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Cupa U. A.S. R.“ la orientare turistică

Triunghiularul facultăților de drept44

Ministerul învățămîntului, 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, Uni
unea Asociațiilor 
din România, într-o colabora
re permanentă și 
au programat în această peri
oadă numeroase întreceri spor
tive studențești dotate cu „Cu
pa semicentenarului11. Din 
multitudinea acțiunilor între
prinsă vom prezenta numai 
cîteva,. urmînd să revenim cu 
amănunte.

Competiția de atletism „Cu
pa semicentenarului" urmăreș
te angrenarea a mii și mii de 
studenți în activitatea atletică, 
depistarea elementelor de per
spectivă pentru sportul de 
performanță, precum și dezvol
tarea atletismului universitar 
în general. întrecerile se. or
ganizează la nivelul grupelor 
și anilor de studii și cuprind 
probele de 100 m, săritura în 
•lungime și aruncarea greută
ții. Concursurile vor avea loo 
în perioada 1 aprilie—1 mai. 
Concurenții care vor obține 
cele mai bune rezultate vor 
primi frumoase premii con- 
stînd din cupe, diplome și 
echipament sportiv.

In perioada 15 aprilie — 15 
mai va avea loc și „Luna 
sportului studențesc de masă". 
In cadrul acestei întreceri vor 
fi urmărite, în primul rînd, 
inițiativele sportive proprii, 
precum și acțiunile competi- 
ționale cuprinse în calendarul 
U.A.S.R. Totodată, este vizată 
activitatea cercurilor de ini
țiere sportivă (judo, cultu
rism, înot, gimnastică moder
nă etc.), ]a fel ca și drumeți
ile, orientarea turistică și 
«rosurile. Evident, nu va fi 
neglijată nici practicarea indi
viduală a exercițiilor fizice în 
căminele studențești, activită
țile sportive spontane, acțiu
nile de amenajare a unor baze 
sportive etc.

La sfîrșitul întrecerilor se 
va întocmi un clasament, care 
va ține seama de activitatea

Studențești
laborioasă,

desfășurată, numărul de stu
denți și studente angrenați, 

. rezultatele înregistrate etc.
Dintre premiile acordate în
vingătorilor în „Luna sportului 
studențesc de masă" amintim : 
Institutului clasat pe locul 1 
o cupă de cristal din partea 
ziarului „Sportul". Comitetul 
executiv al U.A.S.R. oferă 
două excursii în străinătate, 
una președintelui comisiei 
sportive a U.A.S. pe institut 
și alta șefului catedrei de edu
cație fizică și sport. Totodată, 
se atribuie cota maximă de 
contribuție la excursiile inter
ne organizate de U.A.S.R. și 
B.T.T. la sfîrșitul săptămînii 
și în perioada vacanței de va
ră tuturor studenților institu
tului care se va clasa primul.

Centrului universitar clasat 
pe locul I i se acordă din 
partea revistei „Viața studen
țească11 o cupă de cristal, iar 
șefului Comisiei sportive pe 
centru universitar, din partea 
U.A.S.R., o excursie gratuită 
în străinătate.

O altă competiție de anver
gură o constituie „Cupa 
U.A.S.R." la orientare turisti
că. întrecerea se organizează 
pe două etape: prima, Ia ni
velul centrelor universitare, 
separat pentru studenți șl stu
dente, și care constă în par
curgerea individuală a ,un?j 
etape de zi. Finala, organizată 
de Comisia sportivă a Consi
liului U.A.S.R., va avea loc în 
zilele de 1—3 mai la Poiana 
Brașov și cuprinde :

— o probă de zi, individua
lă, gradul I ț

—o probă de ștafetă, cu 
echipe formate din cîte 3 stu
denți și studente.

„Triunghiularul facultăților 
de drept11. Comitetul U.A.S. 
al Facultății de drept din 
București, cu sprijinul condu
cerii facultății și al catedrei 
de educație fizică, organi
zează această competiție cu 
participarea sportivilor din 
facultățile similare din. Bucu-

rești. Iași și Cluj, în zilele de 
24 și 25 aprilie, la următoa
rele sporturi : gimnastică spor
tivă (m+f), volei (m-M), 
baschet (m-pf), handbal (bă
ieți), tenis de masă și fotbal.

Am enumerat doar cîteva 
dintre numeroasele acțiuni 
sportive inițiate de U.A.S.R. în 
cinstea aniversării Semicente
narului partidului, acțiuni care 

angrena în întreceri mii 
din toate 
din țară.

vor
și mii de studenți 
centrele universitare

ri fost stabilit lotul re
publican de dirt-track 
clin care fac parte Ion 
Bobîlneanu, I. Marines
cu, C. Voiculescu, Gli. 
Ioniță și Alexandru Dat- 
cu. Aceștia se antrenea
ză la cluburile și asocia
țiile respective, după un 
program indicat dc spe
cialiștii federației. Tn ur
ma concursurilor la care 
membrii lotului republi
can vor lua parte, atît în 
țară cit și în străinătate, 
cei mal buni doi aler
gători de dirt-track vor 
reprezenta România la 
semifinala campionatului 
mondial de perechi, din 
zona răsăriteană a Euro
pei, programată la 30 mai 
la Zagreb.

Steaua pentru a JX-a oaiă campioană. Iată-i pe autorii ultimei victorii: sus: State. Dudu- 
ciuc, Rotarii,

Crețu, Iorga,
Tănase Tănase (antrenor), Eugeniu Pădureții (medic), Rarta. Enescu; jos : 

Rauh, Cristiani, Poroșnicu. Lipsește din fotografie Antonescu
Horst ’BUCHFELNER — SibiuFoto :

Paul IOVAN

telefon, de

campiona- 
volei s-a 
seara în 

Brașov, eu 
a voleiba-

BRAȘOV, 7 (prin 
la trimisul nostru).

Turneul final al 
tului masculin de 
încheiat miercuri 
sala Armatei din 
vietoija detașată
liștilor de la Steaua.

Primele au intrat în teren 
echipele Politehnica și Rapid. 
Gălățenii, inspirat conduși de 
pe margine de antrenorul G. 
Kramer, au cîștigat ușor două 
seturi, dar în cei de al trei-,

FESTIVITATE LA CLUBUL RAPID
Ieri a avut loc ședința lăr

gită a Biroului Consiliului 
clubului sportiv Rapid, la 
care au mai luat parte, ca 
invitați, antrenorii și tehni
cienii acestei mari unități de 
performanță a sportului ro
mânesc.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți tovarășii Miron Oltea
nu, secretar al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Costică Chiți- 
mia și Ioan Pavel, secretari 
ai Comitetului de partid al 
sectorului 8 al Capitalei, Tu
dor Vasile, președinte al Con
siliului sportiv municipal 
București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Miron Olteanu a înmînat 
președintelui clubului, Petre 
Capră, Diploma de onoare a- 
cordată de C.N.E.F.S. pentru 
locul întîi pe care Rapidul 
s-a clasat în întrecerea des
fășurată anul trecut a clu-

burilor sportive din grupa a 
Il-a. (De remarcat că ace
lași loc îi revenise și cu un 
an înainte). Felieitîndu-i pe

jamentul de a reedita și în 
întrecerea din a’cest an suc
cesele repurtate în 1969 și 
1970,

lea au fost depășiți într-un 
final în care au condus cu 
12—11 ! Prin urmare, 2—1 la 
seturi pentru gălățeni. Cine 
cîștigă setul următor obținea 
medaliile de bronz. Rapidul 
conduce cu 3—0, apoi Poli
tehnica blochează foarte bine 
de patru ori și ia conducerea. 
După ce studenții mai fac 
două puncte. Rapidul se dis
tanțează (13—6), dar Poli, re
vine (13—11), giuleștenii au 
apoi setbol (14—11), însă 
Udișteanu și compania nu 
mai pot fi opriți și cîștigă 
setul și cu aceasta meciul cu 
3—1 (10, 6, —12, 14). Ei obțin 
astfel locul 3 la... punctave- 
raj (1405:1165, față de 1335 : 
1196) Excelent au evoluat Udiș
teanu, Mânu și bine Păduraru 
— de la învingători. Arbitraj 
bun G. Ionescu — N. Amă- 
rășteanu.

In ccl dc al doilea joc, Di
namo a dat o replică puterni
că Campionilor. După ce au 
cedajt primul set, Jn ca,re au 
condus cu 14—9, dinamoviștii 
le-aju cîștigat pe celelalte trei 
la diferențe elocvente, adju- 
decfindu-și partida 
(-114, 7, 6, 7).

/Clasament

Steaua
2. Dinamo

final :

co 3—1

1
6

82:17
74:29

61:46
61:46

,,Cupa Steaua11 la ciclism

leri după-amiază, aproape 
4 20 de rutieri s-au prezen
tat la prima cursă de fond pe 
etape a anului, „Cupa Steaua", 

5Deși decorul a fost monoton 
^startul s-a dat în cimp, la 
ifcm 11,5, sosirea s-a făcut a- 
iproape de... Călărași, la km 
'20, cupola joasă a norilor 
crea senzația de permanentă 
apăsare...), cursa — prin fa-

Suciu, pentru ca la km 83 
plutonul să-i „înghită11 pe 
toți) și o senzațională deta
șare, realizată în apropiere 
de sosire de cinei out-sideri, 
au dat culoare acestei curse 
inaugurale, au făcut-o inte
resantă, pe alocuri palpitan
tă. Faptul că în final s-au 
impus acești necunoscuți ai 
plutonului asigură întrecerii,

dc

55
50

45
45

a-„Cupa Semicentenarului", 
cordată pentru rezultatele 
turneului final, a revenit c- 
chipei Steaua.

In reuniunea pugilis-

continuat întrecerile 
box. Iată cîteva re-

Ieri au 
zonale Ia 
zultate :

Mihalcic (Motorul 
p. I. Moștiu. (Aurul 

D. Moraru (Steaua) b. 
Gh. Alfirii (Met. Oțelul 
(C. Crețu-coresp.)

b. k.o. 2 Gh. Popa (Met. 
St. ................... ... '

b.

Peste cîteva clipe, tovarășul Miron Olteanu va înmina Di
ploma președintelui clubului Rapid

sportivii, antrenorii și acti
viștii clubului pentru succesul 
obținut, tovarășul Miron Ol- 
teănu Ier-a adresat totodată, 
îndemnul de a depune noi 
eforturi pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
lor activități.

Primind înalta distincție, 
tovarășul Petre Capră a ex
primat !— în numele tuturor 
sportivilor clubului — unga

AZI, LA HOCHEI
După o zi de pauză, cam

pionatul divizionar de hochei 
se reia astăzi pe patinoarul a- 
coperit „23 August" din Capi
tală. Programul etapei de joi : 
ora 10 : Steaua — Avîntul 
Gheorgheni ; ora 16,30 : Dina
mo — I.P.G.G., ora 18,30 : A- 
vîntul M. Ciuo — Agronomia 
Cluj.

Aurelian BREBEANU

La Tq. Mures au fost stabiliți finalistii□ -> ■> •

SIBIU.
tică de aseară, în cel mâi echi
librat meci, C. Bumb (Tract. 
Brașov) l-a învins la puncte pe 
N. Deicu (Oțelul Galați). Cele
lalte rezultate : C. Stănescu 
(Din. Bv.) b. k.o. 2 I. Chișu 
(Constr. Cluj), V. Ivan 
(C.P.M.B.) b. ab. 2 I. Chirikeș 
(C.S.M. Sibiu), I. Pache (Tract. 
Bv.) b. p. V. Morea (C. Turzii), 
M. Toni (Steaua) cîștigă prin 
neprezentare, I. Simuleac (St. 
roșu Bv.) b. p. N. Pleșa (C.S.M. 
Sibiu), V. Silberman (Steaua) 
b. p. Gh. Peteanu (A.S.A. Cluj), 
I. Gîldă (C.S.M. Cluj) b. dese. 
3 N. Tănase (C.S.M. Sibiu). S-au 
disputat doar 7 partide. Repre
zentanții județelor Alba Și Vîl- 
cea au absentat. (I. Ionescu- 
coresp.).

TIMIȘOARA. Gh. Cristea 
(Met. Buc.) b. p. T. Trif (Mo
torul Arad), P. Pîrvu (Metalul 
Bocșa) b. p. I. Otopilă (Aurul 
Brad), P. Iuga (Oțelul 
b. p. N. lovănescu (U. M. Ti
mișoara), Gh. Hoduț (Olimpia

Gal.)

Buc.) 
Buc.), 
Arad) 
Brad), 
ab. 1 
Roșu). , . ___

BACĂU. V. Jugănaru (A.S.A. 
Bacău) b. p. D. Țigănuș (Prog 
Brăila), I. Pop (Moldova Nouă) 
b. _ ab. 3 C. Goldie (Nicolina 
Iași), V. Kiss (A.S.A. Cluj) b. p. 
D. Goldan (A.S.A. Bacău), P. 
Manole (Farul) b. p. I. Robitu 
(Prog. Brăila), I. Radu (Nico- 
lina Iași) b. p. I. Pavlov (Met. 
Suceava), A. Iliescu (Farul) 
b. p. I. Stanciu (Constr. Boto
șani). (I. Iancu-coresp.)

TG. MUREȘ. Pentru finalele 
zonei din localitate s-au cali
ficat următorii boxeri : P. Ga- 
nea — Gh. Racz, N. Sontică — 
C. Ciucă, I. G’ăvan — V. Iva- 
novici, St. Crișan — G. Po- 
metcu, M. Păuniță — A. Rus- 
neac, A. lacob — C. Stanciu, C. 
Ghiță — Al. Matiuș, V. Tirb 
— N. Bloj, I. Mihoc — C. Co- 
jocaru, I. Siliște — fără adver
sar, V. Vaștag — Al. Prohor. 
(C. Albu-coresp.)

Goldic (Nicolina

X

(Continuare in vag. a 8-a)

roschi — N. Andronache 
care a rezistat în final pre
singului plutonului.

Rezultate tehnice :
Seniori (100 km, 65

concurenți): 1. IULIAN CON
STANTIN (DINAMO) 2 h. 
20:24 (medie orară 42,8 km); 
2. S. Suditu (Olimpia); 3. I. 
Ignat (Metalul Plopeni); 4. 
Al. Zaroschi (Dinamo); 5. N. 
Andronache (Metalul Plo
peni) — același timp; 6. V. 
Selejan (Dinamo) 2 h. 20:47; 
7. Șt. Ene (Steaua); 8. I. Mi- 
culan (Voința Ploiești); 9. 
Gh. Toader (Dinamo); 10. I. 
Nicolae (Metalul Plopeni) — 
același timp; juniori (40 km, 
54 de concurenți) : 1. MA
RIAN TOMA (ȘC. SP. 1) 
1 h. 04:18 (medie orară 37,790 
km); 2. Marian Roșu (Dina
mo); 3. Ion Gavrilă (Steaua) 
— același timp.

Etapa a II-a a „Cupei 
Steaua" se dispută astăzi pe 
ruta București — Oltenița — 
București, 110 km. Startul 
(ora 16) și sosirea la km 13.

H. NAUM

11
11

F
Aglomerație în pluton! Imagine realizată pe prima parte 

tt etapei de ieri din ,,Cupa Steaua" Foto. : N. DRAGOȘ 
zele sale dinamice — a reu
șit să-i învioreze pe toți cei 
prezenți în caravană. Un 
ritm alert pe prima parte, 
apoi evadări (km 57, s-au 
desprins Mircea Virgil, N. 
Gavrilă, M. Ioniță, Șt. Leib- 
ner și V. Selejan, km 80 — 
alți doi rutieri părăsesc plu
tonul — Al. Sofronie și Șt.

în continuare, o desfășurare 
dinamică (replica fruntașilor 
nu se va lăsa așteptată), iar 
media orară finală — 42,8 
km — atestă buna pregătire 
a majorității rutierilor noștri 
la început de sezon. O men
țiune specială pentru cvinte
tul Iulian Constantin — S. 
Suditu — I. Ignat — Al. Ză

Aseară, in Berlinul Occidental
w

HERTHA B.S.C.-LOTUL REPREZEN TATIV DE FOTBAL 4-2 (3-1)
BERLINUL OCCIDENTAL, 

7 (prin telex). Aseară, pe 
stadionul Olimpic din locali
tate a avut loc meciul dintre 
Hertha B.S.C. și lotul repre
zentativ de fotbal al Româ
niei. întîlnirea, care a fost 
urmărită de 10 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu rezul
tatul de 4—2 (3—1). în favoa
rea gazdelor. La fluierul ar
bitrului Horstmann s-au a- 
hniat următoarele formații :

LOTUL REPREZENTATIV: 
Răducanu—Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Mocanu, Dumi
tru, Radu Nunweiller, Nea-

Gross—Fatzkc, 
Enders, 

Sperlich,
Gher- 
Ilorr,

gu. Dembrovschi, Dumitra- 
che, Lucescu.

HERTHA: 
Wild, Rumor, 
gheli. Gayer,
Varga, Steffenhagen.

în primul minut de 
fotbaliștii români lansează un 
atac și Dumitru trage puter
nic, dar șutul său nimerește 
bara. Apoi, pentru moment, 
meciul se echilibrează, fazele 
altemînd de la o poartă Ia 
alta. în continuare, însă, gaz-

joc,

dele inițiază mai multe a- 
tacuri și în min. 13, la o gre
șeală a lui Mocanu, Steffen
hagen pasează lui Sperlich, 
care înscrie primul gol în 
favoarea gazdelor. Opt mi
nute mai tîrziu, apărarea ro
mână comite o nouă gre
șeală : Gayer este nemarcat, 
acesta îl lansează pe Varga 
(de asemenea liber) care mar
chează. Cu un minut mai 
tîrziu, scorul devine 3—0 în 
favoarea gazdelor, autorul 
golului fiind Horr. în con-

tinuare, tot vest-beriinezii 
sînt în atac. Echipa oaspe, nu 
reacționează decît foarte rar 
prin contraatacuri. La o ase
menea acțiune, Dumitraohe 
este faultat în apropierea ca
reului de 16 metri. Lovitura 
liberă este executată de Dem- 
brovschi peste poartă. Cu trei 
minute înainte de terminarea 
primei reprize, Dinu trage 
de Ia 30 de metri, surprin-

paff. a l-a]

Campionatul școlilor profesionale la lupte

263 DE FINALIȘTI
263 de elevi, selecționați 

din 80 de școli profesionale 
aparținînd de 12 departa
mente, și-au disputat timp 
de trei zile la Brașov cam
pionatul lor de lupte. între
cerile au fost dirze și viu 
disputate, toți participanții a- 
vînd o bună pregătire, ceea 
ce a conferit competiției o-

UN ULTIM TEST PENTRU

JOCUL DE RUGBY CU ITALIA
Ultima ieșire în fața publi

cului a lotului A de rugby, 
înaintea confruntării cu re
prezentativa Italiei, a avut 
loc miercuri după-amiază, pe 
stadionul Tineretului, în com
pania divizionarei B Sportul 
studențesc.

A fost — așa cum ne anun
țase încă de dimineață antre
norii lotului, prof. Alexandru 
Teofilovici și , Petre Cosmă- 
nescu. — mai mult un meci- 
școală, în care s-a urmărit 
îndeosebi exersarea unor 
scheme și a combinațiilor tac
tice.

Tn teren a intrat echipa a- 
riunțată în ziarul nostru de 
miercuri ca definitiv, slabili-

tă, mai puțin Rășcanu care, 
avînd o ușoară entorsă (nu 
însă cu implicații pentru par
tida de duminică), a fost în
locuit cu Miclescu. Deci i 
Baciu, Onuțiu, Drăgulescu — 
Șerban, Atanasiu — Miclescu, 
Demian, Al. Pop — Bărgău- 
naș, Nicolescu — Suciu, Nica, 
Dragomirescu, Teleașă — Dur- 
bac. A mai jucat Mihai, în 
locul lui Bărgăunaș.

Jocul XV-lui preconizat 
pentru partida cu Italia a 
fost oarecum sub nivelul ce
lui practicat duminica trecută 
în întîlnirea cu lotul B. Evi
dent, n-ar fi avut nici un rost 
ca jucătorii să se expună 
unor a^de^tări. Și așa an

trenorii iotului au avut de 
rezolvat, în ultima săptămî- 
nă, multe probleme ivite.

Și, totuși, întîlnirea a plă
cut, ea purtînd amprenta unei 
dispute dîrze, deși, firesc, 
lupta a părut inegală. Este și 
meritul rugbyștilor de la 
Sportul studențesc, care au 
jucat deschis, cu multă am
biție, chiar dacă, uneori, nu 
prea... au avut spor. Diferen
ța de gabarit dintre cele două 
teamuri și-a spus cuvîntul, 
mai ales la capitolul placaje, 
în care studenții bucureșteni 
au fost net inferiori.

mogenitate și un. plus de a- 
tractivitate.

Iată ciștigătorii — GRECO- 
ROMANE: cat. 48 kg. — I. 
Bădica (Ortișoara); 52 kg — 
Gh. Viman (Pitești); 56 kg
— AI Ionescu (Șc prof, auto 
Buc.); 60 kg — C. Gărăgău 
(Șc. prof, auto Buc.); 65 kg
— D. Popa (Șc. prof, constr. 
montaj Buc.); 70 kg •— C. 
Pîrlog (Șc. prof. Semănătoa
rea Buc.); 75 kg — P. Schir- 
liu (Pitești); 81 kg — V. O- 
rosz (Satu Mare); 87 kg — 
P. Andrei (Pitești); <$•’ 87 kg
— C. Dima (Galați). Pe școli: 
1. Grupul școlar construcții 
montaj Buc. 16 p, 2. Școala 
profesională minieră Bălan 
12 p, 3. Grupul școlar Petrol 
Pitești 12 p.

LIBERE (în ordinea cate
goriilor) : Gh. Ștefan (Șc. 
prof.Electroaparataj Buc.); I. 
Nichita (Hunedoara); V. Voi- 
cu (Tîrgoviște); L. Papp (O- 
dorhei); C. Fodorc (Brașov); 
N. Dragomir (Brașov); M. 
Straton (Șc. prof. Electro- 
aparataj Buc.); Șt. Popescu 
(Șc. prof. C.F.R. Buc.); A. 
Bălăianu (Șc. prof, auto Buc.); 
M. Ghibuș (Șc. prof. Electro- 
aparataj Buc.); Pe echipe: 
1. Școala profesională Elec- 
troaparataj Buc. 23 p, 2. 
Grupul școlar energetic Ga
lați 15 p; 3. Școala profesio
nală mecanici agricoli Cărei.

(Continuare tn

Năstase înscrie cu dez involtură peste Wolter, ieșit la blocaj i 2—1 pentru „olimpici1^
Foto i Dragoș NEAGU j

LOTUL OLIMPIC —EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 2-2 (1-1)

0 „REPETIȚIE GENERALĂ" PARȚIAL REUȘITĂ

Modesta FERARINI M. B.

Consecvenți cu ei înșiși, 
antrenorii lotului olimpic, 
Valentin Stănescu și Cornel 
Drăgușin, au ținut să ofere 
nume noi în distribuție și la 
repetiția generală în vede
rea premierei din prelimina
riile J. O., cu echipa Alba
niei. Astfel, au apărut în 
formație cei doi puncheri ai 
Progresului, Beldeanu și Năs
tase, recomandați — în spe
cial secundul — de ultima 
partidă de campionat, cu Di
namo.

încercarea celor doi tineri 
jucători, în ldeea întăririi 
capacității ofensive a echi
pei. a avut un suport real.

Prin prisma replicii unui 
adversar redutabil — Ein-

tracht Braunschweig s-a do
vedit o formație masivă, 
care știe să se apere supra- 
numeric, dar care, intrînd 
în posesia balonului, se des
fășoară foarte rapid, avan- 
sînd amenințător chiar și cu 
fundașii centrali — rezulta
tul de egalitate cu care s-a 
încheiat partida, ca și faptul 
că, în sfîrșit, „olimpicii" au 
spart gheața ineficacității, 
înscriind două goluri 
bele din acțiuni), nu pot 
nesocotite.

Nu putem, însă, trece 
vederea lungile perioade 
joc ale selecționatei olimpi
ce în care ea a acționat la 
întimplare, încercările solita
re ale unora dintre, pomgp*

„olimpicii1
gheața ineficacității, 

(am- 
fi

cu 
de

nenții ei fiind irosite de cei
lalți prin pase la adversari, 
prin șuturi total neinspirate, 
prin neatenție, prin neanga- 
jare. Din această cauză, în 
primele 20 de minute „olim
picii1* nu „leagă1* nimic, cele 
cîteva acțiuni pe filiera Tă- 
taru — Năstase — Dumitres
cu, sau cursele lui Sălceanu 
fiind simple oaze într-un de
șert. Poate de aceea nici n-a 
mirat faptul că Eintracht 
conducea la un moment dat, 
cu 1—0, prin golul înscris de 
Erler (jucător modern, cu o 
mare rază de acțiune, vite-

Paul SLAVESCU

(Soutiauflrs in pag, a 5-aJ



SE PROFILEAZĂ ECHIPA RUTIERILOR NO$TRI
PENTRU ATACAREA BAREMULUI OLIMPIC

PROGRESUL MORAL
Un lot -jiu: ne ros de rutieri 

români —■ majoritatea dintre 
ei vizați jbentru echipa de 
100 km contratimp care va 
încerca ,să Obțină în aceș,t se
zon harem Ui olimpic — a 
concura^ Ia piai multe între
ceri de ,fond Și pe circuit în 
Bulgaria, protțramate întjre 28 
martie și 4 aprilie. La reve
nirea în CVtpitaVă, am 4 vut o 
scurtă discuție cu antn snorul 
ȘTEFAN LEțMÂlVDROIt J oare 
i-a însoțit pk> cetj 12 alergă
tori. Î11 primul rî tid, ru i-apus 
la dispoziție dateȚe b ehnice. 
Cicliștii noștri au luat parte 
la următoarele competiții:

28 martie, Star<? IZagora, 
cursă pe circuit — 60 . km, 81 
de concurenți ; cel .n^ai bun 
rezultat t LOCUL II' *• — VA
SILE BIȚRLACU ;

29 martie, S-Urm i '.agora, 
cursă de fpnd — 80 ii;m, 81 
toncurenți; cele mai bune 
rezultate: locul IX — C r. Tu
doran, X — Ștefan Esț . e ;

31 martie, Gabrcroaj, cursă 
pe circuit — 56 km, t 63 de 
concurenți, M\TDIE ffiȘ IARĂ 
44 KM !'; cele mai &uaj e re
zultate: LOCUL I — SH) iFAN

INTERVIU CU ANTRENORUL ST. LEMÂNDROIU 
DUPĂ EVOLUȚIA CICLIȘTILOR ROMÂNI ÎN BULGARIA

ENE, VI — N. Gavrilă, VIII 
— Cr. Tudoran, IX — C. 
Ciocan ;

3 aprilie, Pleven, cursă de 
fond — 95 km, 76 de con- 
curenți; eel mai bun rezul
tat": LOCUL II — ȘTEFAN 
ENE ;

4 aprilie, Pleven, cursă pe 
circuit — 72 km, 52 de eon- 
curenți ; cel mai bun rezul
tat : locul VIII — Constantin 
Ciocan.

încă două amănunte : la în
treceri au luat parte cei mai 
buni rutieri din Bulgaria (in
clusiv membrii lotului pentru 
„Cursa Păcii"); în ultimele 
zile s-au accidentat doi dintre 
cicliștii români: Ștefan Ene și 
Vasile Burlacu.

— După prezentarea datelor 
tehnice, v-am ruga să ne vor
biți despre comportarea „olim
picilor" în această primă evo
luție peste hotare a sezonu-

LA FINALELE DE TINERET (libere)ZIUA' A \9OUA
CLUJ, 7 (pHitr telefon)'.. V. Ie- 

rnentele care ah dominat a -a 
de a doua zi a Linalelor CSH'1” 
pionatelor republfcsane indM - 
duale de lupte lit>ere pentru ' 
fineret au fost cortibativitațea 
și risipa de procedee tehnic® 
tine executate, ceea ce dove
dește pregătirea burkă a ma- - 
jorității participants lor. Oi 
mențiune deosebită trebuie» 
acordată luptătorilor din Ga » 
lăți, Brașov, Constanța și ■ 
București.

După disputarea întrecerilo vf 
din meciurile de miercur 1 
s-au profilat pretendenții 1; i 
titlurile de campioni la ma-r 
joritatea categoriilor. La 
kg“ A. Kalapecs (Șc. 
Odorhei) și-a învins toți ad- 
versarii pe> care î-a întilnit 
în primele trei tururi prin 
tuș: D. Coman (Brăila), I. Nae 
(Dinamo Buc.) și St. Rodos 
(C.S.M. Reșița). Dar tot la 
această categorie a obținut 
rezultate asemănătoare și L 
Eucan (Montorul Pitești) care 
l-a depășit detașat la puncte 
pe M. Căldăraru (Jiul) și prin 
tuș pe V. Ignat (Dunărea Ga
lați). La următoarea catego
rie, 52 kg, E Arapii (Steaua), 
după victoriile înainte de li
mită pe care le-a repurtat în 
partidele din prima zi, a 
obținut și în cea de a doua 
tușul în fața lui FI. Sur (Cric 
șui Oradea). Se pare că fi
nala și-o va disputa cu P. 
loniță (Progresul Buc.) care, 
la rîndu-i, a repurtat numai 
succese: b.t. Gh. Bucur
(Electroputere Craiova) și b.p.

’ 1 „48ț
Kalapecs (Șc. sp.

întîlnit

(dif.) V. Pacrița (Nicolina 
Iași). Mult mai echilibrată se 
prezintă, deocamdată, disputa 
pentru întîietate la cat. 57 kg. 
El. Moț (Steaua), Gh. Do- 
broiiel (Steagul roșu Brașov) 
și Gh. Peter (Vulturii Lugoj) 
și;au fixat toți adversarii cu 
u/nerii pe saltea. M. Pîrcă- 
leibu (Progresul Buc.) și V. 
ă lihăilă (Dinamo Buc.) la cat. 
7.4 kg, E Dumitru (Steaua) și 
iC. Ardeleanu (Vulturii Lugoj) 
Fa cat. 82 kg, au prima șansă 
»de victorii finale.

La o singură categorie 
tapele s-au limpezit •— aceea 
ta „greilor" unde LADISLAU 
SIMON (Mureșul Tg. Mureș) 
ieste de pe acum campion. Joi 
vor fi cunoscuți și ceilalți 
■campioni.

hii competițional 1971. Care 
sînt concluziile dv ?

— tn primul rtnd, trebuie 
să menționez faptul că ne-am 
bucurat de condiții foarte 
bune. Atît cazarea și masa, 
cit mai ales condițiile de con
curs au fost la nivelul exi
gențelor. Pentru alergătorii 
noștri, participarea la cursele 
din Bulgaria a însemnat un 
bun prilej de pregătire indi
viduală in condiții de con
curs. Ei au întilnit 
întrecere adversari 
au trebuit să facă 
trasee diferite, cu 
de diferite grade. Emil Rusu 
a corespuns la acțiunile-temă, 
a dovedit aceeași forță re
marcabilă și un lucru nou, 
deosebit de important: se re
face rapid după efort. Un ru
laj suplu a arătat Ion Cosma, 
in timp ce Ștefan Ene ne-a 
demonstrat calități deosebite 
de luptător și om de iniția
tivă, avînd o pregătire cores
punzătoare etapei actuale. Și 
Mircea Bădilă, deși începător, 
a dovedit calități pentru pro
ba de contratimp. Dumitru 
Nemțeanu rămine același 
muncitor conștiincios. Păcat 
că Cr. Tudoran, un rutier ac
tiv și nu lipsit de calități, 
este dezordonat, nu poate ur
ma o linie de conduită într-o 
cursă. Repet, fiecare a avut 
cite ceva de învățat, fiecare

in fiecare 
redutabili, 
față unor 
dificultăți

STUDENȚII
IN CONCURS

Pe traseele din masivul 
prahovean al Bucegilor, în 
apropierea orașului Bușteni 
se va desfășura duminică 11 
aprilie tradiționala Alpiniadă 
universitară de iarnă in or
ganizarea secției de resort a 
C.S.U.-I.P.G.G. din București. 
Organizatorii scontează pe o 
participare numeroasă.

la 
că 
va

și-a completat pregătirea 
capitolele deficitare, astfel 
nu peste multă vreme se 
putea trece la un antrena
ment specializat pentru cursa 
de 100 km.

— Desigur, este greu să ne 
dați nn răspuns definitiv la 
întrebarea: „din cine ar fi 
alcătuit cvartetul pentru pro
ba olimpică ?“, dar am vrea 
să ne spuneți măcar în ce 
măsură se profilează.

—. Ea această întrebare cel 
care trebuie să răspundă este 
colegul meu Nicolae Voicu. 
Am discutat însă împreună 
pe această temă de multe ori, 
dar incă n-am ajuns la o con
cluzie. Există un candidat si
gur — Emil Rusu — și unul 
potențial — Ion Cosma. pen
tru rest, celelalte întreceri, an
trenamentele specializate vor 
trebui să aducă precizări în 
vederea definitivării forma
ției. Nu uitați că și în lotul 
pentru „Cursa Păcii" sînt 
alergători care se află Tn 
atenția noastră pentru proba 
olimpică.

Așadar, prima evoluție a 
candidaților olimpici s-a sol
dat cu rezultate încurajatoa
re. Adăugind și faptul că în 
„Turul Algeriei'* s-a mers 
bine, că activitatea competi- 

-țională continuă la un nivel 
ridicat — puitem aștepta cu 
speranțe primele examene.

N. HRISTACHE

Nușa DEMIAN

£
1 TINERII ÎNOTĂTORI

I

PE
începînd de astăzi, piscina 

■de 25 m din Reșița va găz
dui concursul național de 
primăvară, rezervat juniori
lor mici (15—16 ani) și co- 
.piilor din categoria A (13— 
114 ani). Programul a fost al- 
icătuit pe 8 reuniuni, cu se- 
Irii în fiecare dimineață, iar 
'finalele după-amiază. Com- 
rpetiția va constitui ultima 
.selecție pentru completarea

BLOCSTARTURI
lotului ce se va 
tămîna viitoare 
(Austria) pentru 
rul cu Franța și

deplasa săp- 
la Millstadt 
triunghiula- 
Austria.

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONUL
PIERDE PRIMA PARTIDĂ I
CLUJ, 7 (prin telefon). — 

Surprizele n-au lipsit chiar din 
prima rundă a finalei campio
natului național de șah pe e- 
chipe. Astfel, echipierii Con
structorului București n-au pu
tut trece âe rezistența Medici- 
nei Timișoara cu care-și impart 
punctele, in cele șapte partide 
disputate : 31»—3’.a. De notat că 
la prima masă, campionul țării, 
maestrul internațional Victor 
Ciocâltea, a fost învins de ti
mișoreanul dr. Romulus Alexan- 
drescu.

Iată și celelalte rezultate din 
prima rundă : Mureșul Tg. Mu
reș — Crișul Oradea 3—4, Pe
trolul Ploiești — Medicina Iași 
5* -j—1’,3. Electronic» București — 
Universitatea București 4*.'2—2','2, 
C.P.M.B. — C.S.M. Cluj 3—3 (1).

Iată acum și ordinea celor 
zece finaliste, pe tabloul con
cursului, așa cum a fost stabi
lită prin tragere la sorți : 1. 
Medicina Timișoara; 2. C.P.M.B.; 
3. Mureșul Tg. Mureș ; 4. Petro
lul Ploiești ; 5. Electronica
București ; 6. Universitatea
București ; 7. Medicina Iași : 8. 
Crișul Oradea ; 9. C.S.M. Cluj ; 
10. Co.nstructorul București.

S. SAMARIAN

Ce va fi sîmbătă cu Farul, cin# poate 
ști ? Eu continui să cer tăcere și înainte 
și după fiecare meci al Progresului nos
tru care înveselește șl îngrozește un cam
pionat întreg. Am cerut .tăcere" după ce 
a fost învins de campionii țării, deși a 
jucat mai bine decît ei. Am cerut „tă
cere" după ce a întors soarta pe dos și 
a bătut Steagu', afară, la Brașov. Cer 
„tăcere" și acum, după ce a bătut cea 
mai bună echipă românească, acum, cînd 
noi, progresiștii, primim telefoane de . mul
țumiri de la rapidiști, cînd toți frizerii, 
casierii și tipografii Bucureștiului sînt ser
viți clasa l-a In toate trenurile țării. Cer 
„tăcere", să zicem din superstiție; rapi- 
diștilor care mă lingușesc, le spun „prin
tre dinți" : „vedeți ce faceți cu U.T.A., 
și nu vă bizuiți pe noi, mai ales că noi 
nu aveni de ce „pavoaza". Miracolul con
tinuă : miracolul Năstase, miracolul Racksi, 
mai vine și miracolul Beldeanu, eu adaug 
pe acest Tănăsescu, pe acest fantastic 
Gherghel care l-a înlocuit 
pe acel măreț Manta, care 
nu știe încă să iasă din 
poartă, dar tot măreț; ca 
să nu mai spun că toate 
astea s-au întîmplat fără 
Dudu ; cînd au loc miraco
lele nu e bine să comen
tezi prea mult. Sîmbătă, cu 
Farul, cine poate ști cum 
va arăta satana ?

Dar, indiferent ce va fi 
cu Farul, cu Steaua sau 
chiar cu gărarii — ceva 
admirabil s-a întîmplat du
minică, și televizorul va 
sta martor pînă la răcirea planetei. Despre 
acest fenomen merită spuse două vorbe, 
chiar dacă Progresul se va dovedi una din 
cele două proaste care trebuie să pice din 
familia deștepților între deștepți. Era 1—1, 
era min. 49, Racksi venea bolid spre careu, 
se ducea la poartă 
nu avea unde să 
poartă, făcuse deja un pas în careu și 
cu o piedică excelentă a fost pus jos I 
Cereți televiziunii să reia faza, deși nu 
mai e nevoie, și se va vedea cum Racksi 
zboară prin aer și cade în careu. Arbi
trul nu dă nimic, iar amicul Urziceanu 
precizează că n-a fost nimic, „dovadă 
că jucătorii Progresului nu protestează și 
nu solicită"... într-adevăr, așa a fost, n-au 
solicitat, n-au protestat — cum se obiș
nuiește din moși-strămoși — și s-au arun
cat ca dracii după balon. Peste un sfert 
de oră, Beldeanu marca, exact de unde 
Mopsul dăduse golul lui superb care nu 
se compara cu al lui Beldeanu, dar va
lora mai puțin. Eu spun așa : dacă Pro
gresul nu cîștiga, și băfea Dinamo, Li-

t r

loartâ printre patru colțoși, 
. „j se ducâ decît spre

mona avea azi soarta lui Ritter. Penal- 
lyul neacordat de Ritter era mult mai dis
cutabil decît cel uitat de Limona.

Acum, îi dăm lui Limona două stele 
și nu ne interesează din ce județ sau cu 
cine e cumnat. Aceasta se datorește pro
gresului, unui progres moral — și mie, 
cel puțin, fenomenul mi se pare luminos : 
Progresul nu a sărit la arbitru, echipa 
s-a dezinteresat de soarta lui Limona, ea 
era obsedată doar de soarta ei și a par
tidei. în fotbal, ca și oriunde, nu cu ar
bitrul (sau cu liberul arbitru, cum zic, 
filozofii) trebuie să ne batem, noi, oa
menii condamnați (sau nu) la retrogra
dare, la nefericire. Ci cu soarta. E ad
mirabil — în numele progresului — că 
azi, eroii meciului nu au fost Limona sau 
tușierii săi, ci Manta, Beldeanu, Racksi 
și — încă o dată — Gherghel. Aceasta 
să ne fie învățătură de minte, pentru toate 
campionatele, lie ele de divizia C, .World 

doar europene s un arbitru 
poate vicia rezultatul cînd 
asta depinde de el, însă 
o echipă adevărată — 

1 mare sau mică — nu ac-
1 ceptă ca rezultatul să de-
| pindă de arbitru, ci de
■ ea. (Bineînțeles, cînd vine
I și cu legitimațiile...)

Altfel, pe lingă acest fe- 
I nomen progresist, vremea
I are ciudățeniile ei : la ho-
f chei pe gheață, campionii
’ europeni sînt mai buni de

cît campionii mondiali, dar 
nu pot fi campioni mon
diali fiindcă au pierdut un 

meci la echipa care retrogradează în 
grupa B, iar la handbal în 7, campioană 
cluburilor europene e mai slabă decît cea 
mai bună echipă c_ 
Steaua, care în măreția 
a acceptat să se supună 
juca o finală pe terenul

Cup" sau

CORESPONDENȚA

O parte dintre scrimerii 
noștri fruntași și de perspec
tivă au evoluat la Berlin, cu 
ocazia concursului internațio
nal organizat de clubul local 
Dynamo. Pe probe, cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
sabrerii : locurile 1 (Bădescu) 
și 3 ,(Culcea) la individual și

europeană, numită 
și naivitatea di 
obligației de a 
adversarei.

Pilath Anton (Calea Românilor 26. 
Arad), Mircea Rusu (Constanța), Vlad 
Toma (București) : îmi pare bine că ați 
fost de acord cu mine tn privința me
ciului Clay—Frazier. îmi pare bine că 
mi-ați scris.

Maria Vals (Brăila) : Nu mă supără câ 
nu sînteți de acord cu mine în privința 
lui Clay. Nici eu nu-s de acord cu 
d-voastră. E o cale bunâ spre a lega un 
dialog, dar evitați epigramele. Nu-mi plac 
femeile care fac epigrame, în schimb sînt 
topit dupâ cele care adorâ boxul.

BELPHEGOR

HARITON BÂDESCU [sabie] PE PRIMUL LOC LA BERLIN

Pentru a compensa slaba 
activitate din lunile ianuarie- 
și februarie, cauzată de lipsa 
zăpezii, boberii au efectuat, 
acum spre primăvară un ul
tim stagiu de antrenament pe 
gheață la Piatra Arsă. Aici, 
la 2 000 m altitudine, pe o 
pirtie de 380 m, ei au putut 
lucra intens, datorită unui 
bebilift (care urca bobul), 
reușind să efectueze 25 de 
coborîri într-o oră. Antrena
mentele de start, făcute _ de 
regulă în zorii zilei, înainte 
ca gheața să se înmoaie, au 
fost completate cu ședințe de 
pregătire fizică efectuate în 
sală și eu ore de schi.

Au luat parte la acest sta
giu de antrenament boberii 
din lotul olimpic, cel de ti
neret și 6 începători selecțio
nați dintre tinerii pregătiți 
tot la Piatra Arsă eu cîteva 
săptămîni înainte. Tabăra s-a

„CUPA STARfTULUr LA PIATRA ARSĂ
r

încheiat cu un concurs pen
tru „Cupa startului", în două 
manșe, la care s-a cronome
trat doar plecarea (30 m), 
fiecare bober acționînd singur 
pe postul său. Iată rezulta
tele : Piloți, seniori: 1. Dragoș 
Panaitescu (A. S. Armata), 2. 
Nic. Stavrache (A.S.A.), 3. C. 
Vulpe (Voința Sinaia). Piloți 
tineret : 1. Petre Bărbieru 
(C.F.R. Brașov), 2. Petre Bir- 
liga (Vulturul Comarnic), 3. 
Cohe lordache (Bucegi Si
naia). Impingători seniori : 1. 
D. Focșăneanu (Schi-bob 
club Sinaia), 2. D. Pascu (Vo
ința Sinaia), 3. Nic. Solomon 
(C.F.R. ~ * . " _" ‘
tiiieret: 1. Ion Popa (A.S-A-), 
2. Ion -*■ 
naia), 3. N. Solomon (C.F.R. 
Brașov).

Antrenamentele boberilor 
au fost conduse de A Pașov- 
schi, I. Panțuru și Fi. Bel- 
dica.

Brașov), Impingitori

Vîlcea (Voința Si-

TIMIȘOARA. Partide echi
librate și o surpriză : deși 
era favorit, reușind după 
două minute să-și dezechi
libreze adversarul, care a 
fost numărat, în final me
talurgistul bucureștean N. 
Enciu a poposit de două ori 
Ia podea, fiind apoi dominat 
net de arădeanul N. Moț. Ast
fel, Enciu a ratat calificarea 
în turneul final al campio
natului. Alte rezultate înre
gistrate marți ; Șt. Mihalcic 
(Motorul Arad) b.p. C. Jif- 
covici (U.M.T.), N. Duca 
(Crișul Oradea) b.p. P. Cos- 
tea (Motorul Arad), P. Pru- 
nea (Minerul Lupeni) b.p. N. 
Toma (Minerul Moldova 
Nouă). Gr. Mihoc (CER Ti
mișoara) b.ab. 1 I. Cigulea 
(Crișul Oradea), D. Găinaru 
(Crișul Oradea) b.p. G. De- 
heleanu (Motorul Arad), S. 
Tîrîlă (Din. Buc.) b.ab.2 I. 
Bisac (Voința Lugoj).

CONSTANȚA. Neprezen- 
tări, meciuri încheiate îna
inte de limită, de slabă fac
tură tehnică, iată bilanțul 
primei gale a zonei din lo
calitate. în plus, o decizie

FORESTIERUL" 
TTLMACIU

la capătul căruia au Ieșit cțșU- 
gători : Daniela Crlșan, din clasa 
a IX-a A (Individual compus), 
Mariana Ștefănescu, a Vl-a A 
(avansați) și Marton Molnar, a 
VI-a B. Pe echipe. „Cupa pri
măverii" a revenit : la fete — 
claselor a IX-a șj a VI-a B. la 
băieți — clasei a X-a C.

Albln MORARIU

OINARII DIN BOȚEȘTI
AURHL OLTEANU.

Boțești, județul Argeș, ne 
mite o scrisoare în care este 
semnată pasiunea tinerilor 
comună pentru oină.

sportivă Forestierul 
Tilmaciu, județul Sl-

„CUPA 
LA

Asociația 
din comuna ______  , .
biu, cu sprijinul comisiei jude- 
țfene de specialitate, a organizat, 

arena nou construită, „Cupa 
Forestierul*4 la popice. La între
cere au participat 12 echipe. Cupa 
a fost atribuită popicarilor de la 
Electrica Sibiu.

I. îON-coresp.

400 DE ELEVI LA „CUPA 
PRIMĂVERII"

Cu trei ani în urmă, gimnaștil 
Liceului nr. 15 din Cluj au insti
tuit o competiție internă : „Cupa 
primăverii". Întrecerea a clștigat, 
de la an la an, o tot mai mare 
popularitate, ea reunind la star
tul din această primăvară aproape 
400 de elevi și eleve din clasele 
V—XI.

Dirijați de profesorii Sabina 
Anastase, Irina Galiszter, Valeria 
Moraru șl Adrian Mureșan, gim- 
naștii Licaului nr. 15 au oferit 
spectatorilor (părinți, profesori, 
colegi din alte școli) un adevărat 
recital compus din demonstrații 
de gimnastică modernă și acroba

tică și ctintr-un exigent concurs, un motel.

din comuna 
tri-
:on- 
din 

______ _ ,____ Corespon
dentul nostru ne scrie că la ini
țiativa profesorului Victor Zam
fira. la Boțești s-au înființat două 
echipe de oină : una a școlii și 
una a organizației U.T.C. din co
mună. Formația școlii a partici
pat, ptnă acum, de două ori la 
campionatul județean rezervat 
pionierilor, ocupînd, de fiecare 
dată, locul doi. tn timp ce cea
laltă echipă s-a clasat pe locul 
întîl in campionatul județean, 
participtnd șl la finala pe țară.

UN COMPLEX TURISTIC 
Șl SPORTIV PE MUNTELE 

MĂGURA
Slntem Informați, din scrisoa

rea primită de la SANDU MA- 
TIAȘ, din Tg. Ocna, că în loca
litate au început lucrările de a- 
menajare a urnit complex spor
tiv pe platoul de pe muntele 
Măgura, de unde vizitatorilor 11 
se oferă o frumoasă priveliște 
asupra văilor Trotușului, Slănizii- 
lui și Oituzului. P5nă acum a fost 
terminată șoseaua de acces și 
lucrările la terenul de fotbal, Ui 
mind ca, in curînd, să fie date 
în folosință terenurile de hand
bal șl volei. Se preconizează, de 
asemenea, mărirea lacului exis
tent și repopularea lui cu pește, 
studiindu-se în același timp și 
posibilitatea realizării unul lac de 
agrement dotat cu bărci. Pentru 
cei ce vor dori să stea mai multe 
zile în aceste locuri, este prevă
zut a se construi un camping cu 
30 de căsuțe, un restaurant, și

PRIN MUNCA 
PATRIOTICĂ

Elevii Liceului ’economic din 
municipiul Giurgiu au amenajat, 
prin muncă patriotică, o moder
nă bază sportivă, compusă clin 
terenuri de volei, handbal, bas
chet și piste de alergăil. Este de 
reținut faptul că iluminatul fluo
rescent permite ca pe terenul de 
baschet, care este bituniinizat. să 
se desfășoare și întreceri in noc
turnă. Și o ultimă informație : 
valoarea lucrărilor efectuate ’ se 
ridică, la aproape 250 000 lei.

Tral&n BARBALATA—coresp.

AMENAJĂRI DE BAZE 
SPORTIVE ÎN GORJ

In județul Gorj, acțiune# de 
amenajare șl reamenajare a ba
zelor sportive simple a cuprins 
asociațiile sportive de pe întreg 
județul. In rîndul celor mal ac
tive asociații școlare trebuie sA 
menționăm pe cele de la Liceul 
Tudor Arghezi și Șc. generală 
din Tg. Cărbunești, Șc. generală 
nr. 8. Șc. generală nr. S, Liceul 
economic din Tg. Jiu, Liceul din 
Novaci.

Li Tg. Jiu, prin grija șl stră
duința membrilor asociațiilor Bi
ruința și Unirea, sînt In curs de 
terminare lucrările la două arene 
de popice, remareîndu-se în mod 
deosebit N. Haranaciu. V. Mater. 
Gh. Tuțuianu, A. Croitoru, M. 
Andrees cu.

M. BALOI-coresp.

MICII GIMNAȘTI 
ÎN ÎNTRECERE

La Arad a-a desfășurat — după 
cum ne informează antrenorul 
GHEORGHE DEMA — faza jude
țeană a campionatului republican 
de gimnastică pentru copil, la 
care au luat parte echipele Aso
ciației sportive Vagonul șl Școlii 
sportive. La categoria a m-a, in
dividual compus, a cîștigat Ște
fan Toth (Vagonul), iar la cate
goria a IV-a Ioan Slmion, de la 
aceeași asociație. Echipele de la 
Vagonul s-au calificat pentru faza 
de zonă, care va avea loc la 
Oradea.

Zonele campionatelor naționale 
GH. BÂDOI - ÎNVINGĂTOR CONTESTAT 

total nedreaptă : în partida 
cu rapidistul Gh. Bădoi, lui 
Ion Crețu (C. Turzii) i-a fost 
refuzată victoria, pe care o 
merita cu prisosință. Alte re
zultate : A. Dumitrescu (Stea
ua) b.p. ~ 
Slatina), după ce își trimi
sese de 
la podea. M. Dumitrașcu (Fa
rul) b.ab.l V. Ionescu (Vultu
rul Tulcea), M. Mosescu (Por
tul C-ța )b.ab.l I. Voicu (Ce
luloza Călărași), M. Zaharia 
(Cimentul Medgidia) b.p. M. 
Obretin (Locom. Fetești), K. 
Negip (Cim. Medgidia) b.k.o.l 
A. Dorobanțu (Locom. Fe
tești). Joi, finalele la 10 ca
tegorii.

GALAȚI. Gala inaugurală 
a decepționat. Singurul meci 
care a 
dintre 
Iași) și T. Chirilă (Din. Buc.), 
cîștigat la puncte de primul. 
Alte rezultate : M. Lumezea- 
nu (Steaua) b.p. C. Maxim 
(Ceahlăul P. Neamț), C. Mo- 
moiu (Oțelul Galați) b.p. 
Nica (Viitorifl Focșani), 
Moraru (Din. Buc.) b.p. 
Badiu (Oțelul Galați), 
Stoicescu (Voința Buzău) 
dese. A. 
Neamț), 
Galați) 
(Constr. 
roaie (Oțelul Galați) b.ab.3 
E. Cojocaru (Relonul Săvi- 
nești), Șt. Popovici (Dunărea 
Galați) b.p. V. Brătie (CSM 
Reșița), Șt. Voicu (Dunărea 
Galați) b.desc.2 C. Mihai 
(Met. Plopeni).

TG. MUREȘ. Pugiliștii din 
Bistrița Năsăud nu s-au pre
zentat la întrecerile zonale

locul 2 la echipe (Bădescu, 
Culcea, Creițaru, Pop, Marin). 
O comportare remarcabilă au 
avut și floretistele : două din-, 
tre ele au intrat în finală 
(Rodica Văduva — locui 4 și 
Elena Pricop — locul 6), iar 
echipa (Rodica Văduva, Ele
na Pricop, Aniuța Alexan
drov, Maria I.azăr, Nina Hal- 
chin II) s-a clasat pe locul 2.

Dintre floretiști, cel mai 
bine s-a prezentat Nicolae 
Vlad (locul G) în timp ce Șt. 
Niculescu și M. Bănică au ră
mas în semifinale. La echipe, 
floretiștii noștri (Vlad, Nicu
lescu, Bănică, Ștefan, Petruș) 
s-au situat pe locul 4.

In fine, la spadă, rezultate 
mai modeste: trei trăgători 
în semifinale (Moldanschi, 
Podeanu și p. Szabo) și pe) 
echipe ldcul 4 în serii.

• La acest sfîrșit de săp- 
tămînă, trăgătorii noștri au o 
activitate competițională mai 
redusă. La Oradea se va des
fășura fazia de zonă (la toate 
cele patru probe) a campio
natului național pentru se
niori, iar în Capitală, Clubul 
sportiv școlar organizează, în 
cinstea Semicentenarului Par
tidului, un concurs de floretă 
— juniori, la sala Floreasca II 
începînd de la orele 8,30.

P. Ocică (Alumina

două ori adversarul

satisfăcut, a fost cel 
I. Nicolau (Nicolina

C.
A. 
G.
B. 
b.
P.Ifrim (Ceahlăul

Gh. Roșea (Dunărea 
b.ab.2 A. Mocanu 
Buzău). O. Amăză-

din localitate. Meciurile sînt 
extrem de disputate, multe 
dintre ele încheindu-se cu 
decizii foarte strînse, de 2—1. 
S-au evidențiat, pînă acum, 
întâlnirile dintre I. Glăvan 
(Oțelul Gal.) șl Gr. Decebal 
(A.S.A. Tg. Mureș), cîștigată 
de gălățean la puncte, dintre 
C. Ghiță (Din. Buc) și D. 
Trandafir (A.S.A. Tg. Mureș), 
victoria la puncte revenind 
dinamovistului. Surpriza ga
lei, așa cum s-a relatat și în 
ziarul de ieri, a fost înfrîn- 
gerea lui Constantin Stanef, 
de către băimăreanul Andrei 
Rusneac, care în acest meci 
s-a întrecut pe sine. Cele
lalte rezultate de marți sea
ra : N. Sontică (A.S.A. Tg. 
Mureș) b.p. N. Kasza (C.S.O. 
Baia Mare), L. Ghețe (Voin
ța S. Mare) b.k.o.l A. Lucaci 
(Voința 
(Constr.
(C.S.O. 
(Oțelul 
b.ab.2 I. Borchescu (Voința 
S. Mare), V. Tîrb (Motorul 
Arad) b.ab.3 Gh. Man (C.S.O. 
B. Mare).

BACĂU. Alte rezultate în 
reuniunea de marți: A.Ceaî- 
kovschi (Nicolina Iași), b.p. 
Gh. Jipa (A.S.A. Bacău), Gh. 
Moise (Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) b.p. 
(Nicolina Iași), 
(Met. Buc.) 
(Metalul Arad),
(Farul C-ța) b.ab.2 C. Sasu 
(Trotușul Gh. Gheorghiu- 
Dej).

Rezultatele ne-au fost 
transmise de corespondenții 
noștri P. Arcan, C. Popa, T. 
Siriopol, C. Albu, I. Iancu.

Odorhei), C. Stanciu
Buc.) b.ab.l I. Kiss 

B. Mare), V. Santa
Roșu Tg. Mureș)

P. Molofrei
I. Hodoșan 

b.p. R. Lăzea 
A. Iliescu

PLENARA COMITETULUI FEDERAL

Marți seara a avut Ioc, la 
sediul C.N.E.F.S., plenara co
mitetului Federației române 
de tir la care au participat 
membrii comitetului federal, 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămintului, Ministerului 
Forțelor Armate, C.C. al 
U.T.C., U.G.S.R., A.G.V.P.S., 
președinți ai comisiilor jude
țene de tir, antrenori, me
dici, sportivi fruntași precum 
și ai ți tehnicieni și activiști 
din domeniul tirului sportiv. 
A participat, de asemenea, 
conf. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S.

Plenara a dezbătut în spi
rit critic și autocritic activi
tatea desfășurată în perioada 
martie 1969 — martie 1971, a 
aprobat calendarul competi
țional, intern și internațio
nal, pe 1971 și bugetul fe
derației. Numeroși vorbitori 
au subliniat în cuvîntul lor 
rezultatele obținute în ulti
mul timp, precum și faptul 
că trăgătorii români au evo
luat, la o serie de competiții 
internaționale de anvergură, 

.remarcabil. Ei au făcut, tot-

odată, propuneri prețioase 
privind munca în viitor.

Plenara a aprobat mărirea 
numărului membrilor comi
tetului de la 41 la 47 și a 
desemnat noul birou, din care 
fac parte: general colonel

SE CUNOSC FINALISTELE

CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE JUNIORI
SIBIU 7 (prin telefon). în 

localitate au continuat între
cerile campionatelor naționa
le de baschet pentru juniori. 
Majoritatea partidelor au 0- 
ferit dispute interesante și 
scoruri strînse, nivelul teh
nic fiind mulțumitor.

Pînă în prezent, cele mai 
bune comportări le-au avut 
formațiile Liceului nr. 35 din 
București (băieți și fete), ca 
și ale Școlii Sportive din 
Cluj, care par cele mai în
dreptățite să aspire la titlu
rile puse în joc. Pentru tur
neele finale (locurile 1—4) 
s-au mai calificat — în afara 
echipelor citate mai sus — 
Farul Constanța, Școala spor
tivă Satu Mare la băieți și 
Școala sportivă Salonta, Școa
la sportivă Satu

Iată ultimele 1 
nice :

MASCULIN : 
tești — Șc. sp. 
55—56 (31—30) ; 
stanța — C.S.M. 
(25—18) ; C.S.M. 
sp. Arad 68—67 1 
sp. Pitești — Șc. 
43—56 (26—26) ;

FEMININ : Șc. 
— Lie. nr. 35 
41—70 (18—25) ; ! 
lonta — Șc. sp. Craiova 
52—24 (26—7) ; Șc. sp. Con-

stanța — Viitorul Dorohoi 
54—52 (24—30) ; Șc. sp. Bra
șov — Șc. sp. Craiova 54—32 
(23—14).

Iile IONESCU, coresp.
★

Programul meciurilor 
din Capitală

Iută programul intîlnirllor de 
baschet, din cadrul etapei a 25-a, 
a campionatului național feminin, 
care se dispută în Capitală : du
minică 11 aprilie : sala Construc
torul, de la ora 9.30 : Voința 
București — Mureșul Tg. Mureș; 
ora 10.45: Constructorul Bucu
rești — sănătatea Satu Mare; sala 
Floreasca, de la ora 17; I.E.F.S. — 
A.S.A. Cluj, iar de la ora 10,15 
derbyul etapei dintre formațiile 
bucureștene Politehnica și Rapid.

Mare la fete, 
rezultate teh-

Șc. sp. Pi- 
Satu Mare
Farul Con-
Iași 62—43 
Iași — Șc. 

(35—33), Șc.
sp. Brașov

sp. Brașov 
i București 
Șc. sp. Șa

Sterian Țîrcă. adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate, 
președinte de onoare. Gheor- 
ghe Pasat, președinte, col. 
Gheorghe Briceag. Gheorghe 
Lichiardopol, vicepreședinți, 
Gavrilă Barani, secretar ge
neral, Petre Cișmigiu, antre
nor federal, Ion Dumitrescu, 
Paul Goreti, col. Gheorghe 
Corbescu, Viorel Manclu, Au
gustin Mișca, Iudih Moscu, 
Theodor Paladescu, Constan
tin Popovici și Mihai loa
der, membri.

AZI, INCFPE „CUPA DINAMO“

începînd de azi, poligonul 
Dinamo din Capitală va găz
dui o importantă competiție 
organizată în cinstea Semi
centenarului Partidului. La 
probele de armă (glonț) și 
pistoale vor participa toți 
fruntașii tirului din Bucu
rești și din țară, precum și 
o serie de juniori talentați.

în programul de azi al 
„Cupei Dinamo" 
întreceri Ia armă 
(senioare și juniori) 
sport (juniori), iar
dispută concursul de pistol 
viteză 60 f (ambele manse), 
armă liberă calibru rctlus 
60 f culcat seniori și armă 
standard 1x20 t juniori.

ÎNTRECEREA CELOR 
MAI TINERI TALERIȘTI

^tzzvole
NICI

UN REZULTAT SURPRIZA
IN TURNEUL JUNIORILOR

BACĂU, 7 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 
Partidele disputate marți sea
ra și miercuri au avut o des
fășurare normală, neînregis- 
trîndu-se nici un rezultat sur
priză, faVoiriții adjudeeîndu-și 
fără dificultate victoria. Doar 
un singur joc — cel dintre 
echipele școlilor sportive din 
Brașov și Timișoara — s-a 
disputat pe parcursul a cinci 
soturi

REZULTATE ‘TEHNICE: Șc. 
sp. 1 București — Liceul 
Bălcescu Cluj 3—0 (5, 6, 
Șc. sp. 2 București — Șc. 
Brașov 3—0 (5, 7, 10), Șc. 
Brașov — Șc.
2—3 (11, —14, 9,

N.
7), 
sp. 
sp. 

sp. Timișoara 
—a \±J., —x*s, 9, —13, —10), 

Șc. sp. Constanța — Liceu N. 
Bălcescu Cluj 0—3 (—12, —5, 
—9), Liceul Andrei Mureșanu 
Dej — Șc. sp. Cluj 3—1 (—6, 
12, 9, 8), Viitorul București 
(și nu Viitorul Bacău cum a 
apărut dintr-o eroare în zia
rul nostru de ieri), — Șc. sp. 
Buzău 3—1 (—11, 7, 13, 10).

Hie IANCU

figurează 
standard 
și pistol 

mîine se

Recent a avut loc pe po
ligonul Tunari un reușit con
curs de talere la care au par
ticipat cei mai tineri trăgă
tori cu arma de vînătoare. 
Iată rezultatele înregistrate : 
— talere aruncate din șanț (50 
buc.) : 1. V. Ardănel (Stea
ua) 42 t, 2. FI. Piersician (O- 
limpua) 36 t, 
(C. S. Școlarul)
(50
sp. 1 Buc.) 45 t, 
caru (Steaua) 43 
trovan (Steaua) 40 t.

CURS DE INIȚIERE 
LA TENIS DE ClMP

buc.) : 1. R.

R. Petrache
33 t. Skeet 
Marcș (Șc.
2. L. Co.jo-
t, 3. V. Pe-

Clubul Progresul Bucu
rești anunță deschiderea 
unui curs de inițiere la te
nis de cîmp, începînd cu 
data de 
scrierile 
vîrstele) 
clubului 
covici nr. 42. Informații Ia 
telefon 37 07 77.

19 aprilie a.c. In- 
(pentru toate 

se fac la sediul 
din str. Dr. Stai-
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• •• DAR DEFICITUL TEHNIC IL LIPSEȘTE DE STRĂLUCIRE
în acest sezon ne propunem să dezbatem periodic evoluția 

campionatului diviziei A, Împreună cu o serie de antrenori 
angajați direct în desfășurarea evenimentelor. Facem Începu
tul cu ROBERT COSMOC, antrenorul care a fortificat — în 

o echipă redutabilă — Farulultima vreme, făcînd din ea 
Constanța.

— Crezi primele patru 
etape prefigurează un retur 
de campionat, un an compe- 
tițional de o factură mai 
deosebită decît cei anteriori, 
sau găsești că fotbalul nostru 
este acum o pildă de statu 
quo 1

— Partidele primelor eta
pe, oricît am fi de severi în 
(judecățile noastre, au pre
zentat un element inedit : 
surplusul real de pregătire 
fizică. Acum doi ani avea 
loc la Snagov o consfătuire 
cu principalii tehnicieni din 
țară, consfătuire care preco
niza declanșarea unei cam
panii pentru ameliorarea 
pregătirii fizice a fotbaiiști- 
lor români. De atunci, ea s-a 
desfășurat continuu. Desigur, 
multă vreme rezultatele au 
întîrziat să apară, erau ne
cesare acumulări, dar ele 
s-au aidunat și, după opinia 
mea, tocmai în acest sezon 
efectele au început să de
vină expiesive, remarcabile. 
In ultimii doi ani, fotbaliștii 
noștri au fost pregătiți fizic 
mai mult și mai bine. îna
inte, puțini antrenori lucrau 
ghidîndu-se cu un cronome
tru. urmărind strict parcurge
rea unor anumite distanțe în 
anumiți timpi. Acum, acțio
năm mai riguros, a mai fost 
introdus și testul Cooper ca 
element orientativ, iar 
torii, după ce timp de 
sezoane au fost supuși 
forturi mai mari, s-au 
nuit și majoritatea nu mai 
sînt refractari. La Farul n-am 
Ba ora actuală nici un jucă
tor care să refuze angajarea 
la eforturi mari. Prin alte 
părți mai sînt, dar numărul 
lor e in scădere. începem, și 
asta e bine, să transferăm 
7 esponsabilitatea pregătirii 
fizice asupra fotbaliștilor. Tu- 
fan (fiindcă nu și-a îndepli
nit baremul testului, atunci 
cînd a fost programat la 
Constanța) a venit să-l re
pete la București, dar a ve
nit pe cheltuiala lui, nu pe 
banii clubului și cred că a- 
mănuntul acesta spune ceva 
despre schimbarea de optică.

— Cum s-a manifestat 
sporul de pregătire fizică 
evoluțiile de pînă acum 
echipelor ? Cum crezi că 
influența noua calitate 
termen mai lung ?

— Ritmul jocului e mat 
dicat. Nu e grozav, fiindcă 
mai frînează tehnica. Majo
ritatea echipelor, pregătindu- 
se pe terenuri mediocre, au 
lucrat puțin pentru execuții 
de finețe și asta se mai 
simte. Dar viteza jocului a 
sporit, totuși, și se menține 
pe toată durata. Alt semn: 
echipele fac din mijlocul te
renului o zonă extrem de 
disputată, au putere să lupte 
și aici, ți în fața celor două 
porți, în consecință, se ob
servă cum toate echipele ac
ționează în treimea mediană 
cu mai mulți oameni. Am în
ceput să nu mai vorbim za-

jucă- 
două 
la e- 
obiș-

în 
ale 
va 
pe
ri-

darnic Jucătorilor despre ne
cesitatea îndeplinirii sarcinl- 
lor duble. încep (și nu cîțiva, 
ci mulți) să poată îndeplini 
alternativ, după cum cere 
jocul, misiuni de apărători 
și atacanți. Manevra de pre
sing nu mai e doar o simplă 
aspirație, ci o realitate pen
tru care jucătorii au acum 
resurse.

Ce se va întîmpla ulte
rior ? Echipele care s-au pre
gătit ortodox, întîrziind in
trarea în formă, vor rezista 
pînă la sfîrșitul campionatu
lui. Farul intră In această 
categorie. Cele obligate să se 
grăbească, cele ce-au jucat 
prematur meciuri și s-au a- 
rătat în formă încă de la 
primele etape sînt pericli
tate. Dar soarta unora și a 
celorlalte va depinde într-o 
imensă măsură de ceea ce 
vor face în cele două etape 
de întrerupere a campiona
tului. Cum se vor odihni, 
cum se vor antrena și cum 
se vor alimenta jucătorii în 
aceste perioade, va fi de
cisiv.

— Echipele pe care le-ai 
văzut jucind pînă acum ți-au 
arătat prin evoluția lor de 
ansamblu că sînt animate de 
idei tactice clare, de idei ac
cesibile, pe care le exprimă 
în condițiile aspre ale 
balului modern ?

— Observ un decalaj 
tre capacitatea fizică și 
pacitatea de 
respecta 
Primele 
cat, in 
moi și 
rea s-a 
condiții, 
tehnice au fost adeseori pre
care. Deficitul tehnic îmi 
pare a fi explicația erorilor 
tactice. Capacitatea ofensivă 
este încă element 
Deocamdată, lipsa 
tehnică micșorează 
tea atacanților în 
crizei de timp și 
din careurile adverse.

— Cum explici caracterul 
de luptă aprigă pe care l-au 
avut pînă acum majoritatea 
meciurilor disputate ? Clasa
mentul ți se pare a fi sin
gurul ferment ?

— In acest campionat, 
jocurile nu sînt mai frumoa
se, dar au o notă de încrîn- 
cenare accentuată. Interesele 
decurgînd din ierarhizare ex
plică doar parțial. Dar în- 
crîncenarea mai provine din 
surplusul de pregătire atleti
că, combinată cu deficitul 
tehnic. Jucătorii aleargă mai 
mult, zona de la mijlocul te
renului s-a aglomerat, in- 

greuind pregătirea atacurilor, 
dar execuțiile nu sînt în mă
sură să lumineze, să raționa
lizeze acțiunile. De aceea ba
lonul circulă greu, stereotip, 
puțin, manevrele nu reușesc 
să dezechilibreze dispozitivul 
defensiv, să elimine și să îm
puțineze numărul adversari
lor în drum spre poartă. Și,

ROBERT' COSMOC

fot-

In
ca

șiasimila
tactică, 
s-au ju- 
terenuri 
Pregăti- 
aceleași

a
o concepție 
patru etape 
genere, pe 
alunecoase.

făcut în
De aceea, execuțiile

nevralgic. 
de finețe 
eficacita- 
conddțiile 

de spațiu

astfel, se ajunge la simplism, 
la pase lungi și centrări a- 
runcate în fața porții, la an
gajament fizic direct 
plicit, la lupta.

— Ce crezi despre 
că a început să se 
destul de frecvent in 
sare ? Resemnarea clasică 
echipelor vizitatoare a 
ceput să se topească. Para
doxal, dar unele echipe joa
că mai bine pe teren străin 
decît: acasă,

— Echipele au învățat 
se apere foarte bine și 
contraatace vehement, 
schimb, nu știu să găsească 
soluții în ■ fața apărărilor a- 
glomerate, în fasța adversa
rilor care se retrtag deliberat 
și așteaptă să fie atacați. De 
aceea, se joacă destul de 
bine în deplasare. De aceea, 
gazdele se năpustesc, domi
nă haotic, dar nu știu 
macine metodic. Jocul pe 
ren propriu a început să 
ceva aparte și cine nu 
noaște problematica lui spe
cifică s-a ars și se va mai 
arde.

— Există vreo echipă, deo
sebită net de imaginea ei din 
sezonul trecut ?

— Steaua. A progresat 
substanțial. A devenit sobră 
și severă în apărare, anihi
lează ofensiva adversa ime
diat după începere, permite 
jucătorilor să-și mantifeste în
treaga lor fantezie.

— De unde provine senti
mentul de echilibru pe care 
îl oferă etapele de pînă a- 
cum ?

— Eu cred că tot din a- 
ceastă evoluție a pregătirii

fizic*. Realizării* ți majori- 
tafea trăsăturilor definitorii 
ale acestui campionat pot fi 
interpretate prin impulsul 
venit, din direcția capacită
ților atletice ameliorate. 
După patru etape, e clar că 
oricine poate învinge peori- 
aine. Iar echipele care vor 
ști să evolueze cum trebuie 
acasă și în deplasare (jocu
rile în cele două ipostaze au 
devenit aproape complet alt
ceva), vor înregistra succese.

— E și bine și rău că „ori
cine poate învinge pe orici
ne" după expresia ta. Faptul 
dovedește egalizarea echipe
lor pe plan fizic, influența 
pregătirii atletice, dar, fiind
că fotbalul nu se rezumă 
doar la atît, mai semnifică 
întinderea scurtă a scării va
lorilor, instabilitatea lor, lip
sa unei distanțe, impuse 
prin superioritate tehnică și 
tactică, între echipele de e~ 
lită 
nai

LOTUL DE TINERET-T.M.B. 4-2 (3-1)

și, im-

faptul 
ciștige 
depla-

a 
în-

să 
să 
In

să 
te- 
fie 
cu

Arbitrul Comșa

recuzat de Farul

Secția de fotbal a clubului 
Farul a anunțat F. R. Fotbal 
că recuză pe arbitrul Octavian 
Comșa, desemnat să conducă 
meciul Progresul — Farul, din 
etapa a XX-a a diviziei A. 
Această recuzare este argu
mentată, printre altele, prin 
slabul arbitraj prestat de arbi
trul craiovean la precedenta 
partidă dintre Progresul și Fa
rul.

C. POPA-coresp.

f ALSURI IN LEGITIMAȚIILE JUNIORILOR ’
nicilina Iași A FALSIFICAT 
datele de naștere a doi ju
cători, Mărgărint și Bratu, 
pe care îi utilizează în cam
pionatul de juniori, deși a- 
ceștia depășesc vîrsta permi
să de regulament : Mărgă
rint este născut la 25.1.1951 
(ȘI NU 1954 !), iar Bratu

Ia 13.VHL1952 (Ș
!). Cei doi 

fost între 
bază" ai formației, ju- 
în toate etapele turului

NU 
fotbaliști 
jucătorii

ale campionatului națio- 
și outsideri.

Romuluj BALABAN

Partida Universitatea Craiova
Petrolul se disputa la Slatina
Deoarece terenul echipei Uni

versitatea Craiova este suspen
dat, s-a stabilit în cursul zilei 
de ieri ca meciul Universitatea 
— Petrolul, din etapa a XX-a 
a diviziei A, să se dispute la 
Slatina.

Componenții lotului de tine
ret au susținut ieri după-amia- 
ză un joc de verificare, în 
compania formației T. M. Bucu
rești, pe care au întrecut-o cu 
scorul de 4—2 (3—1). Partida a 
avut două aspecte distincte : în 
prima parte, elevii lui Gh. Ola 
și R. Cosmoc au acționat mai 
clar, au construit multe faze 
frumoase și au depășit cu des
tulă ușurință apărarea adver
să ; în repriza secundă, selec- 
țio-nabilii au jucat lent, indivi
dual, fără orizont și, în aceste 
condiții, replica jucătorilor de 
la T.M.B. a fost mai viguroasă, 
ceea ce s-a reflectat și pe ta
bela de marcaj.

Chiar din primele minute, 
selecționata a pus stăpînire pe 
mijlocul terenului, unde Tănă
sescu și Simionaș au acționat 
cu dezinvoltură. Tn min. 8, 
după un reușit schimb de pase 
între Bojin și Moldovan, ulti
mul a înscris. înaintarea lotu
lui a menținut același ritm ri
dicat, producind panică în ca
reul advers. Urmarea presiunii 
exercitate la poarta apărată de 
Marin se va vedea pe tabela dc 
marcaj : Moldovan (min. 19) și 
Bojin (min. 36) au mărit avan
tajul lotului. Cu două minute 
înainte de pauză, extrema 
dreaptă a echipei T.M.B., Gh, 
Gheorghe, a redus din handi
cap. Tn repriza secundă, jocul 
s-a echilibrat, ambele echipe 
reușind să fructifice cîte una 
din ocaziile avute. Autori : Kun 
II (min. 79) pentru lot, Gh. 
Gheorghe (min. 50) pentru 
T.M.B.

A arbitrat bine P. Popescu.
LOTUL DE TINERET : Ște

fan (Cavai, min. 46) — Nicu- 
lescu (Crețu. min. 46), Mehe- 
dințu, Stoicescu (Ciugarin, min. 
46), Hajnal, Tănăsescu (Moldo
van, min. 46), Simionaș (Bro- 
șovschi, min. 46), Munteanu I, 
Moldovan (Kun II, min. 46), 
Bojin, Petreanu.

Antrenorii Gh. Ola și R. Cos- 
moo au convocat pentru 12 
aprilie, la București, pe urmă
torii jucători : Ștefan, Iordache

— portari, Niculescu, Sătmă- 
reanu II, Cristache, Olteanu 
(Steagul roșu), Ciugarin, Stoi
cescu — fundași, Tănăsescu. Si- 
mionaș, Hajnal 
Niță, 
Bojin, 
înaintași.

In ziua de 15 aprilie, lotul 
de tineret va juca la Ruse, cu 
echipa locală Dunav.

P. VINTILA

mijlocași,
Ghergheli, Moldovan. 
Petreanu și Florea —

0 „REPETIȚIE GENERALĂ"
(Urmare din pag. 1)

„bombă" 
pe lingă 
plonjase 

(min. 9). 
intercep- 
Mcrkhof-

în meci internațional de juniori

RAPID BUCUREȘTI—BOCHUM (R.F. a Germaniei)

3-0 (2-0)
Ieri, pe stadionul Republicii, 

în deschidere la meciul dintre 
lotul olimpic al României și 
Eintracht Braunschweig, s-a 
disputat partida internațională 
amicală dintre formațiile de ju
niori Rapid București și Bo-

chum (R. F. a Germaniei). 
După un meci frumos, tinerii 
rapidiști au obținut o victorie 
netă, cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin punctele înscrise de Cior- 
noavă (min. 13, 28 și 63).

Aurel PĂPĂDIE

ză și șut) dintr-o 
deviată de Olteanu 
Constantinescu, ce 
pe direcția inițială 
în min. 21, Tătaru 
tează balonul dc la
fer, trece în dribling de Lo
renz, Bărz și „jandarmul" 
său, Gersdorf, și trage pla
sat. de la 10 m. pe
Wolter : 1—1. Jocul se ani
mă, alternanța fazelor 
poartă devenind caracteristi
că. Scorul nu se modifică 
însă, pentru că Wolter își 
dovedește clasa internaționa
lă, reținînd un voleu violent 
al lui Beldeanu (min. 27), i- 
mitat fiind de Constantinescu 
(min. 14 — plonjon spectacu
los în picioarele lui Ulsass), 
sau pentru că Fl. Dumitrescu, 
Deppe șl Ulsass ratează, ul
timul chiar un penalty, acor
dat just de arbitrul C. Pe- 
trea la un fault asupra Iul 
Erler (min. 38).

Repriza secundă a debutat 
aidoma celei de la Galați, 
cu Spartak Pleven, echipa o- 
limpică combinînd spectacu
los, în viteză, jucătorii de- 
mareîndu-se oportun, mingea 
circulînd cu adresă, adesea 
fără preluare. Vigu este în 
elementul său în linia me
diană, Beldeanu continuă să

ȘASE MICROINTERVIURI

lingă

de

încerce poarta de la distan
ță și, curînd de la reluare 
(min. 50), Năstase, ideal an
gajat de către Tătaru, saltă 
mingea peste Wolter, ieșit Ia 
blocaj : 2—1.

„Olimpicii" construiesc a- 
cum decontractat, Tătaru, 
Sălceanu și Vigu șutează re
petat la poartă. In min. 65, 
doar bara laterală îl salvea
ză pe Wolter de gol la „ca
tapulta" lui Vigu din afara 
careului mare. Acest șut a 
fost parcă semnalul... stin
gerii, căci echipa olimpică a 
cedat inițiativa, intrînd iar 
în maniera anostă și nepro
ductivă a începutului de 
meci. în acest context, golul 
fundașului Grrby din min. 
83 (șut de la 30 m, Constan
tinescu nu reține mingea la 
colțul din stingă, jos) sinte
tizează finalul partidei, care 
a aparținut oaspeților.

LOTUL OLIMPIC : Con
stantinescu — Cheran, Oltea
nu (min. 75 Bădin), Vlad, Vi
gu, Dinu (min. 46 Popovici), 
Beldeanu, Sălceanu, Tătaru, 
Năstase, Fl. Dumitrescu.

EINTRACHT BRAUN
SCHWEIG : Wolter — Grrby, 
Lorenz, Bărz, Merkhoffer, 
Hăbermann (min. 34 Gabor- 
schi), Gersdorf, Ulsass, Ger- 
vin (min. 78 Skrotzki), Dep
pe, Erler.

CU „ACTORI" OE TA ETAJUL Șl DIN SIMIII CLASAMENTULUI
„RĂDUCANU VA PRIMI GOL LA ARAD»

LADISLAU BROȘOVSCHI 
este unul din jucătorii de bază 
ai formației U.T.A. A parti
cipat la 21 de meciuri tn cam
pionatul 1968—1969, la 30 în e- 
diția următoare. Ea 20 de ani_, 
Broșovschi are două tricouri 
de campion, și, acum. îl ata
că pe al treilea. Cum dumi
nică, Ta Arad, U.T.A. întîlneș- 
te, într-un meci important, pe 
Rapid, l-am rugat pe Bro 
șovschi să 
sa despre 
tare.

— Dacă vom învinge dumi
nică, ne înscriem serios 
lista 
loc. 
vine

candidaților la 
Nu
la

uitați că ți 
Arad.

pe 
primul 

Dinamo

Ce face Domide ?

ne spună părerea 
această confrun-

greu, dar prima— Meci 
șansă tot noi o avem, deși e- 
chipa, paradoxal, joacă mai 
bine în deplasare. Cred că 
spectacolul sportiv nu va fi pc 
măsura așteptărilor, pentru că 
jocul are o miză prea 
In privința rezultatului, 
să cred că vom cîștiga 
gol diferență. Oricum,
rad, Răducanu va primi gol '.

— Ce șanse acorzi U.T.A.-ei 
fn lupta pentru titlu ?

DOUĂ „PASE» CU URMEȘ Șl ION CONSTANTIN

marc, 
înclin 
la un 

la A-

că 
în 
ta

și sper 
reveni

- Și-a scos ghipsul 
va juca. Dacă va 

echipă, aportul Iui va cOn- 
mult.

„NU ȘTIU
Duminică. la Cluj, se joacă 

una din partidele de mare im
portanță pentru subsolul cla
samentului : C.F.R. — Jiul. Am 
vrut să profităm de faptul că 
la București, cu lotul național 
de tineret, s-a aflat și unul 
dintre feroviarii clujeni, Fanca 
Lazăr. L-am rugat să ne spu
nă părerea sa despre această 
partidă. .. fierbinte și despre 
primăvara C.F.R.-ului.

De la început, ne-a intimpinat 
cu un : „nu vă supărați. dar eu 
nu pot să vă spun nimic".

I,a Petroșani, dialoguri-ful- 
ger cu Ion Constantin și Ur
meș.

„TOT DINAMO VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL»

ALEXANDRU MOLDOVAN 
va împlini 21 de ani la 23 
august. S-a afirmat ca un tî- 
năr talentat la Ocna Mureș, 
de unde a venit la Dinamo 
în 1967. Aici, a debutat în 
prima echipă în 1970, într-un 
joc la Cluj. Tn acest sezon a 
iost titular. Duminică a jucat 
contra Progresului și am vrut 
să-i aflăm părerea despre 
ceastă partidă, ca Și despre 
chipă sa, despre viitor...

răuîmi pare

NIMIC !»

foarte

a- 
e-

că

— Totuși, am 
nici o părere 
echipei, a posibilităților ce le are 
de a rămine in A ? Ce spun co
legii despre intilnirea cu Jiul ?

— Nu, nu știu nimic. Nu mă 
pot pronunța.

Am rămas surprinși 
ceastă poziție. Ce să ___ _
O fi vmrba de vreo interdicție 
din partea antrenorilor, a clu
bului, sau refuzul exprimă in
tr-adevăr „nimicul" care îl do
mină și îl împiedică pe Eanea 
Lazăr să aibă un punct de ve
dere la o invitație politicoasă, 
bine intenționată.

insistat 
asupra

noi, n-ai 
șanselor

de a- 
crezi ?

am pierdut acest meci. Aveam 
prilejul să ne distanțăm de. 
ceilalți și puteam juCa mai re
laxați. Acum, însă, le avem 
lingă noi pe Rapid ‘ “

Cînd consideri 
momentul, cel mai 
din acest meci ?

— Cred că după 
greșit, fiindcă nu ani mai for
țat. Părerea mea e că ne-am 
mulțumit cu puțin și după a- 
vansul luat ani acționat la în- 
tîmplare, permițînd adversari
lor să-și revină și să egaleze 
prea repede.

— Poți bănui ce va fi în 
continuare ?

— Cred că tot Dinamo va 
cîștiga campionatul, deși, dacă 
U.T.A. învinge pe Rapid, lu
crurile se vor complica.

— Dar și Dinamo va trebui 
să treacă pe la Arad...

— Acolo nu vom pierde. „X" 
sau „2“ sînt pronosticurile mele 
pentru acel meci.

— Te-a descurajat Infrînge- 
rea Cu Progresul ?

— Pentru un moment am 
fost descumpănit. Deh, lipsa de 
experiență. Dar, de luni, totul 
a intrat în normal. Băieții sînt 
hotărîți ca în meciurile 
deplasare să 
tele pierdute

le
și U.T.A. 

că a fost 
important
1—0 am

din 
recupereze pune
ți uminică.

Nu demult, pagina noastră 
n găzduit o analiză amplă a 
campionatului național de ju
niori, stipulînd că această 
competiție „mamut" (192 de 
echipe dirijate în 16 grupe) 
nu-și atinge toate scopurile 
propuse, nereușind să depă
șească stadiul de experiment, 
localizînd substituiri de ju
cători și falsuri, cunoscînd 
neprezentări, contestații și 
memorii, demonstrînd că în
trecerea juniorilor este tra
tată cel mai adesea drept un 
SCOP IN SINE, punctele din

clasament avînd în ochii u- 
nor antrenori și conducători 
mal multă importanță decît 
producerea șl călirea unor 
jucători apți de promovare.

Iată, astăzi, cîteva dovezi 
incontestabile ale unor prac
tici învechite și insalubre, pe 
care le-am fi crezut înde
părtate definitiv din aria 
sportului nostru, cu atît mai 
mult din perimetrul unui 
campionat al juniorilor, spor
tivi tineri, aflați la vîrsta 
purității ți adevărului.

Conducerea asociației Pe-

cînd
(Mărgărint) sau în 10 dintre 
ele (Bratu).

După cum vedeți, falsul 
(operat la ultima cifră a 
anului de naștere) este in
contestabil, el trădînd o men
talitate mutilată, aceea a u- 
nor antrenori și conducători 
care n-au ce căuta — sub 
apărarea vreunei scuze — în 
viața noastră sportivă...

Ovidiu IOANIȚOAIA

— Ce înseamnă pentru 
Jiul victoria în fața Univer
sității Craiova ?

Ion Constantin ! Spargerea 
gheții. Cele 13 puncte din tur 
și frigurile retrogradării au 
constituit pentru noi o ob
sesie. Da un moment dat, a- 
veam impresia că 
putem înscrie un 
minică am aflat 
mai mult.

Urmeș : Meciul

tenilor a însemnat... prima 
repriză din partida de du
minică, de la 
un complex al 
niei de atac, 
nici un 
Steaua.
băieții 
drumul

Cluj. Aveam 
neputinței Ți
nu reușisem 
Rapidul și cugol cu

Poate că, în sfîrșit, 
vor găsi mai ușor 
spre poarta adversă.

n-o să mai 
gol... Du
că putem

contra ol-

— N-am înțeles exact le
gătura cu meciul de la Cluj.

Urmeș : La zestrea noastră 
de puncte va trebui la Cluj 
să ne apărăm... atacînd.

POP: „SPERĂM SĂ NU

EVOLUTIILE UNOR ECHIPE SUEDEZE IN CAPITALĂ
AUTOMATICA — I. F. 

GULLRINGEN 3—0(2—0). Un 
meci In care s-a făiut risipă 
de energie. Golurile au fost 
marcate de Gapca (min. 7), 
Preda (min. 18) .ți T. Constan
tin (min. 52).

AGENDĂ BUCUREȘTEANÂ
S1MBATA 10 APRILIE

Stadionul Republicii, ora 
14,30 : Progresul — Farul (ti- 
neret-rezerve) ; 
Progresul — 
zia A).

ora 16.30 : 
Farul (divi-

DUMINICA 11 APRILIE

Dinamo.
— C.F.R.

Stadionul
14.30 : Dinamo 
mișoara (tineret-rezerve);
16.30 : Dinamo — C.F.R. 
mișoara (divizia A) ;

Stadionul Metalul,
9.30 : Metalul București
Sportul studențesc (juniori) ;

ora 
Ti- 
Ol'S 
Ti

ora

ora 11 : Metalul București — 
F. C. Galați (divizia B) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie București 
— Marina Mangalia (divizia 
C) ; ora 13 : Flacăra roșie 
București — Marina Manga
lia (juniori) ;

Terenul Laromet. ora 11 : 
Laromet București — I.M.U. 
Medgidia (divizia C) ; ora 13: 
Tehnometal București — 
I.R.A. Cîmpina (juniori) ;

Terenul T.M.B., ora 11 : 
T. M. București — I.R.A. 
Cîmpina (divizia C) ; ora 13 : 
T.M.B. — Ș. N. Oltenița (ju
niori) ;

Terenul Gloria, ora 11:

Mașini unelte București — 
Petrolul Tîrgoviște (divizia 
C) ; ora 13 : Mașini unelte — 
Petrolul Tîrgoviște (juniori) ;

Terenul Voința, ora 13 : 
Voința București — Petrolis
tul Boldești (juniori) ; ora
14.30 : Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești — I.M.U. Medgidia 
niori) ;

Terenul Constructorul, 
13 : Unirea București — 
talul Tîrgoviște (juniori)

Stadionul Ciulești.
9.30 : Rapid — 
București (juniori) ;

Terenul Autobuzul, 
9,30 : Autobuzul București — 
Progresul București (juniori).

TAROM — T.F. LILLISJOE 
3—0 (3—0). Jocul a fost în
trerupt cu 15 minute înaintea ■ 
timpului regulamentar, deoa
rece vremea era extrem de 
nefavorabilă. Autqrul goluri
lor: Rădulescu (min. 17, 25
și 33).

Astăzi, formațiile suedeze 
vor juca după următorul pro
gram : C. P. București — T.F. 
I.illisjoe (teren C.P.B., ora
16.30) ; Laromet — I.F. Gull- 
ringen (teren Laromet, ora
16.30) ; Gloria — I. F. Yaer- 
beirg (teren Gloria, ora 16,30).

(ju-

ora
Me-

ora
Laromet

ora

PROGRESUL SE 
MAI MULT DECÎT

TEME DE FARUL
DE... DINAMO!

CARTONAȘELE GALBEN Șl ROȘU 
VOR FI FOLOSITE Șl IN 

DIVIZIILE B Șl C
Colegiul central al arbitri

lor a hotărit extinderea folo
sirii cartonașelor galben (a- 
vertisment) și roșu (elimina
re) de către arbitrii cave con
duc meciurile din campiona
tele diviziilor B și C, cu în
cepere de la data de 11 apri
lie.

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO
A PRIMĂVERII
puteți cîștiga

Autoturisme DACIA 1300. MOSKVICI 408/412, DACIA 1100 plus 
2 700 lei, SKODA S 100 plus 4 610 lei și FIAT 850 ;
Excursii pe COASTA DALMAȚIEI și CROAZIERA PE DUNĂRE ; 
Cîștiguri în bani.
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR.

Progresul, echipa care a se
mănat furtună în clasament, 
trăiește în aceste zile satis
facția de a fi învins fostul 
lider și... temerea dinaintea 
meciului cu Farul.

întâmplarea ni l-a scos în 
calc pe antrenorul secund al 
alb-albaștrilor, Liviu Colce- 
riu, care ne-a declarat:

— Lucrăm în aceste zile cu

redus: Tănăsescu, Bel- 
Năstase, Sandu Mir- 
Dumitriu sînt convo- 
diverse loturi. Manta 

odihnește, după șocul de 
duminică. Pentru meciul cu 
Farul, însă, sînt posibile re
intrările portarului Zamfir și 
atancantului Dudu Georgescu, 
care și-a scos ghipsul încă 
de vineri.

PIERDEM LA ARAD!»

efectiv 
deanu, 
cea și 
câți în 
se

Pe fundașul rapidist Ion 
Pop l-am găsit acasă, cu cî- 
teva clipe înainte de a pleca 
la antrenament, și i-am soli
citat un interviu-fulger cu 5 
întrebări.

1. Ești mulțumit de evolu
ția echipei în ultimele etape ?

— Echipa merge binișor. 
Mai „scîrțîta* puțin atacul. în 
care Sandu (n.n. Neagu) este 
obligat să rezolve foarte ade
sea situații de unul singur, 
între 3—4 fundași adverși. 
Apărarea mi se pare la înăl
țime, iar Răducanu este în- 
tr-o formă extraordinară. Nu
mai de l-ar ține...

2. Tot mai multă lume vor
bește despre o schimbare a 
„stilului" giuleștean. Altă da
tă, echipa juca bine și pier
dea puncte. Astăzi lucrurile 
se petrec invers. Ce părere 
ai ?

— Cred că lumea exagerea
ză. în fond, contra Stelei am 
făcut un joc mulțumitor și 
am acumulat un punct meri
tat. Ei au dominat clar în 
prima repriză, noi după pau
ză. Așadar, echilibru.

3. Ce va fi duminică 
Arad ?

— întotdeauna meciurile
U.T.A. sînt foarte grele. Pen
tru noi va fi cu atît mai di-

ficil duminică, cu cit prezen
țele lui Angelescu și Năstu- 
rescu (n. —• ambii acuzînd 
întinderi) sînt incerte.

4. Poți să-mi dai un pro
nostic ?

— Sperăm să nu pierdem ! 
De altfel anul trecut, în tur, 
am reușit lă Arad 1—1, pen
tru ca în retur, la Ploiești 
(terenul nostru era suspen
dat), U.T.A. să ne bată și să 
„fugă" lă titlu...

5, Apropo de titlu. Ca ora 
asta Rapidul este lider; crezi 
vă va rămine și după... ul
tima etapă în fruntea clasa
mentului ?

— Nu știu. In anii trecuți 
ani spus mereu că ieșim cam
pioni și... n-am ieșit. Anul 
acesta s-ar putea să fie pe 
dos....

— Vorbeați de meciul de 
duminică. Cum este așteptată 
această confruntare în dr. 
Staicovici ?

— Atmosfera este excelen
tă, băieții fiind conștienți că 
nu ne putem permite luxul 
— în apriga luptă pentru su
praviețuire în A — de a 
ceda vreun punct pe teren 
propriu. în rest, meciul nise 
pare mai greu decît cel cu 
Dinamo!

— Ei, chiar așa ? !
—• Nu uitați că Dinamo 'a 

jucat la victorie, aerisit, 
descoperindu-se nu o dată in 
apărare. Farul va veni, insă, 
cu giiidul să ia un punct, se - 
va baricada, 
periculos, 
apărărilor 
ții noștri 
greu.

contraatacînd 
Tocmai împotriva 
aglomerate atacan- 
se descurcă mai

2 CÎȘTIGURI A CÎTE 
100 000 DE LEI LA LOTO

lo

cu

1

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 APRILIE 1971

Extragerea I : Categoria 1 ; 2 
variante (100%) a 100 000 lei și 
3 variante (25%) a 25 000 lei ; 
categ. 2 : 4.35 a 26 164 lei : eateg. 
3 : 13,25 a 7 463 lei ; categ. 4 : 
27.40 a 4134 Ici : categ. 3: 131 a 
869 lei ; categ. 6 : 276,80 a 411 lei.

Report categ. I : 7 554 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A: 

2 variante (25%) a 36 555 lei Și 
1 variantă (10%) a 14 622 lei ; 
categ. B : 47,73 a 18 471 lei ; categ. 
C : 19,10 a 4 593 lei ; categ. D : 
17,75 a 4 943 lei î categ. E : 30,85 
a 2 202 led ; categ. F : 89,10 a 985 
lei.

Ambele extrageri : Categ. Z : 
1 743,85 variante a 100 lei.

Cîștlgurile de cite 100 000 lei 
au fost obținute de OLTEANU 
GHEORGHE din Ploiești și TU- 
TUNARIU ADAM din Dumbrăvl- 
ța, județul Timiș.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 14 

DIN 7 APRILIE 1971

Fond general de premii: 2 900 719 
lei. din care 1 745 587 lei report.

Extragerea I : 43 17 26 10 2 lî.
Fond de premii : 1 843 680 iei,

din care 1 244 275 lei report ca
tegoria 1.

Extragerea a II-a : 11 40 39 41 
19.

Fond de premii : 1 057 039 lei, 
din care 501312 lei report ca
tegoria A.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală : de la 15 aprilie 
pînă la 22 mai 1071, inclusiv ;

In țară : de la 19 aprilie pînă 
la 92 mai 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-FRONOSPORT



C. M. de tenis de masă au luat sflrșit cu o mare surpriză

DUPĂ 18 ANI, TITLUL SUPREM 
LA SIMPLU MASCULIN REVINE IN EUROPA!

NAGOYA, 7 (prin telefon 
de Io trimisul nostru special).

După 11 zile de palpitante 
dispute,,, care au atins uneori 
momente de mare ' tensiune 
eompetițională, cea de-a 31-a 
ediție a campionatelor mon
diale de tenis de masă s-a 
încheiat,; o dată cu desemnarea 
Învingătorilor celor mai specta
culoase probe, cele individuale. 
Victoriile au revenit, nu 
fără spectaculoase răsturnări 

de scor, suedezului Stellan 
Bengtsson, la masculin, și re
prezentantei R. P. Chineze, 

Lin Ilui-cin. Ia feminin.
Speranțele iubitorilor de te

nis de masă din Japonia se 
îndreptau, firește, spre finala 
masculină, unde compatriotul 
lor, Sigeo Ito, singurul dintre 
campionii ediției precedente a 
C.M. ce reușise să reziste eroic 
asaltului celorlalți competitori 
și să ajungă pină la ultimul 
meci, cel la sfirșitul căruia în
vingătorul primea medalia de 
aur a campionului mondial. 
Dar în acest meci reprezentan
tul țării gazdă a fost învins de 
suedezul Stellan Bengtsson, a 
cărui performantă a produs o 
mare senzație în rîndurile spe
cialiștilor. Acest tînăr și blond 
scandinav s-a impus prin 
atacuri formidabile, sufocante 
pentru adversari și cu atît mai 
incomode cu cit noul campion 
al lumii este stingaci. Pentru 
a ajunge în sferturile de fina
lă. Bengtsson a trecut de Li 
Cin-kuan (R. P. Chineză) si 
de Hasegava (Japonia), doi 
adversari redutabili, pe care 
i-a învins însă categoric, prefi- 
gurind astfel viitoarea sa 
bună comportare din ultimele 
partide. In meciul decisiv, el 
a atacat necruțător, conducind 
aproape tot timpul. Cu toate 
eforturile lui Ito. Bengtsson nu 
a putut fi depășit și, după în
cheierea jocului, în aplauzele 
tuturor, el își îmbrățișa fericit 
antrenorul. Astfel, după 18 ani, 
titlul mondial la masculin re
vine în Europa, ultima oară el 
fiind cucerit dc un reprezen
tant al acestui continent în 
1953 (Ferenc Sido), adică atunci 
cînd Stellan Bengtsson avea 
numai... 8 luni !

Finala feminină de simplu a 
pus față în față pe două dintre 
reprezentantele R. P. Chineze : 
Lin Hui-cin și Cen Min-ci, 
recente campioane mondiale la 
dublu. Prima, mai hotărîtă în 
atac și mai sigură în apărare, 
a învins, intrînd in posesia 
mult invidiatului titlu.

Și acum iată rezultatele teh
nice ale ultimelor partide : 
MASCULIN, sferturi de finală : 
Ito (Japonia) — Li Fu-iun 
(R. P, Chineză) 3—1, Surbek 
(Iugoslavia) — Orlowski (Ce
hoslovacia) 3—1, Si En-tin 
(R. P. Chineză) — Klampar 
(Ungaria) 3—1. Bengtsson (Su
edia)—Kunz (Cehoslovacia) 3—0, 
semifinale : Ito — Surbek 3—1, 
Bengtsson — Si En-tin 3—0, 
finala ; BENGTSSON — ITO 
3—1 (17, —19, 13, 10) ; FEMI

NIN, sferturi de finală : Li Li 
(R. P. Chineză) — Cen Huai-in 
(R. P. Chineză) 3—1, Cen Min- 
ci (R. P, Chineză) — Grofova 
(Cehoslovacia) 3—0, Vostova 

(Cehoslovacia) — Inoue (Japo
nia) 3—1, Lin Hui-cin (R. P. 
Chineză) — Ohzeki (Japonia) 
3—2. semifinale : Con Min-ci 
— Li Li 3—0. Lin Hui-cin — 
Vostova 3—0. finala : LIN HUI- 
CIN — CEN MIN-CI 3-1 (17, 
15. —13. 19).

în finalele turneului de con
solare s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Korpa (Iu
goslavia) — Schmitinger 
(R.F.G.) 2—0, Ia masculin și
Grinberg (U.R.S.S.) — Hejma 
(R.F.G.) 2—0, la feminin.

C. COMARNISCHI

Proaspeții campioni mond iali în proba de dublu, Tibor 
Klampar și Istvari Jonyer (Ungaria) la cîteva clipe după 
victorie Foto : A.P.—AGERPRES

La Monte Carlo

ILIE NĂSTASE 
CALIFICAT 

ÎN „SFERTURI
Pe terenurile de la Coun- 

try-Club din Monte Carlo au 
continuat întrecerile celui 
de-al doilea turneu interna
țional de tenis contînd pen
tru Marele Premiu-FILT. în 
cadrul probei de simplu mas
culin s-au disputat partidele 
optimilor de finală. întâlnind 
pe cunoscutul campion polo
nez W. Gasiorek, un specialist 
al întrecerilor pe Coasta de 
Azur, Ilie Năstase a obținut 
o victorie cu 6—3, 6—1, 6—4.

Ion Țiriac urmează să joa
ce în optimi cu cehoslovacul 
Jan Kukal.

O veritabilă surpriză a fost 
realizată de francezul J. Proi- 
sy, care l-a eliminat pe 
capul de serie nr. 4, Jan Ko- 
des, la scorul de 5—7, 6—4, 
6—3.

Alte rezultate : Okker—Sto
ne 6—2, 6—2, 6—3, Crealy— 
Orantes 4—6, 6—4, 6—3, 6—4.

★
Iu urma rezultatelor înre

gistrate în turneul de la Ni
sa, în clasamentul Marelui 
Premiu conduce Ilie Năstase 
cu 15 p, urinat de J. Kodes 
(Cehoslovacia) 9 p, M. Oran
tes (Spania) și Fr. Pala (Ce
hoslovacia) — 5 p.

Corespondentă specială pentru SPORTUL

RUGBYȘTII ITALIENI PLEACĂ VINERI
LA BUCUREȘTI... FĂRĂ NICI 0 SPERANȚĂ

BOLOGNA (prin telex), — 
Mai mult ca niciodată, rug
byul italian traversează ac
tualmente o perioadă de cri
ză tehnică din care ne în
trebăm daci va. putea ieși 
căci altfel, din acest sport nu 
va mal rămîne, în Italia, de- 
cît o amintire mai mult sau 
mai puțin plăcută.

Această criză tehnică a fost 
generată, se pare, de un șir 
de greșeli comise cam de toți 
factorii interesați. începînd 
de la conducătorii federației, 
trecînd pe la antrenori, sfîr- 
șind cu cluburile și jucătorii. 
A aprofunda acum cauzele 
acestei crize ar însemna să 
analizăm o serie de probleme 
ale rugbyului italian și a- 
ceasta ar ocupa, fără îndo

ială, un spațiu mult prea 
mare față de cel ce ne-a fost 
rezervat. Totuși, cred că este 
suficient să arătăm că acum 
cîteva săptămîni, rugbyul ita
lian a ajuns la punctul ma
xim al crizei sale suferind 
— pe teren propriu — la 
Neapole — un eșec clar în 
fața modestei formații a Ma
rocului. După această înfrân
gere (cu scorul de 6—0), zia
rele au conchis că rugbyștii 
azzuri se află într-o alarman
tă eclipsă...

întîlnirea cu echipa Româ
niei survine, deci, într-un 
moment destul de dificil pen
tru rugbyul peninsular. Aici 
este foarte bine cunoscută 
valoarea rugbyului românesc

I.A.A.F/ Din toamna anului 1972
se vor omologa recordurile 

mondiale de sală

LA CASABLANCA

START EXCELENT AL HANDBALISTILOR
SI RUGBYSTILOR ROMÂNI'
y y

IGNIS VARESE SUSȚINE 
ASTĂZI FINALA

C.C.E. LA BASCHET
învingînd cu scorul ele 65—57 

(39—21), în meci de baraj, pe 
Simmentb.al Milano, echipa Ignis 
Varese a cucerit pentru a treia 
oară consecutiv titlul de cam
pioană a Italiei. Astăzi, baschet- 
baUștii din Varese vor juca la 
Anvers in finala „Cupei campio
nilor europeni", cu formația 
ȚSKA Moscova.

CASABLANCA, 7 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial).

Prima dintre cele două 
mari întreceri sportive, găz
duite de această metropolă 
a lumii arabe, începută luni 
seara, a continuat marți, tot 
pe terenul C.A.T., prilejuind 
debutul selecționatei țării 
noastre. Este vorba de „Cupa 
Țărilor Latine" la handbal 
masculin, care a programat 
marți seara două jocuri inte
resante, atractive. în prima 
întîlnire, tinerii handbaliști 
francezi s-au reabilitat după 
semieșecul din jocul prece
dent (scor egal cu Portugalia:
12— 12) învingînd, de o ma
nieră mai categorică decit 
era de așteptat, selecționata 
Marocului. La capătul unui 
joc cu multe virtuți tehnice, 
Franța a învins cu scorul de
13— 8 (8—3)

în meciul vedetă al reuniu
nii s-au întilnit reprezentati
vele României și Spaniei, E- 
chipa noastră, puternic încu
rajată de rugbyștii români a- 
fțați în tribună, s-a impus în 
cele din urmă .printr-un joc 
ordonat tactic, prin superio
ritate tehnică, obținînd victo
ria : 11—7 (4—4). Partida a 
început sub semnul unui echi
libru în raportul de forțe, 
tinerii handbaliști spanioli 
reușind să facă față cu succes 
în apărare atacurilor variate 
ale jucătorilor români și, une
ori, să-i surprindă în apărare. 
Astfel, în prima repriză sco
rul a fost mai mult egal, deși 
la un moment dat selecțio
nata română se detașase : 
3—1 (min 8). în partea a

doua a întilnirii, manifestînd 
mai multă răbdare în atac și 
o mai bună organizare a sis
temului defensiv, reprezentan
ții țării noastre au luat un a- 
vans mai mare : 7—4 (min. 
40). Jucătorii spanioli au avut 
o puternică revenire, s-au a- 
propiat amenințător (8 — 7, 
min. 55), dar selecționata 
noastră a rezistat și a punc
tat decisiv, asigurîndu-și o 
victorie meritată. Punctele 
echipei române au fost în
scrise de Smerea (3—, 2 din 
7 m), Stockl (2), C'hircu (2), 
Tudosie (2), Odaie și Comă- 
nescu. Au arbitrat corect 
Rosmanith și Falk ambii din 
R. F. a Germaniei. Miercuri 
este zi de pauză, iar joi în 
„Cupa Țărilor Latine'1 la 
handbal au loc următoarele 
meciuri : MAROC — ROMA
NIA, SPANIA — PORTUGA
LIA.

★

La rugby, primul meci din 
cadrul turneului pentru „Cupa 
națiunilor — F.I.R.A.“ a însem- 
nat_ și prima victorie ! Adver
sară, echipa Marocului, întrucît 
formula de desfășurare a com
petiției a rămas cea inițială : 
întrunit la Paris, un Comitet 
de urgentă al F.I.R.A. a hotă- 
rît menținerea sistemului sta
bilit încă de la ediția prece
dentă. a competiției. Sistemul 
favorizează echipele Franței și 
Spaniei, care intră direct în se
mifinale.

Meciul România — Maroc s-a 
disputat pe stadionul R.U.C., 
începînd de la ora 13,15 (ora 
locală), după o frumoasă festi
vitate de deschidere. Arbitrului 
P. Calmet (Franța), care a con
dus excelent, i s-au aliniat for
mațiile :

ROMANIA : Lăzăroiu, Sandu,

Cioarec — Malancu, Ionescu — 
Corneliu, Boroi, Munteanu — 
Moraru, Mogoș — Bujor, 
Enache, Bidirel, Burghclea — 
Gal,

MAROC : Langaeniane, Ilar- 
roundi, Nghiriri — Bonhageb, 
Decodes — Garnatz, Ilamdi, 
Tarrousson — Ghachomi, Bou- 
.ia — Hemnnin, Hubert, Hamri, 
Achesti, Souiba.

Mai bine de 1 500 de specta
tori. au aplaudat un mecj de 
calitate, în care tinerii noștri 
reprezentanți au cîștigat abso
lut meritat, cu 14—3 (3—3).

.Meciul l-au început maroca
nii. In min. 2 ei ratează, prin 
Decottes, o lovitură de pedeap
să. în min. 4 va fi rîndul lui 
Gaț să rateze o lovitură simi
lară., în min. 13. un atac ma
rocan, cu linia de treisferturi, 
va fi stopat de Bidirel, în apro
pierea buturilor noastre. în 
min. 15, Corneliu va încerca, 
fără rezultat, să obținem avan
taj, la o lovitură de pedeapsă, 
în min. 22, Bujor va salva, 
printr-un placaj in extremis, 
o acțiune periculoasă a echipei 
gazdă, pe contraatac. In min. 
27 Munteanu va realiza o în
cercare, după un atac pe înain
tare, întors cu treisferturile. 
Gal va rata, urghiul de trans
formare fiind aproape imposi
bil. în min. 33, Hamri va rata 
o Iov. de pedeapsă. In min. 34 
a intervenit egalarca : după o 
grămadă, lui Moraru i s-a pă
rut că mingea a ieșit si a ata
cat mijlocașul advers. Ofsaid și 
Souiba va transforma lovitura 
de pedeapsă.

După pauză avem avantajul 
vîntului. Facem un joc exce
lent, mai ales în ultimele 20 de 
minute. In min. 73 Burghelea 
va înscrie o încercare. I| va 
repeta Bujor (min. 77) și Enache 
(min. 79). Ultima încercare va 
fi transformată de Corneliu. 
Scor final : 14—3.

INSTALAȚIE
PENTRU PROBELE

MUNCHEN 7 (Agerpres).— 
Cu prilejul campionatelor in
ternaționale de natație ale 
R. F. a Germaniei, desfășurate 
la Pforzheim, a fost probată 
o instalație de cronometraj 
televizat, destinată să fie uti
lizată la Jocurile Olimpice de 
vară de la Miinchen. Acest 
echipament electronic, care 
permite evitarea oricărei c- 
rori în cazul starturilor false, 
al virajelor ratate sau a so
sirilor contestate este alcă
tuit dintr-o cameră de televi
ziune plasată sub locul de 
start. Obiectivul este dirijat 
de asemenea manieră incit el 
permite o înregistrare simul
tană pe banda magnetică a 
„situației" în spațiul culoa
rului respectiv de la locul de 
start pină la marginea pis
cinei, precum și a timpului 
indicat de un cronometru 
electronic cuplat la camera

Consiliul Federației interna
ționale de atletism (I.A.A.F.) 
a hotărît să recomande stabi
lirea și omologarea recorduri
lor mondiale de sală, înce
pînd cu toamna anului 1972. 
Pînă acum, acestea erau co
tate sub denumirea de „cea 
mai bună performanță mon
dială'1. Recomandarea I.A.A.F. 
precizează: în cazul alergă
rilor, cele mai bune perfor
manțe mondiale de sală nu 
pot fi luate în considerare 
decît dacă sînt stabilite pe o 
pistă avînd cel puțin 220 
yarzi lungime.

ELECTRONICĂ
DE ÎNOT LA J.O.

de .televiziune. In acest fel, 
se obține o bandă magnetică 
care permite în cîteva secun
de un control vizual riguros.

Tradiționala cursă de mara
ton, disputată pe ruta Ma
raton — Atena, a fost cîști- 
gată de Akio Usami (Japo
nia), care a parcurs 42,195 
km în 2h 19:25. Au urmat: 
2. John Farrington (Australia) 
— 2h 21:56; 3. Jack Foster
(Noua Zeelandă) — 2h 22:29.

★
Tn S.U.A. sînt în plină des

fășurare întrecerile atletice în 
aer liber. Cîteva performanțe 
remarcabile au fost înregis
trate în California. La Los 
Angeles, suedezul Kjell Isak- 
ssqn a sărit 5,31 m la pră
jină, Willie Deckard a aler
gat 220 y în 20,8, Bill Tipton 
a înregistrat 13,7 la 120 yg, 
iar Steve Prefontaine a aler
gat 3 mile (4 828 m) în 13:01,6. 
In alt concurs, James McCal
lister a sărit 8,09 m la lun
gime, iar John Dobroth 2,19 m 
la înălțime. La Long Beach, 
Frank Covelli a aruncat su
lița la 81,48 m.

așa îneît nimeni nu își fac» 
iluzii asupra rezultatului de 
la București. Pentru azzuri 
se pune doar problema să se 
străduiască pentru a ceda la 
un scor cît mai onorabil. Va 
fi vorba, așadar, să realizeze 
un scor cu un pasiv cît mai 
redus posibil. Altceva, din 
păcate, nu putem pretinde a- 
cum băieților din naționala 
italiană de rugby.

Tn vederea meciului de la 
București, noul antrenor, Ge- 
remia (fost Jucător în echipa 
Petrarca din Padova) s-a o- 
prit asupra următorilor 20 i

Lazzarini, Baraldi, Patelli, 
Michelon, Luise III, Sagra- 
mora, Valier. Boccaletto, Sa- 
battini, Miele. Gerardo și Co- 
lombini (Petrarca — Padova), 
Cossara, Finocchi, Vialetto 
(Fiamme Oro — Padova), Bal- 
lesan (C.U.S. — Genova), Qua- 
glio (Tosi Mobili — Rovîgo), 
Antonelli (Brescia — Rugby), 
Cecchin, Piras (Metalcrom — 
Treviso).

Echipa italiană va pleca 
din Romji vineri 9 aprilie cu 
avionul urmînd să sosească 
în jurul orei 15,30 la Bucu
rești.

Cesare TRENTINI

REGULA 26 
(noul text) 

a fost adoptată de C.I.O.

LAUSANNE, 7 (Agcrpres).— 
Cei 74 ds membri al Comi
tetului Internațional Olimpia 
au adoptat, prin coresponden
ță, noul text al regulei 26 din 
Carta Olimpică. , Acest fapt este 
considerat în cercurile sporti
ve internaționale ca o măsură 
menită să înlesnească o defi
niție mai elastică a sportivu
lui amator, ca și o mai largă 
admitere a participanților la 
Jocurile Olimpice. Aceasta, de
oarece . noul text — după cum 
se știe — lasă, practic, fede
rațiilor internaționale latitudi
nea de a decide condițiile par
ticipării la probele supremei 
competiții.

I ȘAH ÎN ORELE 
DE CURS

In urmă cu cinci ani, în școala 
medie nr. 23 din orașul Kadi- 
jevska (regiunea Voroșilov) a 
lost introdus șahul ca materie de 
studiu. Astăzi, nimeni nu mai 
pune la îndoială oportunitatea 
măsurii luate, șahul studiindu-se 
în ere speciale de curs din nu
meroase alte școii locale. Motivul 
este foarte simplu : cercetările 
medicilor și ale psihologilor so- 

Ivietici au demonstrat că studiul 
șahului a avut drept urmare în
tărirea capacității de gîndire, con- 

, centrare și răbdare a elevilor.

• Cu ocazia meciului amical sus- 
I ținut de F.C, Santos la Paris, 

lui Pete i s-a făcut o primire ex
cepțională în capitala Franței, 
tată-l parcurgină intr-o mașină 
deschisă marile bulevarde si ți
ntuit fn mină „Zeița de aur" 
țtfupa Jules Rimet).

„FUMĂTORII" CONTRA 
„NEFUMATORILOR"

O întîlnire polisportivă de o 
factură puțin obișnuită s-a des
fășurat de curînd ia Londra: j,fu
mătorii" și-au disputat întâietatea 
•cu „nefumătorii", în mai multe 
discipline. Primii au terminat în
vingători în probele de alergai-'!, 
natație și haltere, în tâmp - ce 
secunzii s-au clasat pe primul 
loc la șah, biliard și bridge. Dis
puta hotărîtoâre, cea de tenis de 
masă, s-a terminat la egalitate, 
așa îneît scorul general a fost de

UN CAZ IEȘIT
Dacă starea sănătății minerului 

polonez Alojzy Piontek, salvat 
din mina „Rokitnlka" după ce a 
rămas o săptămînă în subteran 
în urma unui accident, nu a ridi
cat probleme deosebite medicilor, 
în schimb o cerere a sa i-a uimit

UN IRLANDEZ AMBIȚIOS
înotătorul irlandez de ' mare 

fond Kevin Murphy intenționează 
să facă o traversare de la Har
wich (Anglia) pînă pe coasta 
Olandei, ceea ce reprezintă o dis
tanță de 190 km.

în vîrstă de 22 ani, Murphy are. 
90 kg și o înălțime de 1.85 m. EI 
este, în momentul de față, singu
rul om în viață care a reușit să 
străbată înotând strîmtoarea din
tre Scoția și Irlanda, Iată de 37 
km. Alți 18 înotători au încercat 
să realizeze această traversare, 
dar nu au reușit să o termine, 
din cauza dificultăților create de 
curenții marini.

După părerea lui Murphy, un 
„raid" de 190 km trebuie să fie 
pregătit cu multă grijă. „Am de 
gînd ca în acest an să efectuez 
alte curse lungi, ca, de exemnlu, 
traversarea canalului Minecii dus- 
întors, pe care eu am mai reali
zat-o în 35 de ore și 10 minute, 
precum și Scoția ~ Irlanda în 
ambele sensuri. Marea mea în
cercare am programat-o pentru 
vara anului viitor".

Reprezentativa masculină 
de handbal juniori 
a jucat in Polonia

Reprezentativa masculină de 
hândbal juniori a României 
a întreprins un turneu în 
Polonia, unde a susținut 
două partide amicale în com
pania selecționatei similare a 
țării gazdă. In primul meci, 
handbaliștii noștri au reușit 
să obțină un rezultat de ega
litate, .14—14 (9—7), iar cel de 
al doilea s-a terminat eu sco
rul de 19—16 (10—5) în favoa
rea handbaliștilor polonezi.Dan GÂRLEȘTEANU

Se joacă la ,,țăcăneați"
DIN COMUN

pur și simplu. Piontek fiind un 
suporter înflăcărat al echipei 
Gornik Zabrze, a cerut să vadă 
transmisia televizată a meciului 
de la Copenhaga, susținut de e- 
chipa sa favorită cu Manchester 
City, în sferturile de finală a’e 
„Cupei cupelor". „Din cauza acci
dentului, a spus el, nu am putut 
să văd transmisia meciului de la 
Manchester. Vreau să-1 văd mă
car pe cel de la Copenhaga". Me
dicii și-au pus întrebarea dacă 
un om atît de slăbit poate privi 
la televizor lin meci de fotbal cu 
„miză". Piontek nu a cedat însă 
cu nici un chip, astfel îneît pină 
la urmă i s-a instalat un televi
zor lingă patul din spital.

De altfel, spre stupefacția sal
vatorilor săi. prima întrebare pe 
care a pus-o Alo j zi cînd a fost 
scos din galeria blocată a sunat 
astfel : „Ce scor a fost la Man
chester

(START-Bratislava)
BILETE PENTRU J. O. 

DE LA MUNCHEN

Aproximativ 4.4 milioane bilete 
de intrare au fost puse în vîo- 
zare, în aceste zile, de către orga
nizatorii Jocurilor Olimpice de 
vară de la Miinchen. Prețurile 
lor variază între 5 și 60 de mărci. 
Fac excepție biletele pentru cere
moniile de deschidere și închi
dere, care vor costa pînă la 100 
mărci.

Aproximativ 1.2 milioane bilete 
vor fi vîndute peste hotarele R.F. 
a Germaniei, dintre care 65 ia 
sută în Europa, 12 la sută în 
America de Nord, cîte 7,5 la sută 
în Asia și America de Sud și 3 
Ia sută în Australia. Aceste pro
porții au fost stabilite în baza 
populației, a venitului pe cap de 
locuitor, a numărului estimativ 
de concurenți și a vînzărilor de 
bilete la Olimpiada disputată în 
I960 la Roma.

„TARA KING" COMENTEAZĂ..
Actrița canadiană Linda Thor

son, care desigur vă este mult 
mai cunoscută sub numele de 
Tara King, eroina pe care a In
terpretat-o cu mult «aplomb in 
serialul T.V. „Răzbunătorii", a 
comentat pentru televiziunea 
franceză recentul meci F C. .San
tos—combinata St. Etienne-Marsi- 
lia. ale cărui încasări au fost a- 
fectale fondului de luptă împo
triva cancerului.

Trebuie să știți că „Tara King" 
s-a descurcai foarte bine și in
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Clasica probă de obstacole 
de la Liverpool — „Grand 
National" — a fost cîștigată, 
la actuala ediție, de calul 
britanic Specify, pe care-l 
vedem (in fotografie) ateri- 
zînd după trecerea unei di
ficile reviere.

Telefoto I A.P.-AGERPRES

LEEDS NU DĂ JUCĂTORI 
„NAȚIONALEI" GALEZE

LONDRA 7 (Agerpres). — Con
ducerea clubului Leeds United 
(actualul lider al campionatului 
englez de fotbal) a refuzat să 
cedeze pentru a juca în echipa 
Tării Galilor pe portarul G. 
Sprake și pe mijlocașul T. Yo- 
rath. Aceștia urmau să fie incluși 
în naționala galeză pentru me
ciul cu Cehoslovacia din campio
natul european. Anterior, fusese 
luată o hotărîre similară în cazul 
a trei jucători scoțieni (Brenner, 
Gray și Lorimer) solicitați de fe
derația Scoției să joace în meciul 
ce va avea loc la 21 aprilie, la 
Lisabona împotriva echipei Por
tugaliei.

Comentatorii sportivi consideră 
că în această situație echipele 
Scoției și Țării Galilor își văd 
serios diminuate șansele in im
portantele partide ce le au de 
susținut. Se speră totuși că echi
pa Leeds va reveni In ultimul 
moment asupra hotăririi sale.

HERTHA B.S.C.-LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag. 1) 

zîndu-1 pe portarul Gross, 
și înscrie primul gol al e- 
chipei române.

După pauză în echipa ro
mână se produc modificări I 
în poartă trece Adamache, 
iar lanul îl înlocuiește pe 
Lupescu. Spre deosebire 
de prima repriză fotbaliștii 
oaspeți abordează jocul cu 
mai mult aplomb, reușind să 
pericliteze în cîteva rînduri 
poarta apărată de Gross. Gaz
dele își revin, însă, și în min. 
65, în urma unei alte greșeli 
(în special Adamache, ieșit 
inoportun din poartă), Gayer 
înscrie al patrulea goi. Trei 
minute mai tîrziu, șutul lui 
Dumitrache se îndreaptă spre 
poarta goală, dar fundașul 
Rumor a reușit în ultima cli
pă să salveze în corner. A- 
poi șuiul puternic trimis de 
Dinu de la 30 de metri este 
apărat excepțional de Gross. 
In min. 72, Anca intră în lo
cul lui Radu Nunweiller, și 
prezența sa în echipă este de 
bun augur, pentru că în min.

80 el înscrie al doilea gol al 
formației române, în urma 
unei pase primite de la Di
nu, Partida ia astfel sfîrșit 
cu scorul de 4—2 (3—1) în 
favoarea echipei vest-berli-x 
neze.

această postură, deoarece ea în
săși joacă fotbal într-o selecțto- I 
natâ a artiștilor din Londra, for- I 
mată în rest numai din bărbați. “ 
In plus, Linda Thorson practică, 
pe lingă judo șl karate (bineîn
țeles !), o serie de sporturi mai 
„liniștite", ca schiul, natația și * 
atletismul. In perioadele cind stă . 
la Londra, ea poate fi văzută pe 
orice fel de vreme făcînd cros | 
pe aleile din Hyde P.ark. iar la 
Paris, chiar în piața din preajma^ ■ 
Turnului Eifel.

LA FOTBAL:
GRECIA—BULGARIA 0—1

Ieri, la Atena, în meci amical 
de fotbal, echipa Bulgariei a 
dispus cu 1—0 (0—0) de reprezen
tativa Greciei. Golul a fost mar
cat de Vasiliev, în min. 64. De 
remarcat că jucătorul bulgar Je- 
kov a ratat un penalti.

PROIECTELE 
PENTRU ÎNLOCUIREA 

„CUPEI JULES RIMET"
Comisia specială desemnată de 

Federația internațională de fot
bal pentru a alege modelul tro
feului destinat să înlocuiască 
„Cupa Jules Rimet" (cucerită, 
după cum se știe, definitiv de 
echipa Braziliei a examinat pînă 
în prezent 55 de proiecte. O 
primă selecție a fost efectuați, 
atenția membrilor comisiei in- 
dreptindu-se spre două dintre 
ele, care au șanse de a fi pre

zentate Federației internaționale. 
Autorii celor două proiecte alese 
au fost solicitați să prezinte ma
chete în dimensiunile definitive 
și să aducă unele modificări o- 
perei lor.

UN NOU RECORD 
AL LUI ALEKSEEV

Aseară la Moscova, Vasili Alek
seev a doborît un nou record 
mondial la haltere, categoria 
super-grea : 223,5 kg Ia împins 
— cu 500 grame superior ve
chiului record care-i aparține.

HELENIO HERRERA
VA PĂRĂSI A.S. ROMA?

Conducerea clubului italian 
de fotbal A.S. Roma intenționează 
să nu mai reînnoiască contractul 
antrenorului Helenio Herrera. 
Președintele clubului, Alvaro 
Marchini, s-a arătat contrariat 
de faptul că Herrera este consi
derat, de unii italieni, drept ce) 
mai bun antrenor din lume.

DECLARAȚIA LUI 
ANGELO NICULESCU

Aseară, după miezul nopții, 
l-am găsit la telefon la ho
telul „Schwarzer Hof" din Ber
linul Occidental pe antrenorul 
Angelo Niculescu, care ne-a 
declarat următoarele :

„Deși nu am urmărit in a- 
cest joc performanta, ci nu
mai o verificare a echipei na
ționale, scorul final și evolu
ția lui nu sînt satisfăcătoare. 
La trei din cele patru goluri 
primite s-au comis greșeli co
pilărești. La primul gol, Mo- 
canu, la al treilea — Lupescu, 
iar. la al patrulea, Radu Nun
weiller. Deși a primit trei go
luri, Răducanu nu este vi
novat, apărătorii din fața lui 
neprofejîndu-l cum se cuve
nea.

Din echipa noastră, o com
portare apreciabilă au avut 
jucătorii Dinu (cel mai bun 
de pe teren) și Lucescu, cel 
mai bun atacant român.

Consider că atacanfi noștri 
au primit o bună lecție deoa
rece nu au știut să facă față 
marcajului strict „om la om", 
aplicaW de jucătorii gazdă.

în afara unor lipsuri pe care 
sper să le remediem în viito
rul apropiat, nu pot să nu re
marc și unele construcții de 
joc satisfăcătoare.

Tn orice caz, meciul de astă- 
seară ne-a dezvăluit că mai 
avem de lucru pînă a aduce 
echipa națională la valoarea 
de astă-toamnă".


