schiului nordic, a inau
gurat o nouă competiție re
zervată juniorilor fondișli, 
competiție ce urmează să de
vină tradițională. Prima ei e- 
diție, disputată sîmbătă și 
duminică pe pîrtia din Poia
na Ruia, s-a bucurat de un 
frumos succes, la start fiind 
prezenți schiori din 8 clu
buri și asociații sportive. 
Iată rezultatele înregistrate : 
3 km, junioare II: 1. Ana 
Bădescu (Dinamo) 21,03, 2. 
Elena Rîmbu (Dinamo) 21,15, 
3. Georgeta Bîtea (Dinamo) 
22,4 ; 5 km, junioare 1: 1. 
ludith Gali (Șc. sp. M. Ciuc) 
28,41, 2. Maria Cocan (Șc. sp. 
Brașovia) 29,15, 3. Elena Tiș- 
că (Șc. sp. Brașovia) 3,40 ; 
5 km. juniori II: 1. F. Fori- 
ko (Șc. sp. Brașovia) 22,45 ; 
2. V. Rucăreanu (Dinamo) 
23,40, 3. A. Perțog (Șc. sp. 
Brașovia) 24,02 ; 7 km ju
niori I : 1. Gh. Ionetecu (Di
namo) 30,08, 2. I. Tudor
(A.S.A.) 30,09, 3. Gh. Kdrezi 
(Șc. sp. M. Ciuc) 30,23 ; șta
feta 3x3 km, junioare: 1. Di
namo Brașov 64,41, 2. Șc. sp. 
Miercurea Ciuc 66,37, 3. Șc. 
sp. Brașovia 70,21 ; ștafeta 
3x5 km, juniori : 1. Șc. sp. 
Brașovia I 68,54, 2. A.S.A.
Brașov 70,05, 3. Șc. sp. Bra- 
șovia II 74,23. (M. B.).

GH. VULPE învingător
In jlalomul uriaj 

al „Cupei Valea lui Carp"
După o zl cu ceață, vre^ 

mea bună a revenit în Bu- 
cegi, oferind condiții satis
făcătoare celei de-a doua 
probe a „Cupei Valea lui 
Carp". Slalomul uriaș, ca si 
„specialul", a prilejuit o lup
tă strînsă între fruntașii 
schiului nostru alpin, depar
tajați după două manșe doar 
de zecimi de secundă. învin
gător a ieșit de data aceasta 
Gh. Vulpe (Dinamo), prezent 
mereu în bătălia pentru pri
mele locuri, dar nu și vic
torios. în orice caz, schiorii 
noștri dovedesc în acest fi
nal de sezon o formă bună, 
care ne dă speranțe pentru 
concursul internațional de la 
sfîrșitul acestei săptămîni. 
Iată acum clasamentul slalo
mului uriaș ț 1. GH. VULPE 
(DINAMO) 2:11,7, 2. V. Brenci 
(A.S.A.) 2:12,6, 3. Dan
Cristea (Dinamo) 2:13,7, 4. D. 
Munteanu (A.S.A.) 2:13,8, 5.' 
N. Crețoi (Poli. Brașov) 2:15,1,' 
6. C. Văideanu (A.S.A.) 2:15,4;

M. BOTA — eoreap.

DR. DAN CHIRIAC INVITAT 
LA „TURNEUL TELEVIZIUNII 

IUGOSLAVE"

Un alt gest de prețuire a 
arbitrilor români este invita
rea d-rului Dan Chiriac la 
tradiționalul „Turneu al tele
viziunii iugoslave", la care iau 
parte, printre altele, puterni
cele selecționate ale Iugosla
viei, campioană mondială, 
U.R.S.S.. campioană europea
nă, Italiei ș.a. întrecerile vor 
avea loc între 1—5 mal, în lo
calitatea Ciaclak.

necesitateaInțeJegîndu-se 
practicării voleiului de la o 
vîrstă fragedă, pentru a se 
putea depista și forma ele
mente de valoare, la recenta 
plenară a Comitetului F. R. 
Volei a fost adoptat regu
lamentul de minivolei.

Ținîndu-se scama de faptul 
că am intrat în sezonul pro
pice desfășurării antrenamen
telor și concursurilor de mini
volei, voi încerca, în rindurile 
de față, să prezint principa
lele prevederi ol* ar-estut re
gulament.

A fost, mai întîi, necesar 
ea minivolei baliștii să fie 
impărțiți după vîrstă în trei 
categorii» pînă la 10 ani in
clusiv (cat. a Hl-a), între 
îl—12 ani (cat. a Il-a) și 
Intre 13—14 ani (cat I). Mă 
voi referi, în continuare, la 
citeva prevederi din regu
lament referitoare la catego
riile a dona și a treia.

Echipele participante
compatițiile în care sînt în
scriși minivoleibalîști din a- 
ceste categorii de vîrstă sînt 
formate din 6 jucători, așe
zați pe teren (12—14 m lun
gime, 7—8 m lățime) în două 
linii. In afara celor 6 titu
lari, în lot trebuie să fie și 
3 rezerve, care vor înlocui 
3 din jucătorii de bază după 
primul set, aceștia din urmă 
reintrînd după consumarea 
setului al doilea. In felul a- 
cesta, fiecare voleibalist va 
participa în timpul unui meci 
Ia două seturi. O partidă se 
va desfășura pe parcursul a 
trei satnri, victoria puțind fi

la

obținui» cu 3—0 sau 2—1. 
Fiecare echipă poate benefi
cia d* 2 întreruperi de joc, 
pentru odihnă, In fiecare set, 
cu durata de maximum 3» 
de secunde. In cazul cînd o 
formație nu se prezintă la 
meci, pierde prin neprezen- 
tare cu 0—,3 pentru joc și o—5 
pentru fiecare set.

La categoria I se va aolica 
regulamentul elaborat de fe
derația de 
următoarele 
mea fileului 
pentru băieți 
fete: nu se _____ _
laterale: depășirea liniei de 
centru cu toată talpa unui 
picior nu va fi considerată 
o greșe_ală; o partidă va fi 
câștigată de echipa care va 
totaliza două seturi din trei.

Arbitrii vor trebui să țină 
scama de nivelul dc cunoș
tințe ale micilor voleibaliști, 
de potențialul lor de joc, a- 
cordînd o toleranță în apre
cierea mingilor ținute și duble 
la toate categoriile de jucă
tori.

specialitate, cu 
precizări: înălți- 
este de 2,24 m 

și 2,10 m pentru 
folosesc benzile

★

Ne exprimăm speranța că 
regulamentul întocmit va fi 
de un real folos profesori
lor de educație fizică, învă
țătorilor și comandanților de 
pionieri ce doresc să organi
zeze In acest sezon competi
ții 5* minivolei.

prof. Cornelia 
președinta comisiei 

volei din cadrul

GHIBU 
de mini-

F.R.V.

întrebarea se pune firesc 
pentru orice spectator care 
a studiat cit de cit rezulta
tele Trofeului Gaudini. Echi
pa țării noastre n-a mai re
editat succesele de la Verona 
și Bâziers, clasîndu-se pe un 
modest loc 3.

Există, evident, o explica
ție : indisponibilitatea surve
nită în ajunul competiției a 
unui trăgător, Tănase Mure- 
șan, a cărui prezență era ex
trem de utilă : ar fi adus in
contestabil victorii și, totoda
tă, ar fi avut darul să mo
bilizeze și pe ceilalți trăgă
tori, să le insufle încredere 
în posibilitățile lor. Este to
tuși o explicație cu forță de 
acoperire doar la prima ve
dere. Spunem aceasta întrucît 
ceilalți titulari ai echipei n-au 
fost niște novici în materie 
de concursuri de anvergură, 
ci, dimpotrivă, floretiști ro
dați, <1* cel puțin un deceniu, 
într-o suită de mari compe
tiții Internaționale și chiar 
J.O.

Mergînd de aceea la cauza 
reală a poziției nesatisfăcă
toare ocupată, anul acesta, în 
Trofeul Gaudini de către e- 
chipa României, se face sim
țită nevoia de a spune lucru
rilor pe nume : nu toți com- 
ponenții echipei an dat ran
damentul așteptat. Altfel, 
chiar și cu absența regreta 
bilă a Iui Mureșan, echipa 
noastră, chiar dacă n-ar fi cîș- 
tigat Trofeul, ar fi putut rea
liza un scor mai strins in 
partida cu Franța, cu numai 
trei trăgători în prin 
Magnan, Revenu și 
și forța victoria în 
Ungaria, care a contat 
cipal pe L. Kamuti 
ton.

Dacă în cazul lui Mihai 
Țiu trebuie să semnalăm fap
tul că el și-a făcut într-o 
bună măsură datoria, reali- 
zînd 9 victorii din 12 asal
turi, dacă este de apreciat 
totodată aportul lui Ștefan 
Haukler, decanul de vîrstă al 
echipei (6 victorii), în schimb 
a convins mai puțin prezența 
lui Iuliu Falb (5 victorii), 
care nu s-a regăsit în parti
da cu Franța și a evoluat 
«lab în cea cu Ungaria (o vie-

din nou mu- 
virtuți ale

Jean-Clau.de Mag
nan (tn dreapta) 
ți Christian Noel, 
primii clasați tn 
patrulaterul in
ternațional de flo
rets de la Bucu
rești. au demon
strat 
rile
tcolii franceze de 
scrimă. Evoluția 
lor pe planșele 
de la „Floreasca" 
a însemnat o ex
celentă lecție pen
tru numeroșii flo
retiști români 
prezenți la star
tul concursului

Foto i
N. DRAGO?

Și mal puțin conclu- 
a fost. însă, compor- 
lui Ștefan Ardeleanu •

NUMAI LA REȘIȚA

plan — 
Noel —
cea cu 

în prin
și Mar-

torie). 
dentiî 
tarea 
două victorii cu Italia, una cu
Franța și nici una cu Unga
ria ! Am crezut că Ardeleanu 

sîmbătă ceea ce se 
„o zi proastă". Iată, 
și duminică, în tur- 
cadrul patrulaterului 

el s-a... stins re-

retist, corespunzător exigențe
lor acestei probe. Dorința de 
continuă perfecționare, de 
autodepășire trebuie să fie ca
racteristică fiecărui trăgător.

a avut 
cheamă 
însă, că 
neul din 
individual,
pede. în turul II. nereușind 
să ajungă nici măcar in se
mifinale. Apare ca deosebit 
de îngrijorătoare d asemenea 
comportare ștearsă, ca va tre
bui profund analizată de fac*’ 
torii de răspundere. La trei 
luni distanță de C, M. de la 
Viena, dispariția — ca valoa
re — a unui om de nădejde 
din lotul de floretă (și așa, 
restrîns) nu ne poate lăsa in
diferenți. Trebuie ”ăzut ce se 
petrece cu Ardeleanu, în ce 
măsură el este conștient de 
rolul pe care trebuie să-l aibă 
în echipă și dacă nu cumva, 
în locul lui, eventual, n-ar 
putea fi promovat uri alt flo-

Șl BUCUREȘTI POT EXISTA PERFORMERI ?

O lăptămlni da confntntiri la Guj
TINERETFINALELE DE

LA GRECO ROMANE Șl
în Sala Armatei din Cluj, 

un mare număr de tineri lup
tători .își încep âătăzi dispu
tele pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai României 
Pe 1971. Marți, miercuri și 
joi vor intra pe saltelele de 
concurs specialiștii de la „li
bere". în continuare — vi
neri, sîmbătă și duminică — 
le vor lua locul tinerii de 
la „greco-romane“.

Deși se află la a doua edi
ție, atît competiția de lupte 
libere cît și cea de greco- 
romane, sînt așteptate cu un 
interes major, dat fiind că 
unii dintre cei care vor evo
lua în aceste zile pe saltelele 
din sala clujeană sînt com
ponent! ai loturilor olimpice. 
Ne referim, bunăoară, la E- 
mil Butu (Nicolina Iași), 
Constantin Moldovan (Stea
gul roșu Brașov), Marin Pîr- 
călabu (Progresul București) 
— la libere, și Ion Gibu (Di
namo București), Roman Co- 
dreanu (Vagonul A»ad) — la 
greco-romane. în plus, mulți 
alți tineri luptători aspiră cu 
justificate pretenții să fieTiberlu STAMA

ELITA BOXULUI IN 8

din tar*
Mureș,

Astă-seară, tn 8 orașe 
(Ploiești, Constanța, Tg. 
Sibiu, Bacău, Galați, Tr. Severin 
și Timișoara) încep întrecerile zo
nale ale campionatelor naționale 
de box. După cum se știe, în 
această etapă intră In disputa
pentru cucerirea celor 11 centuri 
de campioni întreaga elită » 
boxului românesc.

Sorții au rost mal generoși cu 
iubitorii sportului cu mănuși din 
unele orașe și mai puțin eu alții- 
De pildă, ploieștenii vor avea 
prilejul să urmărească evoluția 
campionilor europeni Calistrat Cu- 
țov șt Ion Alexe, a campionului 
național al penelor, ravel Ncdel- 
cea, și a altor boxeri reputațl ea 
Ion Gyorffy. Gheorghe Ene, tn 
timp ce la Constanța, tn trântea 
Ustel partieipanților figurează 
campionul european Aurel Dnml-

trescu, Constantin Gruiescu. Ale* 
NAstac, Alexandru Popa, Gheor
ghe Ciochină și alții.

La Tg. Mureș, după o «curtâ 
perioadă de repaus, își v» face 
reintrarea un alt campion euro
pean, Constantin Ciucă. Alături 
de el, pe lista concurențllor mai 
figurează Gabriel Pometcu, Con
stantin Stanef, Petre Ganea, Ale
xandru Prohor, boxeri binecunos
cut!, ceea ce face ca întrecerile 
să fie așteptate cu deosebit In
teres.

La Sibiu, alături de medallațil 
cu argint la campionatele euro
pene, Ion Monea șl Victor Zil- 
bernian. Iau startul în întrecerile 
naționale Aurel Mihai, ton Covaci, 
Mircea Toni ele.

Zona de la Bacău aate doml-

LIBERE
selecționați 

întrecerile 
ra pe trei saltele la fiecare 
stil.

în aceste loturi.' 
se vor dcsfășu-*’

ÎNTRECERILE FINALIȘTILOR 
DIN ȘCOLILE PROFESIONALII

Ieri au început la Brașov în-: 
trecerile finale ale campionate* 
lor școlilor profesionale la lupta 
greco-romane fi libere, la care 
participă un număr mare de 
concurențt (263).

Iată citeva rezultata din 
primul tur — GRECO-RO
MANE : 48 kg — I. State (Șc; 
prof. Timpuri noi Buc.) b. tuș 
I. Mardoo (Pitești), 52 kg — 
T. Matei (Șc. constr. Buc.) b.' 
tuș N. Hrislache (Oțelul Roșu); 
81 kg — V. Orosz (Satu Mare) 
b.p. D. Moraru (Ciung. Muscel). 
LIBERE: 48 kg — I. Șerban 
(Cărei) b. tuș A, Florin (Tg. 
Mureș), 52 kg — V. Rus (Cluj) 
b. tuș Gh. Teodorescu (Filipeștil 
de Pădure), 60 kg — M. Marian 
(Șc. prof. Galvani-Tel Buc.) b.' 
tuș I. Tindeche (Călugărenl); 
65 kg — P. Sandor (Odorhei) 
b. tuș S. Ferentz (Cluj). între- 
cexile continuă. (M. B.).

Da azi. zonala
campionatelor naționale

ORAȘE DIN TARĂ

nat» de cei trei campioni națio
nali Aurel Iliescu, Horst Stump 
șl Petre Cîmpeanu, ca șl de me
talurgistul Ion Hodoșan.

Dacă la Galați nu sînt prezenta 
nume sonore, tn schimb Iubitorii 
«portului cu mănuși din portul 
dunărean vor avea satisfacția să-i 
urmărească pe cîțiva dintre boxe
rii orașului lor, cărora sorții 
le-au oferit șansa să boxeze 
acasă. Este vorba despre Oeta- 
vian Amăzăroale, Ion Săoătcscu 
etc.

Dintre cel mal cunoscuțl boxeri 
ce vor evolua la Tr. Severin 
amintim pe Nlcolao GIJu, Anto
nia Vaslle, Paul Dobrescu. 
Gheorghe Chivfir, Iar la Timi
șoara, Cornel Hoduț, ștefan Hlr- 
«u, Gheorghe Popa etc.

Vom recunoaște că am aș
teptat mult mai mult de la 
concursul național de primă
vară, care a reunit pe bloc- 
starturile piscinei de 50 m 
de la „23 August" tot ce are 
mai bun la această oră îno
tul românesc. E drept, nn 
de la Slavic sau Aimer, care 
după imensul consum fizic 
și nervos din meciul cu Po
lonia și-au permis cîteva zile 
de respiro, ci mai ales de la 
ceilalți participant, 
trebuiau să se afle la 
oră. după lucrul din 
iernii, într-o formă 
vă optimă, care să 
mită realizarea unor 
manțe de valoare europeană.

Cu cîteva excepții, subli
niate în cronicile făcute pe 
marginea competiției, rezul
tatele înregistrate de arbi
tri în cele 8 reuniuni nu de
pășesc limita mediocrității. 
Crauliștii se învirt tot în ju
rul a 57 de secunde la „su
tă" și nu sînt capabili sâ co
boare sub 2:06,0 la 2Q0 m 
sau 4:30,0 la 400 m. La spate, 
în urma Iui Lupu și Hohoiu 
apte un mare vid, ca și în 
rwato 4e mJXl gînd îces-

Aceștia 
această 
timpul 
«porți

le per- 
perfor-

tea sînt lipsite de prezența 
lui Slavic, Aimer sau Wet- 
terneck. Cît despre „delfini", 
doar Miclăuș reușește să se 
apropie puțin de cifre ono
rabile pe plan european.

Situația devine mult mai 
delicată dacă ne aruncăm 
privirile asupra rezultatelor 
din probele înotătoarelor. Am 
așteptat un cît de mic revi
riment, cunoscut fiind faptul 
că cele mai bune sportive nu 
au prea fost solicitate în a- 
cest sezon. Cifrele primelor 
trei clasate în cursele de 
craul, spate (procedeu care în 
urmă cu puțini 
gura 
mixt ne oferă 
dreptul ridicole 
ceri de anvergură naționala, 
prea puțin liniștitoare dacă 
ne gîndim că echipa femini
nă va evolua în triunghiula
rul de la Millstadt 
prilie) în compania 
tativelor Franței și 
iar la Balcaniada 
august va înfrunta 
puternicele selecționate 
Iugoslaviei .și Bulgariei.

Explicațiile trebuie căuta
te, în primul rinei, in mo
dul în care fiecare sportiv 
înțelege efectul antrenamen
telor intense, de lungă dura
ți. Sublinits» «'**4 Wcru, d*-

un cuplu
ani ne asl- 

redutabil) și 
medii de-a 

pentru între-

(16—18 a- 
reprezen- 
Austriei.

din 
din

luna
nou 
ale

oarece în absolut toata gru
pele (Gh. Dimeca, I. Schus
ter, Cr. Vlăduță, S. Grințes- 
cu sau M. Negrea), care oferă 
înotători echipelor naționale, 
există sportivi, care au pro
gresat evident și dețin o 
bună formă sportivă, alături 
de tineri care bat pasul pe 
loc sau, pe alocuri, au și re
gresat. Mai precis, acei îno
tători care și-au dat seama 
că fără un minimum de două 
antrenamente zilnice nu se 
poate ajunge Ia o performan
ță internațională și s-au su
pus fără șovăire planurilor 
de pregătire, au realizat re
zultata. scontate. Ceilalți, s-au 
convins (credem) că tn con
dițiile unui antrenament de 
30—90 de minute pe zî, tru-

da este aproape zadarnică.
Pe de altă parte, rezulta

tele slabe se mai explică și 
prin numărul extrem de re
dus al partieipanților, care a 
făcut ca la multe probe să 
se dispute finale directe, u- 
nele cu cîteva culoare libere. 
Centre ca Turda, Mediaș și 
Galați au dispărut aproape 
complet din circuitul compe
tițiilor de seniori, iar orașe 
ca Timișoara, și mai ales 
Cluj, au avut prezențe cu to
tul și cu totul izolate. în a- 
semenea condiții, oricine își 
poate închipui lesne ce „a- 
vantaje" pot avea echipele 
naționale obligate să-și re
cruteze oameni doar de la 
Reșîț» și București...

Adrian VASILIU

începînd de joi, piscina de 
25 m din Reșița va găzdui 
concursul național de primă
vară rezervat juniorilor mici 
și copiilor (categ. A). în ulti
mele întreceri pregătitoare, 
sportivii reșițeni au realizat 
eîtava raaultate meritorii: 
JiTlt-atai Mirmw ST,® — 10S »

liber și 2:48,7 — 200 m mixt; 
Ioana Sporea 1:14,7 — 100 m 
delfin și 2:52,2 — 200 m del
fin ; Dagmar Hluzin 5:54,3 — 
400 m mixt și 2:51,4 — 200 m 
delfin ; Lavinia Donia 1:13,7 
— 100 m spate și 2:40,7 — 
200 m spate.

A. RUDEANU, e^ea# 2.,

GONG!
• Federația da box din R. 

Germans, organizează Intre II Șl 
17 mal, la Magdeburg, un turneu 
internațional de juniori. La a- 
ecastd competiție vor participa și 
7—S boxeri români, care vor ți 
stabiliți după campionatele na
ționale.
• La ..Marele premiu al Slova

ciei. ce se va disputa Intre 21 
și 2.3 mei. au fost Invitați 
participe și 4 boxeri români, 
categoriile pană, semiușoară, 
mlarea șl grea. F.R. Box a 
ceptat propunerea.

• La turneul internațional 
ganlzat la Szczecin de către . 
derația poloneză. Intre 5 și 6 
iunie, vor participa și S boxeri 
români. El n-au fost încă stabi
liți de federația noastră de spe- 
ciniitate.

• A fost perfectată t.ntîlairsa 
infarnațlonală dintre echipele de 
tineret ale țării noastre și Iugo
slaviei. Meciul va avea loc fn 
Iugoslavia, intre 22 șl 25 iunie.
• Au fost desemnați campio

nii de juniori al municipiului 
București. Iat.ă-i. în ordinea cate
goriilor (juniori mici) : I. Dumi
trescu fConsir.). .V. Dined (Sem.). 
C Dedulescti (C.S.S.). I. Truță 
(VM.), 1. Bogdan (Constr.), S.
Nițd (Gr. !(.). E. Barbu (Olimp.). 
P. Stroe (Steaua), I. ștefan 
(Electr.), D. Simian (Dinamo), C. 
Tănase (Progr.), Gir. Constantin 
(Constr.); juniori mari: Șt. Ilina 
(Olimp.). T. Dinu (Voința). M. 
Peia (Dinamo). V. Neagu (Olimp.), 
I. Aclam (Progr.), D. Amza 
(Progr.), S. Mlhalcea (Dinamo), S. 
Barbu (Progr.). S. Fierea (Progr.), 
V. Crottwu (Met.), c;. ștefan 
(Olimp.), A. Mangle (Met.).

isenDi «MP*1
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ASISTENȚA AAETODICO-ȘTIINȚIFICĂ A LOTULUI NAȚIONAL
In cadrul preocupărilor Centru

lui de cercetări științifice șl do
cumentare al CNEFS intră șl 
acordarea asistenței m lodlco-ști- 
Ințiflco loturilor olimpTe. Lotul 
de box se numără printre pri
mele care au beneficiat de acest 
prețios ajutor. Prin intermediul 
laboratoarelor de psihologie, bio
chimie șl de măsurător! biomo- 
trice, s-au efectuat la Iotul de 
box o serie de determinări suc
cesive (teste, măsurători, analize 
de laborator) la date diferite, 
stabilite în funcție de momentele 
mai importante din cadrul ciclu
lui de antrenament.

In acest sens, deosebit de Im
portant nl s-a părut aportul la
boratorului de psihologie. Este 
cunoscut faptul că există o strînsă 
relație între calitățile psihice (sta
rea generală psihică) șl cele fi
zice. Prin Intermediul testelor, 
adaptate pe oit posibil la cerin
țele specifice boxului, se poate 
stabili potențialul nenropslhlc (ca
pacitățile, abilitățile) și modul 
cum el evoluează în funcție de 
pregătire sau de alți factori. Cele 
zece teste (dintre ele, notăm : 
timp de reacție, viteza dc execu
ție a membrelor superioare, ca
pacitatea de rezistență la efortul 
neuromotor. nivelul reflexelor etc) 
ti ajută pe cercetători să preci
zeze nivelul posibilităților boxe
rilor. să stabilească anumite stări 
anormale ce apar la un moment 
dat șl, fn colaborare cu medicul 
șl antrenorul, să găsească solu
țiile cele mai potrivite.

Laboratorul de biochimie, prin 
testările efectuate, a obținut re
lații refer-Uoare :a starea de să- 
nătafr-. ini'tabolisuiut prutid'c șl 
lipiri:- ocli’libr:'! fon r. o-.ide-i- 
țierea unor Xo»ui* de degradare 
« țewutuHU f»vo-

rizeazâ apariția întinderilor mus
culare). De asemenea, cu ajuto
rul unul test — excitabilitatea 
neuromusculară — se pot face 
precizări în legătură cu starea da 
oboseală (cu diferențieri pe as
pecte de viteză, forță, rezistență).’ 
De pildă, din testările șl analizele 
efectuate Ia 7 februarie (după 
pregătirea la munte) s-a desprins 
o evidentă îmbunătățire a rezis
tenței șl a forței, însă la aspec
tul de viteză progresele au fost . 
minime, cel mal mulți pugillștl 
fiind încă deficitari. De alei, con
cluzia că era necesară o pregă
tire cu mai mare accent pe îm
bunătățirea vitezei. Singurii 
boxeri ale căror analize se pre
zentau bine șl la aspectul de vi
teză au fost Constantin Gruiescu 
șl Gabriel Pometcu. Concluziile 
testelor au coincis cu comportarea 
foarte bună a celor doi sportivi 
In turneul Internațional de Ia 
Leipzig, fapt care a mărit încre
derea sportivilor șl a antrenorilor 
in cercetările efectuate. De altfel, 
cercetătorii centrului. în colabo
rare cu medicii centrului de me
dicină sportivă, au avizat deseori 
pe antrenorii lotului despre starea 
de antrenament și sănătate a 
boxerilor fruntași. Așa se ex- 

practica 
prescrisă 

Ciucă șl 
Aurel Dumitrescu, ca șl unele co
rectări în planurile de pregătire 
ale sportivilor Victor Zilberman, 
Ion Alexe, Calistt-at Cuțov, Con
stantin Gruiescu, Tudor Nicolae, 
Paul Dobrescu.

O astfel de colaborare șl-a do
vedit încă de Ia început utilitatea 
șl, dezvoltată în continuare, ea 
poale deveni deosebit de frue- 
tu >aeă.

MîW TRANGĂ S

plică interdicția de a 
boxul pe timp limitat 
boxerilor Constantin

Clau.de
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P. ARCAN

PITEȘTIun rol demobili-

Rd. T.

Șl ÎN CLASAMENTUL INTERBUCUREȘTEAN 
formă șl peste puțin timp și 
de... locuri în clasament.

CORESPONDENȚII NOȘTRI

Transmit

ECOURI DUPĂ 24
® RAKSI: SÎNT DE DOUĂ

• 12000 DE SPECTATORI

Pffg. 8

ORI FERICIT ® PARCÎĂ LIPSEȘTE CEVA ECHIPEI PETROLUL
PLEACĂ ÎNCÎNTAȚI DE LA STADIONUL DIN PITEȘTI ® RAPID 

CONDUCE
BUCUREȘTI

Discuțle-fulger ea Marin 
Bărbuleseil, antrenorul echipei 
Rapid.

— Steaua a abordat meciul 
cu o tactică specială pentru 
mijlocul terenului, dar, abu- 
zînd de ea, n-a marcat. Noi 
am jucat îh a doua repriză 
mai bine și forțele S-au echi
librat ; așadar, găsesc 
fatal echitabil.

—- Ați obținut un 
care așează Rapidul 
toliul nr. 1.

— ...Un fotoliu care este, 
insă, și foarte incomod : răs
pundere mare, obligația dc 
a-1 păstra, jocuri bune, victo
rii. In schimb, am cîștigat un

Valeriu Btizea (președintele 
clubului Dihamo) : „Meciul 
cu Progresul n-a dovedit ni
mic altceva decît că fotbalul 
rămîne... fotbal, adică locul 
tuturor surprizelor. în plus, 
Dinamo â pierdut, se pare, 
datorită neangajării totale în 
joc, lipsei de calm și de răb
dare. înaintașii au atacat de 
multe oti confuz. Pe de altă 
parte, D'umitrache, Radu Nun- 
weiller și Sălceanu au jucat 
accidentați. Consider că a- 
ceastă înfrîngere nu are nici 
pe departe 
zator".

cui cu brașovenii, spectatorii 
(prezenți în număr destul de 
mic,la Stadion) nu i-au răs
puns cu aceeași monedă, ră- 
mînînd corigenți la capitolul 
încurajării. în plus, mi s-a 
părut Că timișorenii n-au a- 
vut zvîcnifîle decisive pentru 
finalizare, așa cum au făcut-o 
in jocul cu ieșenii. Etapa a 
19-a se pare că a adus și u- 
nele limpeziri în soarta fot
balului timișorean. Fără să 
fiu pesimist, am impresia că 
pentru fotbalul timișorean 
„conturile" se pot considera 
încheiate..."

CTAPA A XX-A IN DIVIZIA 6

(doar 7 victorii in deplasare)
SERIA I

Minerul Gura

I.T.A. Pașcani — Foresta Fălti
ceni 2—1 (0—0) ;

Letea Bacău — Victoria Roman 
1—1 (1-0) ;

NlcoHna lășl
Humorului 1—1 (1—1) 1

Petrolul MOinețtl — Penicilina 
Iași 2—1 (2—1) ;

Textila Buhușl 
vatra Dornel 4—1 ,

Chimia Suceava — Mineral Co- 
măneștl 1—0 (1—0) ;

Textila Botoșani — Cimentul 
Bicaz 1—0 (1—0) ;

Fulgerai Dorohol — Rarăul Clm- 
pulung 1—2 (0—1).

(Corespondenți :
Iile, V. 
viei, I. Vierii, 
Ungur eantt).

— Minobradul 
(2-0) ;

V, Apostol, I.
Dlacoiieseu, Al. Stoiano- 

Munteanu, T.D.

ETAPA VIITOARE : Unirea — 
Chimia Rm. V., Petrolul — Auto
buzul, F.C. Caracal — Gloria» 
T.M. București — I.R.A. Clmpina. 
Lotrul — Progresul, Mașini — Pe
trolul. Chimia Tr.M. — Sirena» 
comerțul — Dacia.

I. Chimia R.V. 12 2 5 30—15 M
2. F.C. caracal 12 4 4 31—18 ii
3. T.M, BUC. 20 11 8 6 35—22 25
4. Petrolul T, 20 8 7 5 24—26 23
5. Comerțul 30 8 5 7 24—21 21
6. IRA Cîmpîiia 20 8 5 7 24—21 n
7. Chimia Tr.M. 20 8 5 7 19—18 21
8. Autobuzul 30 8 4 8 31—22 20
9. Mașini 20 9 2 I 52—33 20

10. Sirena 20 7 6 7 26—27 20
11. Gloria w 6 6 8 20—18 18
12. Petrolul V. 20 7 3 10 28—27 17
13. Lotrul 20 6 4 10 23—33 16
14. Dada ;0 5 6 e 20—31 16
15. xn-ogrejul 20 5 8 10 18—31 15
16. Unirea 20 4 8 13 11—33 11

GIULESTI

numai

exce-

nea Dane, 
de-ar ține

3414-71

Desen de 
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mare avantaj : moralul 
lent al jucătorilor.

Iată cum

W

arată clasamentul 
echipelor bucureștene 
partidele de sîmbătă 
nică 5

5i
după 

dumî-

ELENA MIHALACHE (func
ționară Ia I.C.R.T.I. Pitești): 
„Felicit echipa F. C. Argeș 
pentru jocul excelent prestat 
și ambele formații pentru de
plina lor sportivitate. Din cei 
peste 12 000 de spectatori nu 
cred că a plecat vreunul ne
mulțumit, iar cei care n-au 
fost pe stadion au ce re
greta".

C. STOIAN (președintele 
comisiei județene de fotbal 
Argeș): „Echipa noastră și-a 
găsit cadența, iar Dobrin a 
dovedit că este un mare ju
cător, un creator și un exce
lent coordonator".

I. FEȚEANU

Chimia
Victoria 
Minerul C. 
Petrolul 
Nicotină 
Cimentul 
Foresta

8. Minerul G.H.
9. Textila Bt.

19. Minobradul
11. rrA pașcani
12. Rarăul
13. Textila Bh.
14. Letca
15. Penicilina
16. Fulgerul

20 :
20 :
20 j
2ft :
20
20 :
20
20
80
20
20
20

20
20
20
20

11
10 
10
11

8
10

9

8
9
9
8
8
5
5
5

4
5
4
1
6
2
3
6
4
2
5
3
2
1
4
2

89—13
33- 20
32— 17 
îl—23
30— 23
34— 28
27— 25
31— 24
23—22
33— 33
28— 38
22—22
23—33
22—37
15-38
26—52

(11 aprilie) :

IAȘI

Dobrin, personajul central al meciului de la Pitești, surprins 
de fotoreporterul S. Bak si, într-o fază de atac. Din cauza 
examenelor școlare pe care le-a început ieri, el n-a făcut de
plasarea 
miercuri,

pentru meciul pe care lotul național îl va susține 
în Berlinul Occidental, cu formația Hertha B.S.C.Berlinul Occidental, cu formația Hertha B.S.C.

Eu țin cu Petrolul 
la rău. Și apoi, 
pierdut. Desigur

— Nm 
și la bine și 
Petrolul n-a 
că m-ar fi bucurat să fi în
vins pe campioni. Băieții însă 
nu s-au descurcat prea bine. 
Parcă ar fi un gol în echipă, 
lipsește ceva. Noroc cu inter
vențiile lui Mihai Ionescu, alt
fel puteam pierde ambele 
puncte.

V. ALBU

ETAPA VIITOARE
Victoria — Tdxtilâ Bt., Stinottha- 

dul — Chimiâ, Cimentul — Nico- 
lina, Foresta — Lelea, Minerul C. 
— Fulgerai. Penicilina — I.T.A. 
Pașcani, Barilul — Textila Bh., 
petrolul — Minerul G.H.

SERIA A ll-A

Cine nu-șl aduce aminte de 
Îmbrățișările, de bucuria de
bordantă a „bancarilor", ma
nifestată după fluierul final 
al meciului cu Dinamo ? Pe 
unii din eroii acestei partide 
i-am întîlnit ieri în fața Băii 
Centrale din București. îl 
zărim pe Raksi. Ne răspun
de... neîntrebat. .

— Sint de două ori fericit: 
o dată pentru cele două punc
te care reduc diferența față 
de... zona salvatoare și a doua 
oară pentru că am învins li
derul I

Beldeanu, care șl-a trans
format numărul de pe tricou 
în nota acordată pentru jocul 
său excelent, Intervine și el:

— Sîntem In ascendență de

1. Rapid 
Dinamo 
Progresul 
Steaua

2.
3.
4.

4
4
4
4

întîlnirilor ReClasamentul 
nerale dintre cele patru echi
pe bucureștene se 
astfel :

prezintă

GIL MARDARESCU (antre
norul Politehnicii Iași : „Feli
cit echipa „U“ Cluj pentru 
jocul prestat în repriza a 
doua, cînd a beneficiat de ci- 
teva momente psihologice fa
vorabile. Se știe că ambele 
formații studențești, „U“ și 
Politehnica, contează efectiv 
pe factorul psihologic. De a- 
ceastă dată balanța a înclinat 
in favoarea clujenilor. Victo
ria a fost pe deplin meritată. 
Aș fi preferat ca aceste cu
vinte să le fi declarat antre
norul A. Șepci despre jocul 
nostru. Dar..."

D. DIACONESCU

CONSTANȚA

După disputarea jocului, 
vestiarul constănțenilor, jucă-

în

torli, vizibil marcați de efort, 
discutau aprins despre meci.

Tufan îl încurajează pe de
butantul Constantin (puțin so
licitat), noul portar al local
nicilor. Mezinul formației, e- 
moționat, spunea : „Mă bucur 
că debutul meu îrt divizia A 
a coincis cu o victorie, dar am 
unele rezerve 
că n-am putut 
celor ce mi-au 
derea că o și 
vine Tufan, cel mai bun și 
mai lucid atacant: „Lasă ptlș- 
tiule că în deplasare, chiar în 
etapa viitoare, vei avea o- 
cazia să arăți ce știi.. Noi a- 
vem încredere în posibilități
le tale".

pentru faptul 
să demonstrez 
acordat încre- 
merit". Inter-

ETAPA CARE A
CUTREMURAT CLASAMENTUL

ȘoimiiPetrolistul Boi deșii 
Buzău 2—1 (2—1) ;

Rulmentul Btrlad — Metalurgis
tul Brăila 1—0 (0—0) ;

Metalul Plopfcni — S.U.T. 
lăți 3—0 (1—0) ;

Voința București — Ancora 
lațl 2—0 (0—0) ;

Metalul Buzău — Olimpia 
Sărat 4—1 (3-1) :

Daria Galați — A.S.M. Tecuci 
5—1 (2-1) ;

Unirea Tricolor Brăila — Auto
mobilul Focșani 2—0 (2—0) ;

Trotușul Gheorghiu-Dej — 
trolul Berea 2—2 (0—0) ;

SERIA A V-A
știința Petroșani — steagul 

roșu Plenița 3—0 (3—0)
Minerul Moldova Nouă — Pan

durii Tg. Jiu 2—0 (1—0)
Vulturii textila Lugoj — Metalul 

Tr. Severin 3—1 (1—0)
Minerul Bocșa — Minerul Mo- 

tru 2—0 (l~fl)
M.K.V.A. Tr. Severin — Victo- 

ria Caransebeș 2—1 (J—1)
Furnirul Deta — Minerul 

peni nu s-a disputat
C.F.R. Caransebeș — Metalul 

Topleț 3—1 (1—i) _
Electromotor Timișoara — Du

nărea Calafat 1—1 (1—0)
(Corespondenți : St. Băloi, P» 

Știmantlan, C. Olaru, I. Sanfi- 
roiu, M. Focșan, N. Sorinca, M. 
Mutașcu ți C. Crețu).

1. Vulturii 20 11
2. Știința 20 10
3. C.F.R. Caransebeș

20 12
19 11
20 11

ț
8
7
7
7 5

2
4
1

3
S

Ga-

Ga

um.

4. Mineral L.
5. Mln. M.N.
6. Pandurii
7. Dunărea
8. Minerul M.
9. Met. Tr. 6.

10. Electromotor 
Furnirul 
Steagul 
Metalul T. 
MEVA Tr.

11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

Dinamo 
Rapid 
Steaua 
Progr.

76
76
76
76

36 15 25
30 21 25
27 19 30
19 25 32

129— 97
108—111 
122—114
94—131

87
81
73
63

PLOIEȘTI

TIMIȘOARA

Tiț Cornel (economist la în
treprinderea de industrie lo
cală Timiș) : „Ambiției cu 
care feroviarii au abordat jo-

Printre numeroșii spectatori 
prezenți în tribuna stadionu
lui Petrolul, s-a aflat și tînă- 
rul N. Iorga, economist la 
Trustul de mecanizare Bucu
rești. El i-a încurajat în per
manență pe petroliști. La sfîr- 
șitul partidei l-am întrebat:

— Regretați deplasarea pînă 
la Ploiești ?

TREI OPINII PE MARGINEA UNUI EȘEC
In grupa a IV-a, preliminară, 

jocurile nu s-au încheiat. Și, 
totuși, în ceea ce-i priveșțe pe 
juniorii români, se poatș spu
ne : „zarurile au fost aruncate”. 
Un fapt este cert că pierzînd 
duminică încă un punct pe pro
priul teren, echipa noastră de 
juniori nu se mai poate califica 
în turneul final din Cehoslova
cia.

Nu vom face un capăt de 
țară din acest insucces, care, 
tie altfel, va mai forma obiec
tul atenției noastre. Am apre
ciat, însă, ut;I ca primele pă
reri pe marginea comportării 
juniorilor noștri să vină din 
partea unor specialiști care au 
urmărit mai îndeaproape pre
gătirile și evoluțiile acestora.

lorilor, dacă ele nu sint puse in 
slujba echipei înseamnă că sint 
lipsite de eficiență. în actuala 
formație sânt o serie de jucă
tori foarte talentați. Mă refer, 
in special, la Aelenei, Ion Ion, 
Dumilriu, Blejușcă (toți născuți 
după 1 august 1954), care mai 
au drept de participare și la 
următoarele două edițji U.E.F.A. 
De altfel, comparativ cu ad
versarele noastre din grupă, 
echipa română este mai tinără 
și acest fapt s-a reflectat și în 
Joc. Apreciez, totuși. a forma
ția noastră putea să joace mai 
bine. Unele evoluții anterioare, 
precum și rezultatele lor (din 
13 mecîvrf internaționale n-a 
pierdui <' i unul) o obligau 
la mai mult '.

rile următoare. în sfîrșit, du
minică, după un început mai 
șters, echipa noastră a marcat 
o revenire în repriza secundă, 
în momentul, însj. în care oas
peții au reușit egalarea, junio
rii noștri s-au descumpănit. Este 
drept, tînăra noastră echipă a 
ratat calificarea pentru turneul 
final — ediția 197^ dar, printr-o 
muncă mai susținută, o bună 
parte din eomponenții ei pot 
ajunge să activeze in primul 
eșalon fotbalistic al țării".
"Pop Dimitrov (redactor de 

fotbal la ziarul „Naroden 
Sport") : „Urmăresc pentru a 
patra oară în ultimele 10 luni 
pe juniorii români. La debutul 
lor în „Turneul Prieteniei", des
fășurat în Polonia, mi-au pro-

Juniorii români au r eușit deschiderea scorului prin
fotografie. Bucurie de Scurtă durată, tntructt după 9 

icor egal: t—1

Sandu Mircea, care nu se vede în 
minute, tabela de marcaj va arăta

(Urmare din pag. 1) ----------- ,-------------- ---------------  
echipa CrVâleștiulul dovedește 
și în campionat o lipsă fla
grantă de formă, dar acumu
lează puncte, e cea mai greu 
dc învins și ajunge pe primul 
loc. Nici nu știi dacă să critici 
sau să lauzi. Fiindcă se poa
te comenta oricum o aseme
nea comportare. Dacă Rapi
dul se prezintă așa cum știm 
și totuși obține în campionat 
asemenea performanțe, faptul 
e meritoriu, 
schimb, 
Dinamo 
unui început de criză, dato
rat probabil încercării de a 
modifica jocul echipei, fază 
prin care trece compania 
Dinu și Dumitrache. Ultimul 
jucător ni se pare ajuns la 
o răscruce. Din om de per
cuție, din om de avanpost, 
de primă linie, „Mopsul" se 
retrage mai spre mijlocul te
renului. renunțând la postura 
de realizator pentru cea de 
constructor. Procesul e inci
pient, dar încă de pe acum 
ne temem că fotbalul nostru 
va pierde pe unul dintre pu
ținii lui mari finalizatori 
Dintre formațiile veleitare, 
Petrolul se chinuie (mulți ju
cători de valoare apropiatei 
îngreuiază alcătuirea forma
ției optime), iar Politehnica și 
„U“ Craiova nu s-au definit 
încă (bine sau rău) în actua
lul sezon.

Jiul și C.F.R. Cluj par bine 
pregătite, dar puțina valoare 
individuală a jucătorilor este 
greu compatibilă cu obținerea 
unor rezultate mai acătării, 
în timp ce feroviarii ti
mișoreni au încercat eroic să

acuzînd. tn 
neputința celorlalți, 
manifestă semnele

zboare eu un „motor Tache 
Macri", dar lestul a fost prea 
mare pentru ; desprinderea de 
gravitația ijțgdiocrității.

Din punct de vedere tactic, 
ultima etapă a exprimat ten
dința spre joc elaborat 
zat pe combinații diverse 
geometrie, număr de 
participant.! etc., pe 
simplificată a zonei 
mijlocul terenului; 
dința de a reface meticulos 
acțiunile întrerupte, de a a- 
taca in valuri (Farul, Steaua, 
F.C. Argeș). în schimb, echi
pele handicapate de lipsă de 
formă sau cele aflate în de
plasare au manifestat rigoare 
defensivă prin retragerea am
bilor mijlocași în fața fun
dașilor centrali (Rapid) sau 
prin alte rețete cum ar fi. de 
pildă, aglomerarea zonei me
diane cu una sau cu ambele 
extreme.

t. ba
ca 

jucători 
trecerea 
de ia 

pe ten-

ECHIPE SUEDEZE
DE FOTBAL EVOLUEAZĂ

IN CAPITALĂ
AZI, mai multe echipe sue

deze de fotbal vor juca în 
compania unor formații bucu
reștene. Iată programul : Ta- 
rom—I. F. Lillisjoe (terenul 
C.P.B., de la ora 16,30) ; Au
tomatica — I. F. Gullringen 
(terenul Laromet, ora 16,30) ; 
Mașini-unclte — I. F. Yaer- 
berg (terenul Gloria, ora 
16,30).

Miine, pe terenul T.M. B.

LOTUL DE TINERET
In cursul zilei de ieri, com- 

ponenții lotului de tineret 
s-au reunit la București pen
tru a se pregăti în comun. 
La apelul antrenorilor Oii. 
Old și R. Cosmoc au răspuns 
prezent : Ștefan și Cavai — 
portari, Creții. Niculescu, Ciu- 
garin, Menedințu, V. Stoi- 
cescu, Fanea și Hajnal —

T.M. BUCUREȘTI
fundași, Tănăsescu, Urmef, 
Simionaș și Broșovschi — 
mijlocași, R. Ionescu, Moldo
van. Bojin, Kun II, Munteanu 
I și Petreanu — înaintași.

Miercuri, pe terenul T.M.B., 
se va disputa de la ora 14,30 
partida dintre Iotul de tine
ret și T. M. București.

Pe-

(Corespondenți : N. DIncâ, 
Solomon, Fl. Alba, G. Vlad. 
Dumitra, V. Ștefănescu, Tr. Ena- 
che șt Gh. Gnuizu).

E. 
M.

1. Metalul P, 20 15 3 2 36—13 33
2. ȘOirnil 20 11 2 7 32—17 24
3. Olimpia 20 11 2 7 28—30 24
4. Rulmentul 20 7 9 4 20—19 23
5. Dacia 20 7 7 6 24—21 21
6. Unirea Tr. 20 8 5 7 22—27 21
7. Petrolistul 20 8 4 8 37—25 20
8. Trotușul 20 8 4 8 30—32 20
9. Automobilul 20 10 0 10 28—31 20

10. SUT Galați 20 6 6 8 19—16 18
11. Voința -’0 5 8 7 19—19 18
12. Metalul R. ÎO 6 5 9 27—22 17
13. ASM Tecuci 20 4 9 7 23—33 17
14. Petrolul 20 4 7 9 19—27 15
15. Ancora 20 fi 3 11 18—32 15
16. lvietalurg. 20 5 4 11 22—35 14

ETAPA VIITOARE : Petrolul — 
Unirea Tricolor. Olimpia — Voin
ța Șoimii — Dacia. Trotușul — 
Rulmentul, S.u.T. Galați — Auto
mobilul, Ancora — Petrolistul, 
Metalurgistul — Metalul P., A.S.M. 
Tecuci — Metalul B.

SERIA A III-A

Victoria Fioreștl — Cimentul 
Medgidia 4—0 (1—0) ;

Delta Tulcea — Electric» Con
stanța 2—0 (2—0) ;

I.M.U. Medgidia — Dunârea Tul
cea 3—0 (2—0) ;

Marina Mangalia — Laromet 
București 2—0 (1—0) ;

Electronica București — Celuloza 
Călărași «—O (2—0) ;

Prahova Ploiești
Giurgiu 1—0 (1—0) :

Unirea București — Flacăra ro
șie București 2—1 (1—0) ;

Tehnometal București — Azotul 
Slobozia 0—1 (0—0).

(Corespondenți : N. Coman, V. 
Bălan, R. Avram, I. Cioboată, N. 
TOhaeek, Șt. ionescu, C. Toadcr,

Olimpia

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

D. Negrea).

1. Delta 20 15 1 4 38— 8 31
2. Electronica 20 14 1 5 34—11 29
3. Praîhova 20 10 5 5 27—14 25
4. Flacfcra 20 11 3 6 27—16 25
5. IMUM 20 9 5 € 39^-19 33
6. Azotul 20 9 3 8 21—36 21
7. Victoria 20 6 8 6 23—24 20
8. Celuloza 20 i 4 8 23—26 20
9. Electrica 20 3 9 23—25 19

10. Unirea 20 8 1 11 27—33 17
11. Te Im om e tal 20 5 7 8 18—25 17
12. Cimentul 20 6 4 10 30—24 16
13. Olimpia 20 6 4 10 20—29 16
14. DunArea 20 5 8 9 16—31 16
15. I.awMnet 20 6 3 11 17—22 15
16. Marina 20 4 2 14 12—35 10

SERIA A IV-A

Lotrul

CWn-.’a
<i-o>: 

petrolul Videi*

Unire* Dră-

C. Vlrjoghîe,(Corespondenți:
I. Diaconu, C. Filip, D. Roșîanu, 
I. Udrescu, D. Daniel, I. Donciu, 
D. Diaconescu).

AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE Șl BANI

Minerul B. 
Victoria

20
20
20
20
20
19
20
20 

Sev.
20
20
20

1 
î
1
8
4
6
5

8
7
8

50
7 2
4 5

S 47—19 25
5 81—11 25

7 33—81
7 2.6-18 23
8 23—22 23
6 ZZ—17 »
8 M—27 20
7 15—23 20
8 33—28 1!»
8 20-28 19
9
9

11

27—26
19—27
24—36

18
18
17

9 
U 
11

23—37
18—32
23—34

17
16
1313.

16.

ETAPA VIITOARE : Vulturii — 
Minerul M„ Steagul — Electromo
tor, Metalul T. - Minerul B.. Vic
toria - Minerul L., ȘtUhța — 
Furnirul, Metalul Tr. S. — C.F.R. 
Caransebeș, Dunărea -
M.N., Pandurii — M.E.V.A. TT. 
severin.

SERIA A VI-A
Metalul Copșa Mică — Chimica 

Tirnăveni 1—p (0—0)
Aurul Brad — Mureșul Deva 

I_ 0 (1—4))
Arieșul Cîmpia Turtii *J- A.S.A. 

Sibiu 0—2 (0—0) .
Stxla Ocna Mureș — Minerul 

Triiuc 3—0 (1—0)
Independența Sibiu — C.F.R. 81- 

meria 2—0 (1—0)
Unirea Alba lull» — Metalul 

Aiud 1—0 (1—0)
Victoria Călan — Industria sîr- 

mel Cîmpia Turzil 3—2 (1-~1) .
Minaur Zlatna — Mineral 

Ghelar 2—1 (0—1)
(Corespondenți : M. Faliciu, M. 

Susan, P. Țonea. Gh. Tăuțan, I- 
Boțocan, I. Fllipescu, A. GUntbei 
și N. Băișan).

1. VIU l-pVA.M V*.
20 12 2 -ȘJS—23-M.

Mureșul 20 11 4 5 21—20 26
Chimica 20 11 3 6 31—20 25
Victoria 20 12 0 8 27—21 24
Soda 20 9 4 7 33—31 22
Minaur 20 10 1 9 28—26 21
Metalul A. 20 8 4 8 40—26 20
ASA Sibiu 20 8 4 8 18—25 20
Ind. sirmei 20 8 3 9 27—22 19
Aural 20 9 1 10 20—30 19
Unirea 20 7 4 9 18—26 18
Mfnerul G. 20 8 1 11 22—27 17
CFR Simeria 20 6 4 10 22—26 16
Mineral T. 20 7 2 11 22—2S 16
Metalul C.M. 20 7 2 11 21—33 16
Arieșul 20 5 5 10 12—30 15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ETAPA VIITOARE : Mureșul — 
Soda, Minerul T. — Victoria. Me
talul A. — Aurul, ind. slrtnei — 
Independența, Minaur — Arieșul, 
Minerul G. — Metalul C. M.» 
Chimica — C.F.R. Slmerla, A.S.A. 
Sibiu — Unirea.

SERIA A Vll-A
Chimistul Baia Mare — Victo

ria Cărei 0—2 (0—0)
Unirea Dej — Minerul Bala Sprig 

3—0 (1— 0)
C.I.L. Slghet — Bradul Vișeu 

1-1 (1-0)
Gloria Baia Mare — Progresul 

Năsăud 3—0 (1—0)
Dermata Cluf — Unirea Zalău 

2—0 (2—0)
Recolta Salonta — Someșul 

Satu Mare 3—0 (2—0)
C.I.L. Gherla — Constructorul 

Baia Mare 3—0 (1—0)
Someșul Beclean — Arieșul Tur

da 3—4 (2—4)

(Corespondenți :

I.R.A. Clmpina — Mașini unelt* 
București 2—1 (1—0) ;

Gloria Slatina — Petrolul Ttrgo- 
vișt* 1—1 (1—0) ;

Prdgresul CoraMa — Comerțul 
Alexandria 2—2 (1—1)

Chimia Rit. Vîlcea 
Brezoi 2—1 (0—0) ;

Dacia Pitești — T.M. București 
0—1 (0—1) ;

Autobuzul București 
Tr. MUgurelc 1—0

F.C. Caracal — 
«—o (î—o);

Sirena București 
gflșani 3—0 (2—0).

A. Sabo

(Corespondenți : K. Pop. T. 
Prodan, V. Godja, T. Teodor. E. 
Fehervarf, Gh. 
și I. Pin tea).

Cotrău,

Progresul

1. CH> Gherla 20 13 1 6 38—17 27
2. Arieșul 20 11 5 4 42—25 27
3. Unirea D. 20 11 3 6 39—20 25
4. Dermata 20 10 4 6 29—15 24
5. Victoria 20 10 4 6 23—15 24
6. Unirea Z. 20 9 5 6 26—19 23
7. Recolta 20 9 4 7 26—32 22
8. CIL Sighet 20 8 5 7 19—20 21
9. Gloria 20 8 4 8 28—28 20

10. Someșul S. M.
20 8 3 9 25—27 19

11. Minerul 20 9 1 10 26—30 19
12. Progresul 20 8 3 9 25—29 19
13. Bradul 20 5 6 9 20—30 16
14. Constr. 20 6 1 13 22—33 13
15. Chimistul 20 4 4 12 21—27 12
16, Someșul B. 20 3 3 14 23—65 9

ETAPA VIITOARE :
— Dermata, Constructorul — Uni
rea Z., Someșul B. — Chimistul, 
Someșul S.M. — Arieșul. Bradul
— Gloria. Minerul — C.I.L. Si- 
ghet. Victoria — Recolta, C.I.I». 
Gherla — Unirea D.

SERIA A VIII-A

Iată, in rîndurile care urmează, 
opiniile a trei dintre ei:

Ion Alexandrescu (președin
tele comisiei de juniori a F.R. 
Fotbal) : „Pe bună dreptate, 
rezultatele echipei noastre de 
juniori ne-au nemulțumit. Dar 
dacă mă gîndesc bine, excep- 
tînd meciul de la Sofia, jocul 
este cel care generează Insatis
facții mai mari. Să mă explic. 
Juniorii noștri practică un fot
bal" cam demodat. Este o ches
tiune de mentalitate, in primul 
rînd, evidentă încă de la pri- 
ftiii lor pașj pe terenul de fot
bal. Antrenorii care se ocupă 
de creșterea elementelor tinere, 
ajunse azi la un număr de cca. 
5 009—6 000, trebuie să se con
vingă că fotbalul zilelor noas
tre este unul de angajament fi
zic total (se joacă cu omul, nu 
numai cu. mingea), de perma
nentă mișcare. Chiar dacă utieje 
execuții, de finețe, plac specQf-

Constaniin Ardeleana (antre
nor principal al echipei) I „Evo
luția și, implicit, rezultatele din 
preliminarii nil reflectă posibi
litățile ăchlpel. Din start s-a 
pornit, oarecum, cu stîngul, poa- 
te și din cauza faptului că fot
baliștii turci, mai vîrstnici ca 
ai noștri, ftu demonstrat supe
rioare, calități fizice și de voin
ță. Nu-i Biaî puțin adevărat 
faptul că O serie de titulari, mă 
refer îndeosebi la Sandu Ga
briel, Sandu Mircea și Bdloni. 
s-au comportat sub așteptări. 
O parte din greșelile semnalate 
în primul joc au fost evitate 
în partida disputat^ la Sofia, 
dar aici și-a spus cuvîntul șl o 
oarecare neșansă. Cred că dacă 
echipa noastră reușea deschide
rea scorului, prin fructificarea 
acelui penalty, ea ar fi părăsit 
terenul măcar cu un punct, 
foarte prețios din punct de vo- 
<jere «-cu.toH.qjflSU»

dus o frumoasă impresie. Am 
rfemarcat atunci, în mod deose
bit, șl unele individualități, ca 
Sandu Gabriel, Aelenei, Sandu 
Mircea, Năstase șl Coj ocara. 
Eram sigur după turneu că 
„inamicul nr. 1” pentru Bulga
ria, în grupa noastră, va fi 
România. Au intervenit, însă, 
pe parcurs, și unele surprize : 
evoluția echipei Turciei, î/n 
mare progres, precum și o scă
dere de formă a juniorilor ro
mâni. în special la Sandu Ga
briel și Sandu Mircea, două ele
mente de bază. Apoi, după pă
rerea mea, prietenul Constantin 
Ardeleanu a fost prea sigur 
de „U”-le care a cîștigat tur
neul din Polonia. Poate că ac
tualul eșec îi va determina pe 
talentații juniori români să se 
pregătească, pe viitor, cu și mai 
multă seriozitate.”

C. NKOWESȘ

LA TRAGEREA PRIMĂVERII
Numai pfoă joi 8 aprîîîe 

1971, vă mai puteți procura 
biletele Ia tradiționala tragere 
specială LOTO a PRIMĂ
VERII din 9 aprilie a.c., care 
se bucură de un mare interes 
în rîndul jucătorilor încă din 
primele zile de vînzare.

Este normal să fie așa cînd 
oferă cîștiguri dintre cele mai 
variate și atractive. Dintre ele 
vom semnala autoturismele 
DACIA 1300, MOSKVICI 408/ 
412, DACIA 1100 plus 2700 lei, 
SKODA S 100 plus 4610 lei 
și FIAT 850 care se acordă 
în număr nelimitat, ca de alt 
fel și excursiile peste hotare. 
T a acest capitol vă reamintim 
că se atribuie excursii pe

COASTA DALMAȚIEI ȘI 
CROZIERĂ PE DUNĂRE.

Se mai pot obține cîștiguri 
în numerar de valoare fixă 
și variabilă.

Participarea se face pe va
riante a 2 lei, 5 leî și 15 lei. 
Variantele de 15 lei dau drept 
de joc Ia toate extragerile.

CÎSTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOEXPRES Nr. 13 

DIN 31 MARTIE 1971 :
i 

Extragerea I: Categ. 2 : 
1,40 variante a 65.741 lei ; 
Categ. 3; 28 a 3.287 lei; Ca
teg. 4; 64,60 a 1.425 lei; Ca
teg. 5: 155.80 a 591 lei; Categ. 
(i: 6 243.20 a 40 lei.
Report Categ. 1 : 1.244.275 lei.

Extragerea a Bt*a: Categ. 
As 1 variantă a 100.000 lei 
și 2 variante 10»/» a cita 
10.000 lei fiecare; Categ; B:
11.45 a 8.646 Iei; Categ C: 
72,95 a 1.357 Iei; Categ D: 
2 902 a 60 Iei; Categ. E: 
172,05 a 200 lei; Categ. F:
3.750.45 a 40 lei.

Report Categ. A: 501.312 
lei.

Fr.’mi .iă de categ. a 2-a I» 
extragerea I a fost obținut 
de CREȚ ECATERINA din 
Cluj iar premiul de categ. A 
a revenit lut MELINTE 
GHEORGHE din Brașov.

Rubrica redactată
LyilD PRONOSPORT

Lemnarul Odorheiul Secuiesc —
Chimia Or. Victoria 5—1 (3—1) _

Mineral Bălan —
Bușteni 1—0 (1—0)

C.F.R. Sighișoara
Zteneștt 0—2 (0-Z)

Colorom Codlea - 
Gheorghe 1—0 (0—0)

Unirea Cristuru Secuieae — 
Chimia Făgăraș 1—0 (1—0)

Vitrometan Mediaș — Forestie
rul Tg. Secuiesc 1—1 (0—1)

Viitorul Gheorghieni — Carpațl 
Sinaia 0—0

Tractorul Brașov — Carpațl 
Brașov S-l (2-1)

Caraimanul

Torpedo

Oltul Bf.

(Corespondenți r A. Fialoga, R. 
Borfaș, X. TurjAa, N. Seealeanu» 
V. Lorintri, Z. Xttșaovnaan, C. 
MalnaM șl E. Bogdan).

*. Chimia K 28 18 2 2 53—43 M
2. Oltul 20 15 1 4 38—15 31
3. Lemnarul 20 10 5 5 42—27 25
t. Tractorul 20 9 5 6 44—20 23
I. Uarpațl S. 20 10 3 7 «—25 23
6. Caraimanul 20 10 2 8 39—28 22
7. CFR Sighiș. 20 8 5 7 28—25 21
s. Viitorul 20 9 3 8 19—25 21
». Minerul 20 9 1 10 22—41 19

JO. Torpedo 20 8 3 9 19—40 19
11. Colorom 20 8 1 11 25—38 17
12. Forestierul 20 7 1 12 26—38 15
13. Carpațl B. 20 6 2 12 35—3? 11
14. Unirea 20 5 3 12 23—52 13
15. Chimia V. 20 3 6 11 24—37 12
16. Vitrometan 20 5 1 14 23—35 11

etapa viitoare : Tractorul
— Viitorul, Oltul — Vitrometan^ 
Carpați S. — Carpati 13., Ca
ra:: nanul — C.F.R. Sighișoara* 
Torpedo — Colorom. Chimia V.
— Unirea. Forestierul — Chimia 

Minerul —



A fost fixată echipa României pentru primul

CASABLANCA, 5 (prin tetofon 
«!• Is trimisul nostru special).

Duminică a fost zi de re
laxare, plăcută dar și folo
sitoare pentru tinerii noștri 
(rugbiști. Timpul s-a îmbună
tățit, așa că, în sfîrșit, dele
gația României a putut face 
cunoștință cu... soarele maro
can. S-a efectuat prima plim
bare pe faleza Atlanticului, 
zbuciumat încă, dar de o ma
re frumusețe. Salbele de plaje 
— de la cele mai luxoase 
pînă la cele populare — sînt 
gata pregătite pentru a-și 

primi oaspeții, numeroșii tu
riști aflați în localitate. Poa
te va fi timp și pentru băi 
de soare, dar deocamdată din 
nou la rugby!...

La ora prînzului, tinerii 
noștri rugbyști s-«u instalat 
în tribunele stadionului 
„C.O.C." pentru a urmări Rn 
meci de juniori și — în ve
detă — semifinala „Cupei Ma
rocului", dintre A. S. Casa
blanca și R. U. C. Meciurile 
aveau să-i pună în temă cu 
forța rugbyștilor marocani, cu 
concepția lor de joc. A fost o 
excelentă lecție teoretică pen
tru toți jucătorii. Antrenorul 
principal, prof. Nicolae Pă
dureanu, a disecat pur și sim
plu fiecare fază, comentînd-o 
pe larg, în colectiv. Meciul- 
vedetă a fost însă de factură 
destul de modestă și s-a în
cheiat cu victoria rugbyștilor 
de la A. S. Casablanca: 18—5 
(8—0). Foarte bun arbitrajul 
asigurat de Pil Niculescu la 
centru, iar la margine de... doi 
dintre jucătorii lotului tării 
noastre, Munteanu și respec
tiv, Boroi. Dar, pentru mai 
multă obiectivitate, permite- 
ți-mi să reproduc din „Le 
petit Marocain" referirea cu 
privire la arbitraj, făcută de 
semnatarul cronicii, L. Bau- 
douim

„Chiar de la începutul me
ciului, am putut să vedem că 
arbitrul român P. Niculescu 
știe să țină în mină cele două 
echipe. Din acest motiv nu 
s-au mai înregistrat acele ne
reguli pe care le vedeam de 
obicei. Intr-adevăr, arbitrajul 
a fost excelent".

O curiozitate î dintre cei 
peste 500 de spectatori, mai 
bine de 100 au fost copii între 
5—10 ani. înzestrați cu tam- 
tam-uri originale, ei au făcut o 
puternică galerie ambelor e- 
chipe, ori de cît ori ele dez
voltau acțiuni spectaculoase.

Seara, în fața televizoarelor, 
rugbyștii români au putut ur
mări un meci de fotbal. Pro-

tagonlste, echipele R. Sociedad 
și Atletico Bilbao.

Tot în cursul serii, după 
bilanțul ultimelor antrena
mente, antrenorii lotului, pro
fesorii N. Pădureanu și Con
stantin Vasile, și-au fixat op
țiunile pentru primul XV care 
va fi aliniat, fie în fața echi
pei Marocului, fie în confrun
tarea cu un alt adversar. Ia- 
tă-1 : Linia î : Lăzăroiu, San
du, Cioarec; linia a Il-a : 
Malancu, Ionescu; linia a IlI-a: 
Corneliu, Roroi, Munteanu; 
mijlocași: Moraru ți Mogoș; 
centri: Enache și Bidirel; 
aripi; Bujor și Burghele; fun
daș; Gali.

Luni seara, comisia tehnică 
urmează să ia in discuție sis
temul de desfășurare a tur
neului, precum și terenurile 
de joc și de antrenament. 
Cele de pregătire de la Liceul 
Chawqi sînt bune, dar au de
zavantajul de a fi destul de 
departe (6 km.) de terenurile 
oficiale. Oricît de plăcută ar

fi o plimbare pe șoseaua End- 
jabida, factorul oboseală nu 
trebuie scăpat din vedere.

Și o ultimă notație : Ia Ca
sablanca au sosit și celelalte 
patru echipe participante, re- 
prezentind Franța, 
R.F.G. și Spania.

Și-acum, despre 
Din cauza întîrzierii 
a echipei Spaniei, 
de organizare a celei de 
IV-a ediții a 
latine" 
programului. Astfel, echipa 
României va juca cu repre
zentativa Spaniei marți 
(n.r. astăzi) la ora 21 (23, ora 
României), cu formația Maro
cului — joi, cu team-ul Por
tugaliei — vineri și cu cel al 
Franței — duminică. Dată 
fiind ora tîrzie de disputare 
a meciurilor, prima cronică a 
evoluției handbaliștilor noștri 
o veți putea citi în ediția de 
joi a ziarului nostru.

Italia,

handbal, 
motivate 
Comisia 

a
„Cupei țărilor 

a hotărît modificarea 
Astfel,

r
Dan GÎRLEȘTEANU

CAMPIONATELE MONDIALE
DE TENIS

(Urmare din pag. 1)
întinsese, de asemenea, pe par
cursul a 5 seturi I Lin Fui-cin 
și valorosul său partener Cian 
Si-lin se detașează, adversarii 
reduc din handicap, dar vic
toria nu le mai npate scăpa. 
Noii campioni mondiali merită 
felicitări pentru omogenitatea 
cuplului format, pentru pute
rea de luptă și, mai ales, pen
tru virtuozitățile tehnice etalate 
pe parcursul întregii competiții. 
Aceleași cuvinte de laudă tre
buie adresate șl Măriei Alexan
dru și Iui Anton Stipancici, cei 
care cucerind medalia de ar
gint au realizat performanța de 
a fi primii europeni care urcă 
pe a doua treaptă a podiumu
lui Ia aceste campionate mon
diale ! Rezultatele obținute de 
ei, jocul frumos, spectaculos, 
eforturile depuse de-a lungul 
acestei grele întreceri merită 

tuturor, 
lumii la 
FUI-CIN 
P. CHI- 

argint, 
ALEXANDRU 
ANTON 8TI- 

iar 
cuplurile 
Eberhard 
Fukuno,

laudele noastre, ale
Așadar, campioni ai 

dublu mixt sint LIN 
și CIAN SI-LIN (R.
NEZA). Medalie de 

cuplul MARIA
(ROMANIA) — 
PANCICI (IUGOSLAVIA), 
medalii
Diana
Scheller 
Nishi (Japonia).

Alte rezultate : Grofova (Ce

de bronz
Scho'.ler. 
(R.F.G.) și

S-a reluat campionatul de hochei

JOCURI AGREABILE DISPUTATE IN ANONIMAT
Bucureșjtenii, care au urmărit 

de la distanță penultimul tur 
al campionatului divizionar 
desfășurat la Miercurea Ciuc, 
au acum posibilitatea de a fi 
martorii celui mai important 
episod al competiției : turul 5, 
decisfr pentru configurația cla
samentului ffinal. Dar, puțini, 
chiar foarte puțini spectatori 
au luat ieri loc în tribunele 
patinoarului acoperit „23 Au
gust*, care va găzdui timp de o 
săpt&nînă meciurile ultimului 
tur. partida inaugurală din
tre Auîntul Miercurea Ciuc și 
AvîntuS Gheorgheni, destul de 
reușită ca spectacol sportiv, nu
mărul oficialilor a fost mai 
mare decît al spectatorilor. 
Cam în Același anonimat s-au 
disputat șf meciurile din pro
gramul de după-amiază. PăcatI

Liniile de apărare au intervenit 
"dâ hotărîre, stăvilind încă din 
fașă majoritatea acțiunilor 
ofensive, ale adversarilor. In 
schimb, atacanții steliști au 
fost mai puțin deciși și uneori 
nesiguri, atît în pase, cit și la 
loviturile de poartă. Scorul, 
însă, ilustrează în mod fidel di
ferența de valoare dintre com
batante. Au marcat : Bucur (3), 
Biro (2), Stefanov (2), Gheorghiu 
și P. Sgîncă, respectiv Malihin. 
Competent și autoritar arbitra
jul bucureștenilor FI. Gubernu 
si Oprea Barhu.

DINAMO — AGRONOMIA 
CLUJ 22—1 (11—0, 4—1, 7—0)

AVÎNTUL MIJ3RCUREA CIUC 
— AVÎNTUL GHEORGHENI 

14—5 (4—2. S— 1. 4—2)

Oarecum resemnate la gîndul 
că nu își maj pot schimba po
zițiile In clasament, cele două 
echipe din județul Harghita au 
abordat deschis josul, mai ales 
tn prima repriză, cînd s-au 
marcat goluri frumoase. în con
tinuare au dominat copios bo- 
cheiștii din Miercurea .Ciuc, re- 
marcîndu-se, îndeosebi, pofta 
de șut a lui luliu Szabo,' autor 
a patru puncte și coautor al al
tor goluri. Au înscris : I. Szabo 
(4), Csiszer (2), Ere (2), Csedo, 
Vakar, Bașa, Baka, Daniel, Os- 
wath pentru Avîntul Miercurea 
Ciuc și Vereș, Kercso, B. Kq-V 
menesy, A. Kemenesy, G.yorgy 
pentru Avîntul Gheorgheni.

A arbitrat bine cuplul bucu- 
reșțean C. Sgîncă si T. Ivă-1 
nescu.

Un meci cu multe goluri. Di- 
namoviștii au acționat ca un 
ceasornic, în același ritm, de 
la primul angajament pînă la 
fluierul final, reușindu-le a- 
proape tot ce au conceput. 
Agronomia Cluj, o echipă de 
ambiție, ni s-a părut aseară lip
sită de această calitate. Au în
scris : Florescu (3), Axinte (3), 
Hutanu I (3), Pană (3), Bandaș 
(3), Molș (2), Boldescu, Mihăi- 
lescu, Făgăraș, Tureanu, Costea 
și, respectiv, A. Cozan. Corect, 
arbitrajul bucureștenilor M. 
Presneânu și Gh. Mureșanu.

Programul de azi : ora 10 — 
I.P.G.G. — Avîntul Gheorgheni, 
ora 16,30 — Steaua — Agrono
mia Cluj, ora 18,30 — Dinamo 
— Avîntul M. Ciuc.

Tr. ANDRONACHE

STEAUA — I.P.G.G.
9—1 (3-0, 4—0, 2—1)

Pentru campioni, întîlnirea cu 
studenții bucureșteni a însem
nat un util antrenament. In 
afară de portarul Crișan, antre
norii Zoltan Czaka și Nicolae 
Zografi au rulat toți jucătorii.

POLITEHNICA GALATI
LA UN PAS OE 0 MARE

SURPRIZĂ
(Urmare din pag I)

reducerea handicapului și —
tinerea unei distanțe rezonabile 
față de steliști. Aceștia au avut 
Insă, un final mai bun, urcînd 
scorul la 14-11. Cînd se părea 
că Politehnica nu mai are nici 
n șansă, campionii comit din 
nou greșeli de execuție în fi
nal, și... egalitate pe tabela de 
marcaj : 14—14. Finalul acestui 
set' decisiv a sttrnit nervi în 
ambele tabere. Steaua, rezistlna 
mal bine, a terminat pînă la ur
mă învingătoare. Cu mari emoții, 
însă. Scorul : 3—2 (7. 6. —8. — 
14) pentru Steaua, după 130 de 
minute de joc efectiv.

STEAUA : Porojnicu, Dudumuc, 
Stamate, Barta, 'Crdțu. lorga 
(Cristiani, Rotaru. Enescu, Rauh).

POLITEHNICA : Popa. Pădu
rarii. Păcuraru, Stere. Udișteanu, 
Mânu (Ungureanu, Dragoș Po
pescu. Lungu). Au arbitrat foar
te bine N. Beciu (București) și 
L. Păltinlșan (Brașov).

Cea de a doua partidă a etapei 
» opus echipele Dinamo și Ra
pid. Dinamoviștii, deși au jucat 
fără Schreiber (cu entorsă încă 
d« la începutul turneului final) 
au obținut o victorie ușoară cu 
S—0 (12, 10, 5) în fața unul ad
versar care a opus o rezistență 
slabă. Foarte bun arbitrajul cu
plului I. Amărășteanu (Craiova) 
și V. Arhire (Brașov). Progra
mul de azi ; ora 16.30 Politehnica 
Galați — Dinamo și Rapid — 
Steaua.

T

DE MASĂ
hoslovacia) — Grimberg 
(U.R.S.S.) 3—2 ; Inoue (Japonia) 
— Diana Schaller
3—2 ; Maria Alexandru — 
Hyun Suk (Coreea de
3-0 (9, 20, 18) ; Mathews (An
glia) — Eleonora Mihalca 
(—10, 11, 11, 16) — simplu fe
mei, tuful I ; Klampar, Jonier 
(Ungaria) — Ciun Lan-sun, Iu 
Cian-ciun (R. P. Chineză) 3—0 ; 
Hasegawa, Tasaka (Japonia) — 
Surbek, Stipancici (Iugoslavia) 
9—2 ; Ciuan Tze-tun, Lian Ko- 
lian (R. P. Chineză) — Ito, Kohno 
(Japonia) 3—1 ; Imano, Abe 
(Japonia) — Nishi, Ohya (Ja
ponia) 3—1 — sferturi de finală 
la dublu bărbați ; marți (n.r. 
astăzi) sînt programate pro
bele <je simplu bărbați (turul 
III), simplu femei turul 
(Maria Alexandru joacă 

japoneza Sakakibara, iar 
cazul unei victorii cu învingă- 
toarea meciului dintre Li Li din 
R. P. Chineză și Pogosova din 
U.R.S.S.) șl optimi, precum și 
semifinalele și finalele in pro
bele de dublu bărbați și dublu 
femei.

(R.F.G.)
Ciun
Sud)

3—1

II 
cu 
în

HOTARIRI 
ALE CONGRESULUI

F.I.T.M.
La a 

greșului 
nale de ___ _ _____
luat următoarele hotărîri;

a) începînd de la C. M. din 
1973, în proba pe echipe nu se 
vor. mai desfășura întreceri în 
grupele preliminare, ci se vor 
alcătui patru categorii valorice, 
cuprinzînd flecare cite 12 echi
pe, conform clasamentului de 
la C. M. de la Nagoya. Aceste 
categorii vor fi împărțite în 
cîte două grupe a 6 echipe, 
jocurile desfășurîndu-se sistem 
turneu. Prima clasată într-o 
grupă va juca cu prima clasată 
din cealaltă grupă ț.a.m.d. pen
tru stabilirea ierarhiei.

b) aprobarea Statutului arbi
trilor. A fost înființată catego
ria „arbitru internațional", ur- 
mînd ca la C. M. și C. E. să 
fie obligatorie și folosirea aces
tora, iar la concursurile inter
naționale facultativă invitarea 
lor.

c) înființarea controlului an
tidoping. In această privință, 
normele și sancțiunile vor fi fi
xate cu prilejul 
F.I.T.M. din 1973, 
jevo (Iugoslavia).

S-a procedat la 
ganelor de conducere și a co
misiilor. în funcția de preșe
dinte al Federației Internațio
nale de Tenis de Masă a fost 
reales ROY EVANS (ANGLIA), 
iar în cea de vicepreședinte a 
fost ales KOJI GOTO (JAPO
NIA). Secretarul general al 
F.R.T.M., SEVER DANEȚ, a 
fost reales în Comisia tehnică 
și reprezentant al 
comisia de juniori, 
CONSTANTINESCU 
asemenea, realeasa 
de clasificări. C. 
NISCHI a fost ales 
de propagandă și

doua reuniune a Con- 
Federației Internațio- 
Tenis de Masă s-au

Congresului 
de la Sara-

alegerea or-

Europei în 
iar ELLA 
a fost, de 

în Comisia
COMAR- 

în Comisia 
publicitate.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
75 DE ANI DE TRADIȚIE

Formația vest-germană Ein
tracht Braunschweig, una din 
animatoarele 
campionatului vest-german, 
va confrunta mîine 
ționata olimpică a 
Oaspeții țării noastre se pre
zintă cu o impresionantă „car
te d» vizită".

de tradiție ale 
se 

cu selec- 
României.

cuprinzînd nums-

LORENZ

roase performanțe. Vom amin
ti. doar pe cele mai recente : 
3—2 cu Juventus. 1—0 cu Spor
ting Lisabona, 2—0 cu Olym- 
pique Marseille, 5—1 cu Legi a 
Varșovia, 5—3 cu Partizan 
grad. 4—0 cu Snnderland, 
cu Aberdeen...

Aparținînd unui club
meiat în 1895, vestit prin
țiile sale de atletism, handbal, 
tenis ți polo, echipa de fotbal

.......... .—-----------------
Hedaptis H adminijoH* Contam. X6: telefon^ ceDițali 11.10.05,^11 cjy^gg^denți 11.51.09, interurban 72 și 286 : telex: sportrom buo. 180, Tipa^ București 40368

înte-
sec-

l«ULDfTfWLWA
llie Năstase (simplu) si cuplul Năstase-Țiriac (dublu)

au ciștigat detașat finalele
Tenismanii noștri fruntași, 

maeștrii emeriți ai sportului 
llie Năstase și Ion Tiriac, și-au 
făcut debutul in noua 
de turnee internaționale, 
Europa, cu o foarte 
formanță. 
vingători 
susținute 
trecerile

serie 
în 

bună per- 
Ei au terminat în- 

in amîndouă finalele 
ieri, la Nisa, în în- 
care au durat timp 

de o săptămînă pe 
Tenis-clubului din 
stațiune maritimă 
Năstase este dublu 
simplu și la dublu, 
și-a înscris numele 
campionilor de dublu ai aces
tui tradițional turneu, cu care 
se inaugurează în 
sezonul de tenis pe 
Azur.

Întîlnind în finala 
cehoslovacul

terenurile 
frumoasa 
franceză, 

laureat, la 
iar Tiriac 
în rîndul

fiecare an 
Coasta de

de simplu 
•pe cehoslovacul Jan Kodes 
(campionul ediției de anul tre
cut a turneului de la Roland 
Garros) excelentul nostru llie

B.T.S.V. Eintracht 
schweig a avut o viață 
de zbuciumată pe scena 
ligi, fiind adesea la un 
cîștigarea titlului, dar și... re- 
trogradind în mai multe rînduri. 
Revenită în Bundesliga în 1963, 
Eintracht a constituit o mare 
revelație pentru specialiști, prin 
practicarea unui fotbal modern 
și rapid, reușind — în campio
natul 1966—1967 — nesperata
performanță de a cuceri titlul 
de campioană a R.F. a Germa
niei, înaintea unor nume repu
tate, ca Bayern Miinchen, F.C. 
K61n sau Hannover 1896. . .

Lipsită de mari vedete — de

Braun- 
extrem 
primei 
pas de

Franțois Jauffret. 
6—3 pentru tenis-

mai 
în prima ei fază, Năstase 
lăsat să-i scape nici un 
cîștigind cu 10—8, 11—9.
în ultimele schimburi de

feminină, jucătoa-

Năstase a dat încă o dată do
vada înaltelor sale calități. 
Inspirat în lovituri, dar și prin 
luptă dîrză de-a lungul unei 
partide foarte disputate, 
ales 
n-a 
set, 
6—1.
mingi, învinsul său s-a arătat 
complet depășit, confirmîndu-se 
astfel și victoria obținută asu
pra sa de tenismanul român, 
anul trecut, în finala turneului 
de la Roma.

în ultima partidă de dublu, 
românii llie Năstase și Ion 
Tiriac s-au arătat, de aseme
nea, net superiori puternicului 
cuplu francez format din Pierre 
Barthâs și 
Scor : 6—3. 
manii noștri.

In finala
rea engleză Jill Cooper a dis
pus de olandeza Merete Schaar 
cu 6—1, 6—1.

NĂSTASE POARTĂ NR. 3 LA MONTE CARLO
Șl TAYLORDUPĂ OKKER

In timp ce la Tenis-club din 
Nisa iau sfîrșit întrecerile pri
mului turneu din circuitul Coas
tei de Azur, pe terenurile veci
ne de la Monte-Carlo Country 
club se dă startul într-o nouă 
probă contînd pentru 
Premiu — F.I.L.T. Va 
mul turneu „open” în 
După o pauză de mai
o lună, așii tenisului profesionist

Marele 
fi pri- 

Europa. 
bine de

se reîntorc la concursurile cu 
amatorii.

La Monte Carlo sint așteptate 
ctteva celebrități ale „sportului 
alb”, în frunte cu olanedzul Tom 
Okker și englezul Koger Tay
lor, care au fost desemnați de 
organizatori ca primii doi capi 
de serie, în această ordine. llie 
Năstase are nr. 3, iar Ion Ti
riac nr. 5 pe tablou. Cap de 
serie cu nr. 4 este Jan Kodes, 
lată-i și pe ceilalți favoriți ; 6.

Orantes, 7. El Shafei, 8. Bar
thes, 9. Jauffert, 10. Bowrey, 
11. Crealy, 12. Chanfreau, 13. 
Stilwell, 14. Gulyas, 15. Bun
gert, 16. Stone.

Deci, un turneu deosebit da 
, ► putețnjc, care reunește nume

roase^ rachete din elita tenisu
lui.

Excelentul nostru llie Năstase 
a deputat cu două victorii tn 
turțiecle europenș pentru Mă
rețe'Premiu al tenisului.

â—<■

< TELEX
STANDARDDRI ATLETICE MAI RIDICATE

14,0 ; 400 mg — 50,6 ; înălțime 
— 2,15 m ; lungime — 7,80 m ; 
prăjină — 5,10 m ; triplusalt — 
16,20 m;
disc — 59 
suliță —
7 600 p.

FEMININ : 100 m

greutate — 19.00 m ; 
m ; ciocan — 66,00 m; 
80,00 m ; decatlon —

11,5 ;

200 m 23,6 ; 400 mi — 54,0 ; 800 
m — 2:05,0 ; 1 500 m — 4:20,0 ;
100 mg — 13,5 ; înălțime — 1,76 
m ; lungime — 6,30 m ; greu
tate — 16,20 m ; disc — 55,00 
m ; suliță — 54,00 m(j penta
tlon \— 4 800 p.

I Cu prilejul unul concurs atletlo 
1 desfăflSHtt Ia Port of Spain (Tri- 
gnidadk, carflplonul oliril’riic Klp- 
1 chogea Kjsino (Kenya) a ciștigat 
> proba ' de o milă cu tipipul de 
S 3:58,3. ’ Prțjba de 200 ttl plat fe- 
l mei a' r&’enit «Setei engleze 
f; Margaret Critchley 23,7. Pe locul 
“doi, ,cti. aefelășl ttmp — Marilyn 
'NeufKdlle (Jamaica).

' La\Port<> Afejgre a continuat me
dul' dej tenis (zona sild-america- 
nă ,a cupel Davls") între echi
pei® Braziliei șl Bollvlel. Echipa 
Bradllier conduce cu 3—0 șl s-a 

( califspat ' pentru turul Următor.■
, InvinițSnd (la Manilla) 
J echipa Filipinelor, selecții 
(tenis ai Japoniei S-a caSHfi

tre-
1 au- 

1972, 
pen- 

fiind 20 august

știe, fiecare țară 
înscrie în con- 
cîte un concu-

LONDRA, 5 (Agerpres). Con
siliul Federației Internaționale 
de atletism a fixat standardu
rile („minimele”) de participare 
la viitoarele Jocuri Olimpice de 
la Miinchen. De remarcat că 
ele slnt la toate probele — attt 
la masculin cit și la feminin — 
mai ridicate decît cele stabilite 
pentru Olimpiada de la Ciudad 
de Mexico (1968)

Performanțele-standard 
bule să fie obținute între 
gust 1971 și 13 august 
data limită a înscrierilor 
tru Olimpiadă 
1972.

După cum se 
are dreptul să 
cursul olimpic
rent la fiecare probă, indiferent 
de nivelul performanței sale. 
Pentru a putea înscrie 3 concu- 
renți (numărul maxim admis 
de regulament), toți trei trebuie 
să îndeplinească 
fixate.

Probele atletice 
de la Miinchen 
șura pe un interval de 9 zile 
(în loc de 8, ca la Ciudad de 
Mexico), dar cu o zi de re
paus la mijlocul programului. 
S-a stabilit alcătuirea de serii 
eliminatorii în proba de 10 000 
m în cazul înscrierii unui nu
măr mai mare de concurenți. 
Ele se vor disputa în prima zi, 
adică la 31 august, iar finala în 
ziua a patra (la 3 septembrie), 
în timp ce seriile probei de 
5 000 m vor avea loc în ziua 
a 6-a (6 septembrie), imediat 
după ziua de repaus, iar finala 
în cea de a 9-a zi a concursu
lui atletic.

standardurile

ale Olimpiadei 
se vor desfă-

Iată standardurile olimpice fi
xate de Consiliul I.A.A.F. :

MASCULIN : 100 m — 10.3 ; 
200 m — 20.9 ; 400 m — 46,4 ; 
800 m — 1:47.6 ; 1 500 m — 
3:41,6; 5 000 m — 13:48,0;
10 000 m — 28:50.0 ; 3 000 m 
obstacole — 8:38,8 ; 110 mg —

talia lui Miiller, Beckenbauer 
sau Seeler 
avut in 
zentant, 
Echipa 
cucerit

Eintracht nu a 
Mexic decit un repre- 
pe portarul Wolter, 

din Braunschweig și-a 
însă galoanele grație

unui joc colectiv, practicat de 
fotbaliști-atleți, devotați crezu
lui tactic al antrenorilor Otto 
Knefler și Heinz Patzig.

Eintracht numără totuși o 
serie de jucători cunoscuți. nu
mele lui Lothar Ulsass, vîrf 
de atac (27 ani, de 10 ori in
ternațional), Klaus Gerwien. ex
tremă dreaptă (31 ani, de 6 ori 
internațional), Max Lorenz, apă
rător (32 de ani, de 20 de ori 

■ internațional), lansat la Wer
der Bremen, sau ale „speranțe
lor" Haberman și’ Polywke, am
bii incluși în lotul olimpic vest- 
german, fiind familiare multor 
iubitori de fotbal.

Campionatul mondial studențesc(.de handbal

Următoarea partidă a selecționatei noastre —joi, la Praga,
cu echifla

HRADISTE, 5 (prinUHERSKE 
telefon).

Ieri s-au 
preliminare 
4 grupe ale 
mondial studențesc de hand
bal. Continuînd seria succe
selor, selecționata României 
a obținut o nouă victorie ca
tegorică, de data aceasta în 
fața Danemarcei, cu scorul de 
25—10 (11—3).

Partida a fost echilibrată 
doar în primele minute, cînd 
handbaliștii danezi, cu prețul 
unor deosebite eforturi, au 
putut stăvili atacurile furtu
noase ale selecționatei româ
ne. începînd însă din minu
tul 6, pe teren nu a mai e- 
xistat decît o singură echi
pă, care a făcut o adevărată 
demonstrație.

Sistemul defensiv al hand- 
baliștilor români a funcțio-

încheiat meciurile 
din cadrul celor 

campionatului

PE SCURT
<• Jticlnd pe teren propriu, a- 

chlpa Luxemburgului a învins for
mația Austriei cu 1—0 (1—0), In 
preliminariile turneului olimpic. 
Unicul gol al partidei a fost mar
cat de Dussier.

< Cele două meciuri din cadrul 
semifinalelor „Cupei Scoției" s-au 
tprminat la egalitate ; Celtic — 
Airdrieonlans 3—3 și Bangers — 
Hibernians 0—0. Ambele partide 
se vor rejuoa In cursul acestei 
sftptămtni.

»Or
pro-

re-
cam-

<• Anul acesta, fotbaliștii 
vietici au în față un bogat 
gram Internațional. Echipa 
prezentativă va susține în
pionatul european întâlniri cu se
lecționatele Spaniei și Irlandei de 
Nord, precum și meciuri amicale 
cu Scoția șl Iugoslavia. Selec
ționata olimpică va Întâlni echi
pele Poloniei, Austriei și Olandei.

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGARIA (etapa a 20-a) : Tra- 

kia Plovdiv — Dunav Ruse 6—0; 
Akademik Sofia — Marek 0—0; 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname — 
Et.ar Tîrnovo 3—0: Levski Spar
tak — Orloveț 3—0; Laskov — 
Marita 3—2; Spartak Pleven — 
J.S.K. Slavia 1—1: Cernomoreț 
Burgas — Cerno More Varna 1—0; 
Lokomotiv Plovdiv — Botev Vra- 
ța 2—1; Clasament : 1. Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname 35 p; 2. Bo
tev Vrața 30 p; 3. Levski 
29 p.

CEHOSLOVACIA (etapa
’ Spartak Trnava — Union 
2—1: Sparta Praga 
tislava 2—0: V.S.S.

eia 0—1; F.C. Barcelona —Malaga
1— 0; Atletico Madrid — Gijon
2— 0; Elche — Real Madrid 0—1; 
Atletico Bilbao — Real Sociedad 
1—1; Las Palmas — Espanol 0—0; 
Clasament: 1. Valencia 41 p; 2—3. 
Atletico Madrid șl F.C. Barcelona 
40 p; 4. Real Madrid 38 p etc.

Porto — Sporting 2—1; Belenen- 
ses — C.U.F. 3—1; Tlrsense—Aca
demica 1—0; Barreirense — Var- 
zim 4—0; Benfica — Setubal 1—0; 
Leixoes — 
ment : 1.
ting 35 p.

Farense 1—0; 
Benfica 37 p; 2. 
etc.

Clasa- 
Spor-

Spartak

a 21-a): 
Țepii ce 

- — Inter Bra
tislava 2—0: V.S.S. Kosice — Bâ- 
nik Ostrava 0—1: Skoda Plsen — 
Lokomotiv Kosice 2—0; T.Z. Tri- 
nec — Ț.J. Gottwaldov 3—l;_Jed- 
nota Trend n — Z.V.L.
2—2; Slovan Bratislava — 
Praga 0—0. Clasament : 1. 
t.ak Trnava 32 p; 2. Banik 
va 26: p: 3. Union. Teplice 24 p.

SPANIA (etapa a 23-a): Celta 
Vigo — Sevilla 2—0: Saragossa — 
Granada 0—0; Sabadell — Valen-

Zilina 
Dukla 
Spar- 

Ostra-

U.R.S.S. : Al 33-lea campionat 
unional a început cu o surpriză : 
echipa Ț.S.K.A. Moscova, cam
pioana țării, a fost învinsă cu 
2—0 de formația „Zaria" din Vo- 
roșilovgrad. Acesta a fost singu
rul meci disputat în prima eta
pă, celelalte urmînd să se joace 
la 8 aprilie.

GRECIA (etapa a 26-a) : A.E.K. 
— Fostlr 2—0; Panathinaikos — 
Apollon 1—0 ; Aris — Panseraikos 
4—1; Heraklis — Larnaka 3—0; 
Pierlkos — Ethnikos 2—1; Panio- 
ntos — Veria 2—0. Clasament : 1. 
A.E.K. 69 p, 2. Panionios 64 p; 3. 
Panathinaikos (24 meciuri), He
raklis, Egaleo 59 p etc.

PORTUGALIA (etapa a 24-a): 
Guimaraes — Boavista 1—0; F.C.

Union 
l—o ; 
l—o ;

(etapa a 25-a) ;
Anderiecht 

— Crossing 
Antwerp 2—1; Be- 

La Gantoise 4—0; 
Saint Grotrond

BELGIA
St. Gilloise
S.K. Lierse 
Beerschot — 
veren — La Gantoise 4—0; F.C. 
Liege — Saint Grotrond 1—0; 
Racing White Bruxelles — Char
leroi 6—0; F.C. Bruges — Stan
dard Liege 2—3; Clasament: 
Standard 44 p, 2. F.C. Bruges 
p, 3. Anderiecht 32 p etc.

1.
40

ELVEȚIA (etapa a 18-a) : Biel
— Servette 2—2; Chaux de Fonds
— Young Boys 1—1; Fribourg — 
Basel 2—3; Lausanne — Bellin
zona 3—1; Lugano — Winterthur 
3—1 ; Lucerna — Grasshoppers 
0—2; F.C. Zurich — Sion 3—0 ; 
Clasament : 1. Grasshoppers 30 p, 
2. Basel 27 p; 3. Lugano 23 p etc.

cu 4—1
.lonata de 

ț . ifidat pen
tru t ul II al zonei asiatice a 
;>QupeiXDavis“, în ultimele două 
partiide e .simplu s-au înregistrat 
urrrfătoaițreLe rezultate : Sakai (Ja
ponia) peyro (Fillpine) C—I»
6—2, 6 Kukl (Japonia) —
KnizcmV (Sllipine) 6—0, 3—6,
t-2.\ 8=1.1

Poloniei
nat aproape (fără greșeală,', iar 
Penu a apăsat excelent. în 
același timp, studenții noș
tri au atacat rapid și foarte 
variat, dominînd de o mani
eră care a impresionat în
treaga asistență.! Ca și în me
ciurile precedente, antrenorul 
E. Trofin a rulat) întregul lot 
pentru a da posibilitate titu
larilor să rămînă cu forțe 
proaspete în jocurile viitoa-» 
re, fapt care nu a scăzut în 
nici un moment randamentul 
echipei. Cele 25 \.de goluri au 
fost realizate de: Birtolom 7, 

Stef 3, Schmidt 3, 
2»

Bota 4,
Gunesch 2, Dan ; Marin 
Kicsid 2, Cîrlan și Woinea.

în urma acestui nezultat, 
selecționata României a în
cheiat întrecerile din grupă 
pe locul I cu 6 puncte din 
tot atîtea posibile și s-a ca
lificat în sferturile de finală 
unde va întîlni formația Po
loniei. Partida veste progra
mată joi după-jamiâza la 
Praga.

Alte rezultate: 
Bulgaria 11—11 
U.R.S.S.—R. F. a 
26—21 (10—11) în 
Iugoslavia—Austria 
3) în grupa B; Suedia—Fran
ța 21—19 (7—8) și Belgia— 
Israel 16—16 (7—9) în grupa 
C ; Spania—Tunisia 23—7
(14—1) și Cehoslovacia—Nor
vegia 26—11 (11—4).

Al. ȘTEFANESCU

Polonla— 
(6—3) și 
Germaniei 
grupa A ; 
25—7 (19-

In semifinalele turneului Interna
țional" de (tenis da la San Juan 
(Porto JticȘi) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ț 
G’prman \.6—4, 6—2 î
Gradmer 7)-6, 6—1.

Disputat lai Budapesta, medul in
ternațional / de handbal (mascu
lin) dlntref echipele Dukla Praga 
șl Hionvedf a revenit oaspeților 
cu scorul de 26—19 (11—11).

Turnirul internațional feminin de 
handbal de la Btidapesta a luat 
sfîrșit wm victoria echipei ma
ghiare JSpartakus, care, în meciul 
decisiv,\a întrecut cu scorul de 
10—9 (5—1-5) selecționata R.S.S. Li
tuaniene?

Smlth
Rlahey

In finala iturneului de tenis de la 
Miami (a>4-a probfi pentru cam
pionatul mondial profesionist)* 
sukl-africanwl Cliff Drysdale a 
furnizat o mare surpriză învin- 
gîddu-l CU 6—2, 6—4, 3—6, 6—4
pe pod Leaver. în clasamentul 
campionatului conduc® John New
combe (Australia) ou 23 p, urmat 
de Ashe, Drysdale, leaver și 
se wall.

Ro-

km.
cîș-

Cursa! automobillstâ ,,1 ooo 
de la iBrand’s Hatch* a fost 
tigată 1 anul acesta de echipajul 
Anzlraide Adamich (Italia), Henri 
Pesqărolo (Franța), pe Alfa Ro
meo — 235 ture în 6h24:32,2 (me
die orară 156,340 km). Pe loca! 
doi, la 4 ture, s-au clasat echipa
jul Jaeky Ickx șl Clay Begazzonlî 
iar pe locul 3 echipajul Jo Slf- 
feri — Derek Bell.

I In preliminariile C. M. de handbal

DANEMARCA
i BULGARIA 11-8 (8-6)

COPENHAGA 5 (Agerpres). 
v — La Copenhaga, într-un 
meci de calificare pentru 
campionatul mondial feminin 
de handbal, echipa Danemar
cei a învins cu scorul de 
11—8 (8—6) selecționata Bul
gariei. Partida retur va avea 
loc la 18 aprilia la Sofia.

ultimele știri • ultimele știri
PRIMUL 

CAMPIONAT MONDIAL 
DE HOCHEI PE IARBĂ

SPANIOLII
FĂRĂ' SANTANA...

Internațională de 
Iarba a hotărlt ca 
primului campionat 
se desfășoare In luna

Federația
Hochei pe 
întrecerile 
mondial să __ ....
octombrie a acestui an la Bar
celona.

FOTBALIȘTII JUNIORI Al 
BRAZILIEI ȘI ARGENTINEI 
VOR ' ’ *........“JUCA LA CANNES

7 șl 12 aprilie se va des- 
la Cannes tradiționalul 
de fotbal Juniori, la oare 
parte, pentru prima oară,

alături de selecționatele 
Franței și echipele

Torino, Feljenoord șl

între 
fășura 
turneu 
vor lua ------ -- .
reprezentativele Braziliei șl Ar
gentinei, “ L~'~
Ungariei, 
Chelsea, 
Cannes,

ZIDEK INDISPONIBIL
PENTRU MECIUL 

DE LA BUCUREȘTI
Cunoscutul baschetbalist 

hoslovac Jiri Zidekj urilii _ 
bre cel»mai buni pivoți europehj, 
a suferit recent un accident, ur
mat de o comoție cerebrală. Me
dicii i-au interzis orice tel de ac
tivitate timp de trei săptâmînl, 
astfel că reprezentativa ceho
slovacă, care va evolua luna a- 
ceasta la București, va fi Hptxtfâ 
de serviciile prețiosului pi
vot.

oe- 
din-

Manuel Santana, asul tenisului 
spaniol, nu revine asupra liotă- 
riril de a se retrage din jocurile 
pentru ^Cupa Davis". In cursul 
zilei de ieri, a fost anunțată e- 
chipa Spaniei pentru meciul cu 
Elveția, programat la 14—16 mai, 
la Basel. Lipsește Santana, în 
schimb sînt prezenți următorii : 
Manuel Orantes, Juan Gisbert, 
Antonio Munoz, .T.L. Afilia, re
zervă — Josă Guerrero.

A TREIA CURSĂ 
MEMORIALĂ 
„JIM CLARK"

Pe circuitul de la 
(R.F.G.), acolo unde 
tragica moarte, acum 
noscutul automobilist 
Clark, a avut loc o ___
luțle a cursei memoriale 
poartă numele. A ciștigat fran
cezul Franțois Cevert, pe o ma
șină Tecno 712 de formula 2. Al 
doilea — Ronnie Peterson (Sue
dia) pe March-Ford.

DANEMARCA — SUEDIA 
12—8 LA BOX

Hockenheim 
și-a găsit 

trei ani, cu- 
britanic Jirn 
nouă evo- 

ce-1

Selecționatele de box amator ale 
Suediei șl Danemarcei s-au in- 
tîlnlt Intr-o partidă amicală la 
G&teborg. Victoria a revenit pu- 
șuișttior danezi cu scorul de 
12—8.
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