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Astă-seară, selecționata

Dintre construcțiile sportive gălățene ultimilor ani, am ales, de această dată, bazinul
de înot și moderna popicărie

Campionatul mondial studențesc de handbal

Vineri 9 aprilie 1971

la președintele
C. N.E.F.S.

de război, dar neînge- 
neincetind o clipă să

BRAGA 8 (prin telefon). 
Campionatul mondial studen
țesc de handbal a continuat ci 
întrecerile sferturilor de finală, 
programate in sala Sparta din 
localitate. Tn primul meci, e- 
chipa Cehoslovaciei a obținut 
o victorie puțin convingătoare 
in fața Franței, <u scorul de 
17—15 (8—5). Francezii au con
dus cu 2—0, iar gazdele au luat 
conducerea abia in min. 13 (3— 
2). Tn repriza secundă, handba- 
liștii francezi au refăcut din 
handicap (14—15 în min. 45), 
dar în cele din urmă selecțio-

Năruit 
nunchiat, 
gindească la verticala devenirii 
sale, Galațiul — bătrînul port 
danubian — a renăscut, pre
cum pasărea Phonix din pro- 
pria-i cenușă. Și chiar din pri
mii ani ai refacerii, cînd entu
ziasta întrecere a nituitorilor 
de la șantierul naval prefigura 
elanul constructiv,■ ce avea să 
edifice pe vechea vatră moder
nul centru industrial de azi, 
primul arhitect al tării — Parti
dul Comunist Român planta

aci mlădițcle învățămintului 
universitar. Pentru că Partidul 
— acest ginditor lucid, ancorat 
temeinic în realitatea patriei 
noastre — avea clar conturul 
viitorului. Și viitorul Galațiu- 
lui însemna o economie com
plexă,cadre de înaltă calificare, 
în anul școlar 1946-47, prima 
instituție de învățămint supe
rior își deschidea porțile : Fa
cultatea de îmbunătățiri fun-

I. MITROFAN■

(Continuare în pag. a 2-a)

INTERNAȚIONALII NOȘTRI
DESPRE EȘECUL DIN MECIUL
DE FOTBAL CU HERTHA B.S.C.

Aseară, s-au înapoiat în Ca
pitală venind din Berlinul Oc
cidental — unde au susținut un 
joc amical cu formația 
Hertha B.S.C. (reamintim sco
rul ; 4—2 în favoarea gazdelor) 
— componenții lotului nostru 
reprezentativ. Iată ce ne-au de
clarat in legătură cu jocul cîți- 
va dintre fotbaliștii noștri la 
Puțin timp de la sosire :

DINU (căpitanul echipei) : 
„S-a jucat într-un tempo ade
sea infernal, dar trebuie spus 
vă.am primit 3 goluri destul de 
ușor din greșeli specifice... 
nouă, avînd la bază neatenția. 
Altfel, echipa s-a 'desfășurat 
destul de judicios în teren, dar 
a acuzat Vizibil marcajul strict, 
om la om, practicat de adver
sari. In sfîrșit, principalul scop 
—- reunirea componenților lo
tului după o 
vreme — a 
deși oarecum 
talul final".

bună bucată ds 
fost, cred, atins, 
umbrit de rezul-

NEAGU: „După părerea mea, 
din punct de vedere al jocului 
prestat, echipa s-a mișcat mul
țumitor pentru actuala fază de 
pregătire. Ne nemulțumește, fi
rește, . scorul, explicat însă și 
prin unele greșeli individuale. 
De la noi cel mai bine a jucat 
Dinu".

DUMITRACHE : „în timp 
ce adversarul s-a comportat la 
un bun nivel, echipa noastră a 
evoluat sub valoarea ei. în spe
cial noi, cel din linia de atac, 
mai puțin Lucescu, nu ne-am 
făcut jocul obișnuit. Remediin- 
du-ne lipsurile, după această 
primă ■ verificare, sper să ne 
prezentăm mai aproape de va
loarea noastră în viitoarea par
tidă cu Iugoslavia".

IANUL : „Am intrat în teren 
la situația de 1—3 gîtuit de e- 
moție. Este bine că s-au depis
tat din timp unele deficiențe în

(Sontinuare tn pag. a 4-a)

Schiori valoroși Ia startul

Oaspeții fac astăzi cunoștință cu piftiile din Bucegi —
f Ieri, Bucegi!f Ieri, Bucegi! au fost mai 
.'tnult în ceață ți, către ora 

prânzului, a și plouat la cota 
1400. Zăpadă este tnsă sufi
cientă pe pantele superioare 
ale muntelui Furnica ți cum 
prevederile meteorologice a- 
nunță înfrumusețarea timpu
lui, avem toate motivele să 
credem că 6îmbătă ți dumi- 

- nică voq fi condiții «11 adevă
rat de primăvară pentrii 
„CUPA FEDERAȚIEI’. Com
petiția ara și de data aceasta 
și un caracter internațional, 
la start fiind prezenți ală
turi de eoncurenții noștri (40 
de bărbați și 18 fete) și 
schiori valoroși din AUS
TRIA, CEHOSLOVACIA și 
IUGOSLAVIA (fii ultimă in
stanță, schiorii (polonezi șl 
bulgari au anunțat că nu vor 
participa, tilținjii disputîn.- 
du-și în aceste EÎle campio
natele naționale). Schiorii oas
peți din Austria și Cehoslo
vacia au sosit ieri după-a- 
miază în Capitală și și-ăl) 
continuat Imediat drumul spre 
Siriaia^Din echipa Austriei fad 
parte i Harold Stuefer (24 
ani), membru al echipei B cu 
HO,33 p F.Î.S. U rfaloA uriaș

Zonele campionatelor naționale de box

SURPRIZE ÎN FINALELE
DE LA CONSTANȚA ȘI GALAȚI

Etapa zonală a campionatelor 
naționale de box a programat 
aseară, în unele localități, în
trecerile semifinale, iar la Con
stanța și Galați, finalele. Iată 
cîteva rezultate :

CONSTANȚA. K. Seidali 
mentul Medgidia) cîștigă ___
adversar, C. Gruiescu (Steaua) 
b. p. I. Bănică (Cimentul), A. 
Dumitrescu (Steaua) b. ab. 2 C. 
Tîrgheș (Cimentul), M. Dumi- 
trașcu (Farul) b. k.o. 2 A. Re- 
gep (Cimentul), Gh. Ciochină 
(Steaua) b. p. M. Moșescu (Por
tul), Gh. Bădoi (Rapid) b. k.o. 
2 M. Zaharia (Cimentul), V. Fi
lip (Farul) b. p. Al. Popa (Stea
ua) 1, K. Negip (Cimentul) b. p. 
E. Constantinescu (Electropu- 
tere Cv.), A. Năstac (Steaua) 
b. ab. 2 A. Stoianovici (Farul), 
P. Pîrvu (Farul) b. ab. 2 N. 
Pisică (l.M.U. Medgidia), D. Ze- 
linca (Steaua) b. ab. 1 M. Mi- 
troi (Locomotiva Fetești).

(Ci- 
i'ără

GALAȚI. M.
(Steaua) b. ab. 1 
(Oțelul Gal.), A.
(Oțelul) b. p. I. Nicolau (Nicp- 
lina Iași), A. Moraru (Din. Buc.) 
b. p. B. Stoicescu (Voința Bu
zău). O. Amăzăroaie (Oțelul) b. 
p. Gh. Roșea (Dunărea Galați), 
Gh. Pușcaș (Steaua) b. ab. 2 St. 
Popovici (Dunărea), E. Șampon 
(Dunărea) b. k.o.. 1 C. Mut:e,anu 
(Viitorul Focșani), Șt. Voicu 
(Oțelul) b. k.o. 2 I. Damian 
(Metalul Buzău), D. Milialcea 
(Din. Buc.) b. p. V. Bute (Oțe
lul), V. Deșliu (Voința Buzău) 
b. p. V. Teeuceanu (Rapid) 1,

„CUPA SEMICENTENARULUI
LA POLO

M. Florea (Oțelul) b. ab. 2 A. 
But (Steaua). I. Sănătescu (Oțe
lul) cîștigă fără adversar. Re

transmise de
Popa, T. Siri-

Iul) cîștigă fără 
zultatele au fost 
corespondenții C. 
opol și C. Crcțu.

nata cehoslovacă a reușit să ob
țină victoria.

In meciul următor s-au întîl
nit selecționatele studențești ale 
României și Poloniei. Deși nu au 
mai evoluat cu aceeași dezinvol
tură din partidele preliminare, 
handbaliștii români au învins 
cu 15—12 (9—5). Apărarea echi
pei noastre, în frunte cu Penii, 
care a avut multe intervenții 
salutare, s-a dovedit redutabilă. 
Atacul însă a fost adesea ine
ficace. Jucătorii români au tras 
rareori la poarta adversă și au 
ratat cîteva bune ocazii. în pri
ma repriză, ei au reușit să se 
desprindă pe tabela de marcaj, 
ca urmare, a unor mult aplau
date acțiuni ale lui Bota. După 
reluare, întrecerea a avut un 
caracter echilibrat, românii re
ușind să rămînă cu un avans 
de trei puncte. Golurile învin
gătorilor au fost realizate de : 
Bota 6, Kicsid 2. Voinea 2, Gu- 
nosch 2, Licu, C’îrlan și Birto- 
lom. Din formația poloneză s-a 
remarcat Strozik (5 goluri).

Tn general, selecționata ro
mână a lăsat impresia că iși 
rezervă forțele pentru semifi
nala cu Cehoslovacia, progra
mată vineri (n.r. azi) seara. La 
ora cînd are loc convorbirea 
telefonică începe meciul dintre 
echipele Suediei și Spaniei, ur-

ECHILIBRAT

Tn dimineața zilei de joi, 
ministrul de interne al Repu
blicii Federale a Germaniei, 
H. D. Genscher, a făcut o vi
zită la Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
unde s-a întîlnit cu Anghel 
Alexe, președintele consiliu-

(Agerpres)

în campionatul de hochei

IN SFIRSIL UN MECI

Birtolom, golgeterul grupei 
preliminare, unul din jucăto
rii de bază ai selecționatei 

noastre studențești

ele cel care opune repre-inat
zentatiVele U.R.S.S. — Iugosla
via. Cîștigătoarele acestor două 
partide se vor întîlni în cealal
tă semifinală a competiției, 
programată vineri după-amiază.

Al. Ș1EFANESCU

„Cupa Steaua" la ciclism

Șt ENE (Steaua)-ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A ll-a

Lumezeanu
C. Momoiu

Dumbravă

s-a
am 
in-

Incepînd de astăzi, timp de 
trei zile, bazinul Floreasca 
din Capitală va găzdui un 
turneu de polo dotat cu „Cu
pa Semicentenarului". Iată 
programul jocurilor :

Astăzi, de la ora 18,30 : Ra
pid — I.E.F.S. și Dinamo — 
Progresul.

Cel mai buni schiori ai noștri (de la dreapta i Virgil Brenci,
Gheorghe Vulpe, Dan Cristea și Dorin Munteanu) au de în

fruntat adversari redutabili în „Gupa Federației" 
Foto t Dragoș NEAGU

*

interviu cu tovarășul LIVIU MOLDOVAN, șclul Secției do propagandă a Comitetului

tn etapa de teri, plutonul a rezistat în formație completă (aia cum l-a surprins fotore- 
km S0porterul

Etapa a 11-a a „Cupei 
ua“ (al cărei start s-a dat 
de minute mai devreme 
ora anunțată presei...) a confir
mat pronosticurile noastre. 
Fruntașii sportului cu pedale de 
la noi au folosit această sec
vență a cursei (București — Ol
tenița — București), în care 
vîntul și‘ploaia au măcinat for
țele diletanților, pentru a lan
sa un atac decisiv. Ei au aș
teptat ultimii 20 km ai etapei 
și s-au desprins brusc de plu
tonul secătuit de energii. In 
evadarea realizată Cu o incre
dibilă forță a rezistat numai 
unul dintre eroii etapei inaugu
rale — Al. Zaroschi. Finalul a 
fost palpitant. Grupul de 9 
fruntași era alcătuit din 7 di- 
namoviști, un stelist și un re
prezentant al Plopenilor. Fi
resc, toată lumea aștepta victo-- - N.

Stea- 
cu 30 
decît

ria unuia dintre elevii lui 
Voicu. Tînărul Ștefan Ene 
cel care săptămîna trecută 
cîștigat magistral o cursă 
Gabrovo — și-a confirmat ta
lentul, calitățile de sprinter ; el 
și-a făcut cu iscusință loc prin 
barajul dinamovist și l-a între
cut. la mare luptă, într-o dis
pută de o rară frumusețe, . pe 
portstegarul „roșilor", Nr. Ciu- 
nicti. O victorie splendidă !

Să vedem dacă astăzi el 
rezista, din 
namovist...

Rezultate tehnice :
Seniori (100 km, 55 de concu- 

renți) : 1. ȘTEFAN ENE (STEA
UA) 2 h.26:38 ; 2. N. Ciumeti 
(Dinamo) ; 3. V. Selejan (Dina
mo) ■ 4. V. Teodor (Dinamo) j 
5. C. Ciocan (Dinamo) t 6. V. 
Mircea (Metalul Plopeni) ; 7. Al. 
Sofronie. (Dinamo) ; 8. Ăl. Za
roschi (Dinamo) ; 9. C. Grigore 
(Dinamo) — același timp; 10. 
N. Gavrilă (Steaua) 2h.27:33t 
juniori (40 km, 57 de concu- 
renți) t 1. I. Gavrilă (Steaua)

a 
la

nostru '1'. Macarschi) pînă la
111.03:00 ; 2. A. Vulcu (Steaua)t 
3. A. Ardeleanu (Dezrobirea 
Brașov) — același timp. Cursa 
juniorilor s-a încheiat. Ea ca
pătul celor două etape, victoria 
a revenit lui I. Gavrilă 
(Steaua).

Ultima etapă a seniorilor, a

Ilf-a, se dispută astăzi pe ruta 
București — Ploiești (varianta 
Buftea) — București, 120 km. 
Startul (ora 15,30) și sosirea — 
la km 7.

Campionatul de hochei 
reluat ieri 'printr-o etapă, 
zice, liniștită, așa cum se 
timplă mereu in ultimii ani cu 
aceste runde premergătoare 
jocurilor finale, în care for
mațiile își menajează forțele. 
Excepție a făcut doar ultimul 
joc, ceva mai echilibrat, mai 
viu disputat.

STEAUA — AVINTUL 
GHEORGHIEM 15—0 (8—0,

2—0, 5—0)
O partidă în care s-a jucat 

intr-un singur sens, bucureș- 
tenii făcînd un util joc de ve
rificare 
sive cu 
Ei au 
perioadă 
za a doua. Au înscris : 
mar (3), P. Sgîncă (2), 
Szabo (2), Stefanov (2), Bucur. 
Varga, Schiau, Popa, Biro și 
Popescu. Au arbitrat : B. O- 
prea și Th. Ivănescu.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.I’.G.G. 10—3 (4—0, 3—0, 3—3)

A fost un meci ceva mai 
atractiv. în care dinamoviștii, 
într-o deosebită vervă de joc, 
și-au dominat ambițioșii ad
versari timp de două reprize. 
Tn cea dc-a treia repriză, avin- 
du-1 pe Iordan în locul lui 
Dumitraș în 
nind serios 
de la Dinamo au permis 
versafilor 
revenire, 
țanu (3). 
Axinte. Bandaș, Costea pentru 
Dinamo și Bălăneanu,- Nfalrilkn 
și M. Vlad pentru I.P.G.G. Au 
condus : C. Mureșanu și C. 
Sgincțs.

AVINTUL MIERCUREA 
CU C — AGRONOMIA CLUJ 

6-5 (2—3. 4—1, 0—1)
O victorie la limită realizată
: baza unei superiorități fi

zice. Studenții clujeni ar fj me
ritat cel puțin un rezultat de 
egalitate. Ei au condus de pa
tru ori (1—0, 2—1, 3—2, 4—3), 
pînă la jumătatea reprizei se
cunde. Ău marcat : Balta (3), 
Osvath, Bașa și A. Tantaș pen
tru Avîntul, Santha (3), Intre și 
AI. Tantaș pentru Agronomia.

Programul de zi : ora 10 : 
Dinamo — Avîntul Gheorghi- 
eni ; ora 16,30 : I.P.G.G. —• 
Agronomia Cluj ; ora 18.30 ; 
Steaua — Avîntul M. Ciue.

inaintea partidei deci- 
Dinamo, de duminică! 
avut doar o singură 
de relaxare în repri- 

Cala- 
G.

poartă și inceti- 
ritmul, hocheiștii 

ari
lor o .spectaculoasă 

Au marcat : Gh. Hu- 
Moiș (2), Popa (2).

Hrisfache NAUM A. C.

Campionatele naționale de baschet ale școlarilor și juniorilor

Victorii la limită in turneele finale
SIBIU 8 (prin telefon, de în componența cărora am 

admirat cîteva jucătoare 
cu talie și valoare apre
ciabile, sau întîlnirea din
tre formațiile masculine ale 
Școlii sportive Cluj și Farul 
Constanța, în care, de ase
menea, am putut constata 
preocuparea antrenorilor pen
tru depistarea și 
elementelor de viitor 
chelului nostru de 
manță. Dar întîlniri 
tice ne-au oferit și 
mai modeste, cum sînt cele 
ale școlilor sportive din Cra-

la trimisul nostru). — Echi
librate, viu disputate, între
cerile finale .ale campionate
lor naționale școlare și de 
juniori , au atras interesul pa
sionalilor de baschet din lo
calitate, determinînd ca sala 
școlii sportive să fie uneori 
plină pînă la refuz de un pu
blic entuziast. Și cum să nu 
fie așa cînd s-au jucat me
ciuri de mare spectacol, cum 
a fost cel dintre echipele fe
minine școlilor sportive

Satu-Mare,

iova și Constanța. Craioven- 
cele au condus cu 19—13 în 
trtin. 17, dar adversarele au 
egalat și în continuare jocul 
s-a menținut echilibrat pînă 
în repriza secundă, cînd a 
fost rindul constănțencelor 

(min. 26,

instruirea 
ale bas- 
perfor- 
drama- 
teamurl

ACtivitatea de educație fi
zică și sport continuă, în 
forme cît ntai diversifi
cate, larg accesibilă ma

telor și, implicit, obținerea unor 
rezultate notabila în sportul de 
performanță preocupă în mod 
deosebit organele' și organiza
țiile de partid din județul Bi
hor. Periodio este analizat fe
lul în care instituțiile cu atri
buții în domeniul educației fi- 
rice și sportului își îndeplinesc 
obligațiile fee le revin, stabilin- 
du-se măsuri pentru perfecțio
narea muncii în acest impor
tant. domeniu de activitate so
cială. Ceva mai mult, Secreta
riatul Comitetului județean de 
partid Bihor, după o amplă 
analiză, care a evidențiat și 
realizările, dar și neajunsurile, 
a emis o hotărîre destinată să 
sprijine nemijlocit procesul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport.

S-a împlinit uț» pjj de lș 
Emiterea.. : itejp-

teresați să aflăm efectul ei, 
mutațiile calitative care au in
tervenit în acest interval de 
timp, ne-am adresat, în cadrul 
unui interviu, tovarășului LI-

vorbi realmente de o îmbună
tățire a activității sportive de 
masă și de performanță în ju
dețul Bihor, așa cum preconi
za hotărîrea ?

♦ Divizii școlare pentru elevii nelegitimați ♦ Peste 15000 

de tineri și oameni ai muncii in excursii la Băile Felix ® Toți 

copiii, întregul tineret pe cale de inițiere in natație ® 30 de 

titluri de campioni naționali de seniori și juniori ® Amenajări 

sportive in fiecare școală și asociație sportivă

VIU MOLDOVAN, șeful Secției 
de propagandă a Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., care 
a avut amabilitatea de a răs
punde la întrebările noastre.

— In linii mari, da. Cu pu
țin timp *
Oradea, ____  _
sportive din județ, care a ana
lizat activitatea desfășurată pe 
un interval de 3 aaLjdin r 7 Si -j|Sfctf4WWÎd^’ ’ -

în urmă a avut loc, la 
conferința mișcării

• J • -

va
nou, iureșului di-

județean Bihor al P. c. P.
poartele prezentate în confe
rință, părerile exprimate de 
participanți atestă că în anul 
trecut, mai ales, au fost înre
gistrate rezultate care pot for
ma obiectul unei discuții.

• Hotărîrea Secretariatului 
Comitetului județean de partid 
recomanda o impulsionare în 
primul rînd a activității spor
tive de masă, prin folosirea 
unei game cit mai largi de for
me și mijloace de angrenare 
în exercițiul fizic, accesibile ti
neretului, oamenilor muncii...

— După analiza din cadrul 
Secretariatului Comitetului mu
nicipal de partid Oradea, comi
tetele orășenești de partid din 
Salonta, Beiuș, Marghita și din- 
tr-o serie de comune ca Holod 
Valea lui Mihai, Săcuieni și al

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA

9 X-a)

repriza 
rindul 

se detașeze
-26), dar nu pentru multă 

vreme, 
minute ele au fost ajunse și 
chiar întrecute. Pînă în final 
echipele au.mers cap la cap, 
dar în ultimul minut repre
zentantele Craiovei au acu
mulat un avans de 2 puncte 
dovedit decisiv, deoarece e- 
moția le-a împiedicat pe Mi- 
haela Ion și Eugenia Dumitru 
să fructifice în favoarea Con
stanței cele 4 aruncări libere 
de care au beneficiat. Din pă
cate, în aceste zile nu au

sa

deoarece în cîteva

D. STANCULESCU
i

Continuare In vas» • 2-a)

Petrolul și Electronica
în fruntea C. N
de șah pe echipe

CLUJ, 8 (prin, telefon). — In 
Sala sporturilor din localitate au 
continuat întrecerile campionatu
lui național pe echipe la șah. In 
runda a doua, după o lupta a- 
cerbă, Electronica a învins ia 
limită formația Medicina Iași 
(4—3). Constructorul București, 
după meciul nul realizat în pri
ma rundă, a obținut o victorie 
categorică (7—0) cu Universitatea 
București. Celelalte meciuri Me
dicina Timișoara — C.P.M. Buc 
21'2-41/,, C.S.M. Cluj — Mureșul 
3'3'i, Crișul Oradea — Petrolul 
Ploiești %—-5'/2.

Clasamentul (punctaj ca la 
fotbal, în paranteze punctajul to
tal) după două runde se prezintă 
astfel : 1. Petrolul 4 p (11—3), 2. 
Electronica 4 p (8V2—51/»), 3. Con
structorul 3 p (101/:—31/-), 4. C.S.M. 
Cluj 3 p (7*/s—6V2), 5. C.P.M. Buc. 
2 p (71/:—6V2), 6. Crișul 2 P 
(5l/2—8V2). 7. Mureșul 1 p 
(G'/s—T1/:). 8. Medicina Timișoara 

1 p (6—8), 9 Medicina Iași 0 p 
(41/,_9y2),. 10. Universitatea Bucu
rești o 'p ll’/a).
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ciare. Cinci ani mai tirziu, In
stitutul tehnic gălățean. cuprin- 

. zind facultățile de construcții 
navale, chimie alimentară si 
piscicultura, avea să se consti
tuie ca premisă a actualului In
stitut Politehnic, promotor al 
tehnologiei moderne in aceste 
ramuri definitorii pentru orașul 
dunărean.

Galațiul — centru siderurgic, 
port fluvial, constructor de 
nave, centru universitar. O con- 
secuție firească, o înlănțuire 
logică, rod al politicii de con
struire a socialismului, promo
vată cu consecvență leninistă 
și adjnc patriotism de către 
partidul comuniștilor. Corolar : 
in cifrele ilustrative pentru a- 
portul economic al Galațiului, 
este Înglobată și prezenta mul
tora dintre cei 1 742 de ingineri 
care au absolvit in decursul ul
timului cincinal Institutul Foli-

tehnic, a miilor de cadre teh
nice pe care acest institut Ie-a 
făurit in decursul anilor.

Si în aceste generații de con
structori, multi au fost aceia 
care au găsit în simbioza învă- 
țătură-sport un mijloc de in
tegrare socială. Prima asociație 
sportivă studențească din Galați 
(anul 1951) avea printre fotba
liști pe C. Zapis (II). actual
mente director cu investițiile la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Metamorfoza asociației 
„Știința” in clubul „Politehnica” 
a prilejuit trecerea in rindul 
sportivilor de elită și, totodată, 
printre absolveții dc certă va
loare profesională, a handbaliș- 
tilor ingineri I. Simionescu — 
director la NAVROM Galați, 
L. Murgeanu — cercetător la 
Institutul de' proiectări navale 
București, baschetbaliștii ing. 
Enache Sirbu — ministru ad
junct. răspunzind de Departa
mentul îmbunătățirilor funciare

AU FOST DESEMNAȚI

CAMPIONII
CLUJ. 8 (prin telefon).

Prima jumătate a 
rezervate finalelor 
taior republicane 
de lupte (tineret), 
stiluri s-a încheiat joi 
prinz cu premierea cîștigăto- 
rilor de la libere : cat. 48 kg:
1. TEODOR SABAU (Crișul 
Oradea), 2. V. Tomescu (Ra
pid BucJr 3. I. Lucan (Mon- 
torul Pitești) ; cat. 52 kg: 1. 
ION ARAPU (Steaua). 2. P. 
loniță (Progresul Buc.). 3. V. 
Dima (Metalul Tirgoviște) ; 
cat. 57 kg:l. FLORIAN MOȚ 
(Steaua), 2. Gh. Dobronel 
(Steagul roșu Brașov). 3. M. 
Marin (Dinamo Buc.) : cat. 
62 kg : 1. PETRONE ANDRO- 
NE (Steagul rnșu), 2. Gh. Po- 
tirnache (Șoimii Buzău). 3. 
V. Gheorghiu (Dunărea Ga
lați) : cat. 68 kg: 1. EM1LIAN 
TRESTIAN (Dinamo Buc.),
2. C. Paraschiv (Steagul roșu), 
3 Gh. Botoga (Vulturii Tex
tila Lugoj) : cat. 74 kg : 1. 
VASILE MIHĂ1LĂ (Dinamo 
Buc.), 2. Gh. Paraschiv (Di
namo Buc.). 3. M. Pircălabu 
(Progresul Buc.) ; cat. 82 kg :
1. ION DUMITRU (Steaua),
2. C. Ardeleanu (Vulturii 
Textila Lugoj), 3. D. Barbu 
(Progresul Buc.) : cat. 90 kg : 
1. VASILE ȚIGĂNAȘ (Nieo- 
lina Iași), 2. A. Apostescu

DE TINERET LA LIBERE

săptăminii 
campiona- 

individuale 
la ambele 

la

PROGRESUL A CIȘTIGAT

PRIMA ÎNTRECERE
IN AER LIBER

(Metalul Tirgoviște), 3. 
Dumitrache (A.S.A. 
cat. 100 kg : 1.
GYORFY (Dinamo Buc.) 
Tr. Stoian (Rapid Buc.), 
St. Albert (C.S.M. Cluj) : cat. 
+ 100 
MON 
2. V. 
lăți). 
Iași).

Revenind 
întrecerilor 
nată prezența în tururile fi
nale ale competiției a cîtor- 
va juniori care însă n-au 
reușit să îrtvinfă, în meciu
rile decisive, „tineretul" de 
la categoriile respective. Rc- 
ferindu-se. de altfel, la „vîr- 
stete" aflate în concurs an
trenorul federal Ion Crîsnîc 
sublinia că juniorii din pro
moția 1953—1954 s-au prezen
tat. foarte modeșt pregătiți, 
după cum tinerii aparținînd 
anului 1950 au dispărut cu 
totul din competiție, titlurile 
disputindu-și-le cei diti pro
moțiile 1951—1952.

Caracterizînd finalele, sub
liniem faptul că luptele au 
fost dinamice dar s-au ma
nifestat și numeroase minu
suri tehnice. îndeosebi la 
contraprocedee.

Consemnind arbitrajul au
toritar de care s-au bucurat 
..liberele" anunțam că vineri 
dimineață, pe cele trei sal
tele instalate în Sala Arma
tei din localitate, vor începe 
întrecerile cei 250 de finaliști 
de la greco-rotnane.

Clasamentul pe municipii și 
județe: 1. BUCUREȘTI 43 p. 
2. Brașov 19 p. 3. Galați 14,5 
p, 4. Dîmbovița 14, 5. Cluj 
14, 6. Timiș 13 p.

V.
Cluj) ;

ȘTEFAN •>
3.

kg : 1. LADISLAU SI- 
(Mureșul Tg. Mureș), 
Enache (Dunărea Ga- 

Duca (Nicolina3. D.

la ultima zi a 
trebuie mențio-

și ing. A. Preislcr — director 
general la șantierul naval Tr. 
Severin. Inginerul Mihai Tă- 
tlure — căpitanul divizionarei 
,.A“ de handbal, din rindul că
reia au plecat maeștrii emeriți 
ai sportului Penu și Samungi 
— face legătura cu actuala pro
moție de studenți-sportivi, frun
tași la învățătură și sport_ ca, 
de pildă, handbaliștii M. Băutii 
și Ener Menan. Așa cum ne-a 
spus conf. univ. Dumitru Sirbu, 
vicepreședinte al clubului Poli
tehnica. șeful catedrei de edu
cație fizică a institutului și unul 
dintre animatorii sportului local, 
in cadrul centrului universitar 
gălățean există un climat favo
rabil spartului. Argumente ? 
Baza sportivă în continuă dez
voltare (in acest an vor fi date 
in folosință terenurile Facultății 
de educație fizică din cadrul 
Institutului Pedagogie și com
plexul sportiv studențesc din 
Valea Grădinii), activitatea 
multor cadre didactice in birou
rile secțiilor (lector L. Branda- 
bur. lector Al. Miron, asist, 
F. Vasiliu). promoțiile succesi
ve de bacalaureat î care-și desă- 
virșesc pregătirea in facultăți 
ca viitori intelectuali, cetățeni 
apți de muncă, și prin interme
diul sportului de performanță 
(de pildă, in anul 1961. o în
treagă ..promoție" a Școlii spor
tive din Ploiești — 7 băieți- — 
au promovat examenul de ad
mitere la Institutul Politehnic 
gălățean, ei fiind, toți, de cițiva 
ani. absolvenți).

Clubul Politehnica Galați nu
mără 263 de sportivi de perfor
manță. recrutați dintre cei a- 
proape 2 000 de studenți. Prin
tre primii, studenți devotați 
sportului, se află unii dintre 
cei care apără culorile tării in 
prestigioase competiții interna
ționale (voleibaliștii sint numai 
un exemplu). Printre ceilalți se 
află nenumărați îndrăgostiți de 
sport și mișcare în afara com
petițiilor oficiale. Dar și unii 
și alții sint, deopotrivă, bene
ficiari ai unor excelente con
diții de viață universitară — 
complexă și modernă — pe 
care Partidul le pune la dis
poziția întregului nostru tineret.

Zonele campionatelor naționale

LA PLOIEȘTI, CUȚOV
Etapa zonală, o adevărată re

petiție generală înaintea fina
lelor campionatelor naționale de 
box de la București, continuă 
să se desfășoare în opt orașe din 
țară. Iată citeva relatări suc
cinte de la aceste întreceri :

PLO1EȘTT. Presupusa finală 
a categorici ușoară, la zona din 
localitate, nu va mai avea loc

înȘcoala sportivă nr. 2, 
colaborare cu 'Consiliul mu
nicipal pentru educație fizi
ca și sport București, a orga
nizat primul concurs oficial 
de tenis al anului, dotat 
„Cupa Semicentenarului”

Deoarece la concursul 
dividual au fost înscriși 
de copii și juniori și 1 
chipe, s-a jucat pe 4 baze 
sportive : Centrul de antrena
ment nr. 2, Steaua. Progresul 
și Dinamo. Provincia a fost 
reprezentată de jucători din 
Arad, Brașov, Cimpina. Tg. 
Mureș și Timișoara.

Rezultate (turul I) : Cute
zătorii — Progresul II 7—4, 
Școala sportivă 2 (echipa a H-a) - - - - ■
13—0.
sportiva 
Steaua 
nil II : Dinamo I 
torii 7—4, Steagul 
șov — Școala sportivă 
chipa a II-a) 7—2, ~ 
I — Dinamo II 8- 
— Școala sportivă 
I) 7—3 ; semifinale : 
I ■— Steagul roșu Brașov 8 
Progresul I 
Finala 
chipele 
sul I.
greșul 
nevii jucători 
sul (antrenori A. Schmidt și 
V. Serester) au cucerit Cupa 
Semicentenarului și Cupa 
Municipiului București.

întrecerile continuă cu pro
bele individuale, astăzi de la 
ora 8,30, la Centrul de antre
nament. nr. 2.

Sandi IONESCU

A SCĂPAT DE GUTUI!
Cuțov și brăileanul 
întrucît acesta din 

pierdut surprinzător
intre C. 
C. Gutui, 
urmă a . . 
miercuri, in fata lui V. Prodan 
(Met. Buc.). Cuțov l-a învins 
la puncte pe V. Pindaru (Met. 
Plopeni). Alte rezultate : V. 
Drăgan (Steaua) b. k.o. 2 I. Bre- 
bcanu (Ploiești), I. Otvos (C. 
Turzii) b.p. Petre (Voința

dinamovistul

-Nr. 1226 (6660)

In gala semifinalelor de 
Cuțov (stingă) atacă direct 

lui său adversar

Ploiești,
apărarea foarte labilă a 
Vasile Pindaru (Plopeni) 
Foto : Ion POPESCU —

Calistrat 
talentatu-

Ploiești

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI B

• D» azi, in sala Floreasca, „CUPA ORAȘELOR" la junioare

Activitatea competițională 
oficială în aer liber va avea 
ca punct de pornire în aceas
tă primăvară reluarea cam
pionatelor divizionare. Prima 
dintre aceste întreceri, care 
se înscrie în programul o- 
bișnuit al sfirșitului de săp
tămână este campionatul, 
masculin și feminin, al divi
ziei B. în cadrul căruia vor 
avea loc duminică jocurile 
primei etape a returului. 
Demn de subliniat, în legă
tură cu această competiție, 
este faptul că, spre deosebire 
de alți ani. întrecerea este 
mult mai echilibrată, șansa de 
a evolua in sezonul viitor în

ELEVII DIN ȘCOLILE GENERALE

Nușa DEMIAN

ȘI-AU DESEMNAT ECHIPELE CAMPIOANE

- Petrolistul Cimpina 
Dinamo II — Școala

Timișoara 8—0,
U.T.A. 10—5 ; tu- 

— Cuteză- 
roșu Bra- 

2 (e- 
Progresul 
3, Steaua 
2 (echipa 

Dinamo 
3, 

Steaua 7—5. 
s-a disputat între e- 
Dinamo I și Progre- 
Rezultat final : Pro-
— Dinamo 7—6. Ti

de la Progre-

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon).
Sala clubului Petrolul din 

Ploiești a găzduit, timp de 2 
zile, finala campionatului re
publican de gimnastică 
școlilor generale (băieți 
fete). Au participai. 25 de 
chipe.

Prima zi a concursului 
fost rezervată gimnaștilor, 
care elevii Liceulqi „B. 
Hașdeu" din Buzău au domi
nat la toate probele. Rezulta
te tehnice, băieți, echipe : 1. 
Liceul cu program de gim
nastică „B. P. Ilașdeu*1 Bu
zău (titlul de campion repu
blican pentru a 3-a oară con
secutiv) — 169,20 p (antrenor 
prof. Ștefan Popescu) ; 2. Li
ceul nr. 4 Timișoara — 166,20 
p; 3. Școala generala nr. 
Pitești — 
generală 
157,35 p ; 
vadea — 
generală 
152,45 p. 
mitru Vilcu (Buzău) și 
Năstase (Pitești) 
cite 19,20 p 
(Buzău) 18,95 p ; 3. Aurel Si- 
chet (Buzău) 18,80 p.

La fete, locul I și titlul de

al 
și 
e-

a 
in 
P.

3 
160,65 p ; 4. Școala 
nr. 7 Giurgiu — 
5. Liceul nr. 4 O- 

154,79 p ; 6. Școala 
nr. 15 Brașov — 
Individual : 1. Du- 

Dan 
ambii cu

2. Dragoș Bîrzu

campioană republicană 
1971 au revenit echipei 
ceului cu program de gim
nastică din Orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej, compusă din eleve 
din clasele III—V (profesoa
ră, Marta 
trunit cel 
216,65 p ; 
gram d i
Hașdeu" Buzău 212 p ; 3. Li
ceul nr. 1 Ploiești 207,35 p; 
4. Școala generală nr. 8 Că
lărași 202,75 p ; 5. Liceul cu 
program de ed. fizică nr. 35 
București 201,60 p ; 6. Liceul 
nr. 3 Baia Mare 194,95 p.

Cele mai multe puncte ob
ținute la exercițiul de sol — 
impuse (sărituri și bîrnă) 
le-au obținut elevele Rodica 
Iordan și Georgeta Gabor (28 
p, respectiv 27,90 p), ambe
le de la Liceul cu program 
de gimnastică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vio
rica Tiru (Liceul Buzău) 27.75 
p. Deși cu un punctaj mai 
mic (27,60 
lei a fost 
jan (clasa 
lui din 
Gheorghiu-Dej).

Mihai SIMA — coresp.

pe 
Li-

Karoly), care a în- 
mai mare punctaj : 
2. Liceul cu pro- 
gimnastică ,.B. P.

p), revelația fina- 
micuța Maria Co- 
a III-a a Liceu- 
Orașul Gheorghe

(Urmare din pag. 1)

tele s-âu ocupat intr-un mod 
mai direct de problema cuprin
derii unor mase largi de tineri, 
d» oameni ai muncii, în acti
vitatea sportivă, ca o modali
tate de recreare, de întărire a 
sănătății, de sporire a capaci
tății. S-au avut în vedere toate 
categoriile de tineri, începînd 
cu pionierii. Pentru ei au fost 
organizate concursuri și com
petiții de atletism, gimnastică, 
baschet, fotbal etc., la nivelui 
claselor, al școlilor. De_ un 
mare succes se bucură diviziile 
școlare sje atletism, gimnastică, 
tenis de masă și jocuri sporti
ve, organizate cu elevii nelegiti
ma ți, Este o inițiativă care a 
găsit tm larg ecou, în special 
în orașele Oradea, Salonta, Be
iuș și Marghita. Cu tinerii din 
producție au fost organizate di
ferite competiții cu caracter 
semipermanent, dotate cu „Cu
pa chimistului", „Cupa meta
lurgistului", „Cupa ceferiștilor", 
„Cupa minerului", „Cupa pie- 
larului" ete. Pentru tinerii din 
mediul rural au fost inițiate 
duminici cultural-sportive (peste 
150). Cîteva dintre cele mai 
reușite: la Vășad, Sacadat, și 
Cefa. De asemenea: „Cupa 
I.A.S.", „Cupa I.M.A", precum 
și campionate zonale, îndeosebi 
la fotbal. De o mare atenție 
s-a bucurat și activitatea turis
tică. La nivelul școlilor și în
treprinderilor, B.T.T. a organi
zat diferite acțiuni, vizînd sta
țiunea Felix, vizitată anul tre
cut de peste 15 000 de bihoreni. 
S-a mers cjiiar mai departe, or- 
ganizîndu-se atț’Tmi sportive

pentru vlrstnici, evident cu ca
racter experimental. Oradea de
ține fruntea și la acest ca
pitol. Ș| tncă o referire la ac
tivitatea sportivă de masă : în 
județul nostru s-a desfășurat 
pe multiple planuri acțiunea 
„Delfin '70“, de inițiere a copii
lor tn natație. In acest scop, au 
fost create centre speciale, atît 
Ia Oradea, cît și în alte loca
lități ca Tileagd, Ținea, Beiuș 
și Or. Dr. Petru Groza. A fost 
o acțiune de proporții, care, e- 
vident, nu se va limita la anul 
1970, scopul final trebuind să 
fie acela de a face ca. toți co
piii, întregul tineret din județ 
să știe să înoate.

• Sportul de performanță bi
horean, eu recunoscute tradiții 
tn geografia mișcării «portise 
romtneștl, s-a afirmat fn citeva 
discipline. Cum poate H apre
ciat saltul realizat?

— Antil trecut a foal punctat, 
intr-adevăr, de «îteva reali
zări remaroabtle. Da pildă i 
promovarea echipelor de lupte 
greco-romane și «crimă (flo
retă) în divfeiile A. Acestor 
succese li se adaugă cele peste 
30 de titluri de campioni na
ționali cucerite la nivelul senio
rilor și juniorilor Ia atletism, 
natație, haltere, lupte, scrimă, 
modelism și radioamatorism. 
Chiar și în fotbal există teme
iuri de satisfacție, perspectiva 
de a revedea pe Crișul Oradea 
în prima divizie. Pe plan inter
național sînt de semnalat, de 
asemenea, cîteva prezențe nota
bile : locul 2 la Balcaniada de 
sărituri, obținut de tînăra spor
tivă Sorana Prelipceanu (13 
ani), o medalie de bronz cu
cerită la Campionatele euro
pene de lupte greco-romana de

către Al. Szabo. Halterofilul 
Em. Covaci s-a impus și el Ia 
campionatele balcanice. Totuși, 
cu referire ia activitatea de 
performanță trebuie să fim lu
cizi, să păstrăm proporțiile. 
Nu ne putem compara încă cu 
alt® județe (Cluj, Brașov etc.), 
cu o tradiție sportivă mai pu
ternică decît a noastră. Asta 
nu exclude însă dorința con
tinuă a sportivilor noștri 
se perfecționa, de a se 
dfnă'!.

• Realitățile dovedesc 
fluența tineretului spre 
după r " ’ ._ 
eștu determinată într-o aprecia
bilă măsură și de rețeaua ba
zelor sportive, de dinamica dez
voltării lor, de modul cum ele 
sînt folosite. Cum se prezintă 
lucrurile în cazul județului dv.2

— Hotărîre* Secretariatului 
» plecat de 1* îdeea generoasă 
Ca fiecare comună, fiecare 
școală, fiecare asociație spor
tivă sS fie beneflaciara unui 
minimum de amenajări spor
tive. Intr-un efort colectiv, 
cetățenii județului nostru, spri
jiniți de organele locale de 
partid și de stat, au reușit să 
dea în folosință multe 
menea amenajări. Mai 
în unele cazuri, chiar 
strucții care depășesc cadrul 
unor simple lucrări, stadioane 
și complexe. Le am în .vedere 
pe cele realizate la Alejd, Sa- 
cuieni. Borș, Ținea, Valea lui 
Mihai, Marghita, Or. Dr. Petru 
Groza. Voivozi, Suncuiuș (cen
tru miner cu o bogată activi
tate sportivă). Săli noi de 
sport au fost amenajate la Sa
lonta (Lie. 3) și Or. Dr. Petru 
Groza (Gr. școlar prof, al U- 
zinei de utilaj minier). In a-

de a 
auto-
că a-

„___ ____ sfiort,
preferințe ți aptitudini,

ase
muit, 
con-

Buc.), A. SImton (Muscelul C- 
lung) b. k.o. 2 I. Costache 
(Dîmbovița), Gh. Ene (Dinamo) 
b.p. C. Ghiță (Steaua). Progra
mul finalelor de vineri seara 
este următorul : V. Drăgan — 
St. Băiatu, C. Dobrescu — A. 
Cojan, I. Otvos — I. Ciocoiu, 
P. Nedelcea — M. Nicolae, A. 
Simion — D. Dosan, C. Cuțov 
— V. Prodan, Gh. Ene — Tr. 
Stănescu. I. Gyorffi — N. Nico
lae, I. Olteanu — C. Chirică, 
Gh. Dumitrescu — D. Bucur, 
I. Alexe — St. Covaliu.

TIMIȘOARA. Surpriză la ca
tegoria mijlocie : tînărul _ di- 
namovist bucureștean S. Tîrîlă 
l-a învins la puncte pe rutina
tul orădean D. Găinaru. Alte 
rezultate de miercuri : N. Ispas 
(U.M. Timișoara) b.p. Gh. A- 
xente (Constructorul Hunedoa
ra), Z. Laszlo (Constr. Hune
doara) b.p. L. Varga (Moldova 
Nouă).

TR. SEVERIN. N. Dumitru 
(Electrop. Craiova) b.p. M. Po
pescu (MEVA Tr. Severin), N. 
Cordoț (Din. Buc.) b.p. C. Trui- 
că (Electrop. Craiova), N. Gîju 
(Steaua) b.p. N.Popescu (MEVA 
Tr. Severin). Antoniu Vasile 
(Din. Buc.) b.ab. 2 Gh. Vlad 
(Muscelul C-lung). D. Ușurelu 
(Electrop. Craiova) b.ab. 2 I. 
Păcuraru (MEVA Tr. Severin), 

Melinte (Nicolina Iași) b.p.
Pițigoi (Muscelul C-lung),

P. Văle (Electrop. Craiova) b. 
ab. 3 I. Seuleanu (MEVA Tr. 
Severin).

BACĂU. Alte rezultate din 
gala de miercuri seara : I. Vlad 
(Prog. Brăila) b.ab.2 C. Bostan 
(Met. Sv.). I. Ilodoșan (Met. 
Buc.) b.p. Gh. Moise (Trot. Gh. 
Gheorghiu-Dej). N. Tudor (Met. 
Buc.) b.p. P. Tănase (Nicolina 
Iași), M. Banu (ASA Bacău) 
b. k.o. 2 V. ' 
I. Dascălu ...
P. Seara (Constr. Botoșani). Vi
neri seara, finalele : Șt. Boboc 
— V. Jugănaru, Tr. Cerchia — 
I. Pop, C. Agrigoroaie — I. 
Lungu, V. Kiss — P. Manolo, 
I. Radu — A. Iliescu, Gh. Roș
ea — A. Ceaicovschi, I. Vlad — 
I. Hodoșan, N. Nichifor — T. 
Nicolae, FI. Costlnescu — H. 
Stump. P. Cimpeanu — M. Ba
nu, V. Tudose — I. Dascălii. 
(Relatările au fost transmise de 
corespondenții noștri I. lancu, 
Gh. Manafu, Gh. Apostoleseu «i 
C. Crețu.

Bata (Met. Sv.),
(Din. Buc.) b.ab.2

GONG!
El-• Noii campioni de box a! 

vețiej (in ordinea categoriilor, 
minus semimusefi) sînt : F. Eber
hard, Caraccio, W. Eberhard, 
Schaellebaum. Miiller, Geschwind, 
Hassler, Contlnl, Schaer și Meier.

• Speranța nr. 1 a boxului 
spaniol pentru campionatele eu
ropene dc la Madrid este semi
mijlociul Moises Fajardo, 
la Jocurile Olimpice din 
de către campionul Boris 
tin.

• La Rouen, Franța —
13—7. r.i....-___ 1—..

Invins 
Mexic 
I,agu
Grecia 

__ .. Printre rezultatele mal Im
portante : Khaloufl b.p. Solomos, 
Trioulalre și Thăotokatos nul, 
Giordanella b.p. Ekonomakos, 
Victor b.k.o. I. Kuțugeras.
• Meciul Franța — U.R.S.S. de

la St. Ouen, din 23 aprilie, va 
beneficia de arbitrajul neutru al 
oficialului Wolf (R.D.G.). .

• în calendarul internațional 
al federației franceze de box mai 
figurează meciuri cu Bulgaria (3 
iulie), România (septembrie) șl 
Cehoslovacia (25—27 noiembrie).

NOUTĂȚI DIN RINGUL 

SOVIETIC
Turneul final al campiona

tului sovietic de box, de la 
Kazan, a stîrnit, pe bună 
dreptate, variate comentarii. 
La campionat nu s-au pre
zentat trei dintre campionii 
anului trecut: Zurza (retras 
din box la 21 de ani), Tre- 
gubov (accidentat la o mînă) 
și Saroian (obosit după un 
sezon hibernal greu). Alte 
două senzații au marcat fi
nalele : înfrîngerea dublului 
campion european Frolov în 
semifinale de către cel ce 
avea să devină campion, Oleg 
Lifanov (în vîrstă de 23 de 
ani, din Kiev) și 
lui Karataiev de 
pionul junior de 
Nikolai Anfimov,
simte mai bine la categoria 
superioară. Presa apreciază 
drept cei mai buni oameni 
ai turneului pe campionul o- 
limpic Valerian Sokolov (pa
nă) și pe semimijlociul Ab- 
drahmanov — considerați a 
fi favoriții categoriilor lor la 
Madrid.

înfrîngerea 
către ca in
ia Miskolc, 

care se

înaintea meciului cu Italia

BS|

divizia A disputindu-și-o un 
mare număr de formații. La 
masculin, în seria I trei e- 
chipe se află pe primele 
locuri, la egalitate de punc
te (14) : A.S.A. Tg. Mureș, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 
și Rafinăria Teleajen, iar în 
seria a II-a Independența Si
biu (16 p) are un avans de 
patru și, respectiv, cinci punc
te față de principalele^ sale 
urmăritoare: C.S.M.
(12) și Minaur Baia 
(11). La feminin, în 
serie, Rapid București 
reușit să se detașeze decisiv 
(18 p), fiind Jalonată” de 
Universitatea Iași (15 p). în 
schimb, in seria, a II-a, Uni
versitatea Cluj se pare că va 
fi prezentă anul viitor în A, 
deoarece a acumulat în tur 
18 p, în timp ce echipele cla
sate pe locurile 2 și 3 (Vo
ința Sighișoara și Dermagant 
Tg. Mureș) au numai 12 p.

★
Tot la slîrșitul acestei săp- 

tămîni au loc în Capitală, 
jocurile unei competiții re
zervate celor mai mici hand
baliste: „CUPA ORAȘELOR", 
la care iau parte reprezenta
tivele următoarelor centre din 
țară : Arad, București, Bra
șov, Bistrița, Craiova. Cluj, 
Galați, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Constanța, Iași, Ploiești, Pe
troșani, Sibiu. Tg. Mureș, Ti
mișoara și Odorhei. Meciuri
le au loc în sala Floreasca, 
începînd de azi, zilnic între 
orele 9—13 și 15—19. Tur
neul masculin al acestei în
treceri, care va deveni tra
dițională pentru handbalul 
nostru, se va disputa săptă- 
mîna viitoare, tot în Capi
tală.

printre 
rugby ce 
duminică 
O zi mai

Reșița 
Mare 

prima 
nu a

Ieri dimineață, 
membrii lotului de 
ne va reprezenta 
in meciul cu Italia, 
liniștită, de relaxare. Trialul
și meciul-școală au trecut, lă- 
sînd loc... așteptării.

— Pregătirea propriu-zisă 
a fost terminată, ne intimpi- 
nă prof. Al. Teofilovici. Ur
mează doar ușoare exerciții 
de păstrare a pregătirii fizi
ce, un spectacol, 
aburi.

Stăm de vorbă 
dintre jucători, ii 
discutind între ei 
o concluzie: toți, 
miști. Și lotuși, 
tllnim o binevenită 
specție. Căpitanul 
Radu Demian, 
pondența specială din ziarul 
nostru de ieri privind echipa 
Italiei.-

baie de

cu ci ți va 
ascultăm 

și tragem 
sînt opti- 

la unii, în- 
circum- 
echipei, 

citea cores-

a
(Urmare

VICTORII 
LA LIMITA 
din pag. I)

★
După cum ne comunică din 

Cluj corespondentul nostru, 
P. Radvani. în Sala Sporturi
lor din acest oraș s-a dispu
tat o întrecere similară cu 
aceea din București, la care 
au luat parte 8 echipe mas
culine și 7 feminine, Victo
riile au revenit selecționatei 
orașului Cluj la masculin 
(15—12 în finală cu Șc. spor
tivă Sighișoara) și Liceului 
Andrei Murcșanu Dej la fe
minin (5—3 în finală cu se
lecționata orașului Cluj).

lipsit nici unele atitudini mai 
puțin sportive (față de arbi
tri), care au fost însă sanc
ționate astfel : antrenorului 
D. Stroeu (Șc. sp. Brașov) i 
s-a ridicat dreptul de a-și 
conduce echipa pe timp de 
o etapă ; jucătorul St. Bucura 
(Șc. sp. Brașov) a fost sus
pendat pe o etapă ; antreno
rul E. Răducanu (Farul) și 
jucătorii Gh. Popescu, I. Tu- 
cunel (Șc. sp. Brașov) șl Gh. 
Lutai (Farul) au fost aver
tizați.

IATĂ 
masculin : 
Șc. sp.

REZULTATELEi
Liceul nr. 35, — 

Satu-Mare 85—57 
(40—35), Șc. sp. Cluj — Fa
rul 64—62 (32—25), Șc. sp. 
Brașov — Șc. sp. Arad 55— 
47 (32—26), -------
Șc. sp. Pitești 66
Feminin :
Șc. sp.
(32-17),

celașj timp, n-a fost neglijat 
nici orașul de reședință al ju
dețului. La Oradea a fost re
făcut stadionul Tineretului, 
s-au ridicat săli de sport la 
Liceele nr. 2 și nr. 5, la Școa
la profesională înfrățirea, la 
Liceul de construcții. De ase
menea, s-au adus îmbunătățiri 
bazelor sportive aparții^nd Li
ceelor nr. 1 și nr. 3 și Școlii 
sportive, Amenajări de 
sportive diversificate, 
puse la punct, există și 
cadrul Institutului pedagogic, 
Proiectele vizează amenajarea 
unor vestiare noi la stadionul 
Crișul, repararea bazinului a- 
coperit, locuri de agrement în- 
tr-o serie de cartiere (Dece- 
bal, Rogerius, Cantemir), în 
Piața București, precum și 
spații de joacă pentru copii 
în perimetrul noilor blocuri de 
locuințe.

★
In încheierea interviului a- 

cordat, tovarășul Liviu Mol
dovan și-a exprimat convinge
rea că realizările în domeniul 
educației fizice și sportului pot 
fi și mai spectaculoase, dacă 
pe viitor factorii interesați de 
continua dezvoltare a acestei 
activități, cu obligații ferme, 
vor ține seama într-o mai 
mare măsură de recomandă
rile organelor de partid, acțio- 
nînd mai prompt, mai opera
tiv, dovedind mai mult entu
ziasm. Fiindcă există condiții 
ca și pe acest important tă- 
rîm de activitate să fie înscri
se la loc do cinste multe rea
lizări și succese cit mai a- 
proape de cele obținute în 
producție, io c< onomje, sectoa
re in care Bihorul se bucură 
de aprecieri unanime.

C.S.M. Iași — 
■37 (22—18).

Șc. sp. Cluj — 
Satu-Mare
Liceul

— Metalul Salonta
(37—22), Șc. sp. Craiova — 
Șe.sp. Constanța 43—41 (21— 
19), Șe.sp. Brașov — Viitorul 
Dorohoi 47—46 (26—24). Cla
samentele finale ale turneelor 
pentru locurile 5—8 : mascu
lin : 5. C.S.M. Iași 6 p, 6. 
Șc. sp. Brașov 5 p, 7. Șc. sp. 
Pitești 4 p, 8. Șc. sp. Arad
3 p. feminin : 5. Șc. sp. Bra
șov 6 p, 6. Viitorul Dorohoi
4 p. 7. Șc. sp. Craiova 4 p, 
8. Șc. sp. Constanța 4 p,

59— 46
nr. 35

60— 35

5.

baze 
bine 

în

— Mergem la victorie ? în
treb,

—• Ne-am pregătit cu aten
ție, ne răspunde, și dorim 
să realizăm un joc ofensiv. 
Dorim să învingem și cre
dem că vom reuși, dar n-a
vem motive să vorbim de 
certitudine. Eu am mai jucat 
împotriva italienilor și îi știu. 
Runi atleți, 
sint foarte
Este drept, au carențe de or
din tehnic 
dirzenia n-a compensat...

Evident discuțiile 
meciul cu Italia apar 
petente. Ceea ce este 
cabil. deoarece nouă 
actualii componenți .ai 
zentativei au mai. jucat îm
potriva „azzurrilor".

Antrenorul Petre Cosmă- 
nescu ni-i prezintă pe cei doi 
debutanțt:

— Teleașă 
Rărgăunaș — 
puțin necăjit că a 
locuit la meciul de 
dar este hotărit să 
duminică... greșeala 
am făcut-o.

Remarcăm încă ceva: an
trenori și jucători vorbesc 
cu încredere despre Radu De
mian, După cum mi-am dat 
seama, prezența căpitanului 
echipei nu este la mare preț 
numai din punct de vedere 
fizic, ci. și psihologic. «De
mian este un excelent coor
donator de joc", „îl avem pe

joacă în viteză și 
ambițioși, dîrji.

dar de cite ori

despre 
com- 

expli- 
dintre 
repre-

— 24 ani șl
22. Ultimul este 

fost in- 
miercuri, 
ne arate 
pe care

Demian, lucrurile s-au schirn-J 
bat în bine" ș.a.m.d,

Despre acest subiect l-am 
interpelat pe unul dintre cei 
doi centri — Dragomirescu 
— fără contracandidat în na
țională datorită valorii lui. 
Contînd pe bogata lui expe
riență, pe puterea sa de dis- 
cernămînt într-o atare situa
ție, i-am adresat intenționat 
o întrebare de novice t

— Este bine că joacă De
mian ?

Cred că n-am greșit citind, 
pe figura lui o oarecare ne
dumerire în fața unei atari 
întrebări.

— De astă dată avem o 
echipă cu nume noi, care va 
juca într-o manieră nouă în 
spirit mai ofensiv față de a- 
nul trecut. Mă întrebați dacă 
este bine că joacă Demian... 
Eu cred că prezența sa dă 
un plus de maturitate și or
ganizare întregului joc, Toți 
știm asta și de aici un efect 
pozitiv psihologic asupra mo
ralului echipei.

O veste sosită la lot, îna
intea plecării noastre i Biroul 
federal a fost de acord cu 
componența lotului de 22 ju
cători. Pe fețele celor pre- 
zenți se citește satisfacția.

— încredere, speranțe, mo
nologhează Rășcanu. 
să confirmăm...

Și, ni se pare, ceea 
ne, parcă sună a 
ment.

Modeste FERARINI

Rămîne

es spjl- 
angaja-

FEDERAȚIEICUPA
(Urmare din pag. 1)

slalom ; Norbert 
asemenea 

18,08 p la 
special, și 

ani) 
punctaj F.I.S.,

și 24,10 p la 
Wendner, de 
cliipa B cu 
și 25,5 p la . 
fried Schrettl (20 
nu are 
face parte din echipa de ti
neret.

Cehoslovacia va fi repre
zentată de t Miloslav Pazout, 
unul din cei mai buni schiori 
ai țării prietene, recomandat 
de un execelent punctaj F.I.S. 
la slalom uriaș (12,49 p) și de 
un punctaj bun la special 
(46,46 p); Miloslav Sochor 
(41,95 p la uriaș) și Patrik 
Lugosh, anul acesta fără 
punctaj F.I.S., dar de aseme
nea un schior cu experiență. 
Pînă la ora cînd scriem a- 
ceste rînduri nu știm decît

în e- 
uriaș 
Gott- 
care 
dar

numele «chiorilor iugoslav! I 
Fuhaak, Dancuo șl Gorisek. 
care împreună cu antrenorul 
lor, BRNQIO, vor sosi direct 
la Sinaia cu automobilul.

Acestor oaspeți care vor 
face ca disputele Ja cele două 
probe ale „CUPEI FEDERA
ȚIEI" (slalom și sjalom uriaș) 
să fie deosebit de interesante 
și la un nivel ridicat, noi le 
vom opune pe cei mai buni 
schiori ai noștri, în frunte cu 
Dan Cristea (38 p F.I.S, 
Ia special și 54,10 p la uriaș), 
Gh. Vulpe (73 p la special 
și 71,57 Ia uriaș) și Virgil 
Brenci (79 p Ia special și 72 p 
la uriaș), care au arătat a 
formă deosebit de bună la 
ultimele concursuri. întrece
rile feminine urmează să se 
dispute doar între schioarel® 
noastre.

MÎINE PREMIERA. ZESTREA DOMNIȚEI RALU
Haiducii lui Șaptecai)(continuarea filmului

Scenariul ■■ Eugen Barbu, Mihai Opriș 
Imaginea ; George Voicu

Regia : DINU COCEA
Muzica : Mircea litrai»

cu i Florin Piersic, Marga Barbu, Con
stantin Codrescu, Toma Caragiu. Florin 
Scărlătescu, Colea Răutu, Aimăe Iaco- 
bescu, Jean Constantin, Ileana Buhoci- 
Gurgulescu. Nucu Păunescu, Nicolae 
Gărdescu. Icana Ciomîrtan, Carmen-Ma- 
ria Struja, Constantin Guriță, Tamar 

Vasilaehe, Ștefan Tapalagă.
ra

U

montajul : Adina Codrescu 
dec. : Liviu Popa 
Ștefan Marițan 
costume : Hortensia Georgescu 
sunetul : ing. Silviu Camil
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Înaintea primei manșe a meciului cu albania

TRIAL PRELUNG, SCĂDERI, DAR
Șl UNELE SEMNE ÎNCURAJATOARE

LISTA CELOR 22 „OLIMPICI" ROMÂNI A FOST ÎNAINTATĂ F.I.F.A.-ei
S-a încheiat, așadar, suita 

celor trei partide pregătitoa
re ale lotului olimpic în ve
derea 
tativa 
prilie, 
î-iilor 
clică, trei rezultate de egali
tate, dintre care două scoruri 
albe (cu Rapid — tineret și 
Spartak Pleven), abia în ul
tima confruntare, cu Ein
tracht Braunschweig (2—2). 
candidați! pentru Miinchen 
’72 înscriind primele goluri 
ale acestui sezon. N-am pu
tea spune că acest bilanț este 
liniștitor, cu atît mai mult 
cu cit nici evoluția olimpi
cilor clin meciul de miercuri
— care trebuia 
valoare — n-a 
tenta necesară, 
ne poate, însă, 
împărtășim opinia 
căreia actualul lot olimpic ar 
trebui restructurat, prin con
vocarea mai multor jucători 
din prima reprezentativă. 
„N-avem voie să riscăm ca
lificarea 1" — se spune. Dar, 
reluînd o practică abandona
tă — folosirea aceluiași lot, 
restrins, în toate competițiile 
internaționale de anvergură
— n-ar însemna uzura aces
tuia, închiderea accesului spre 
asemenea competiții a unui 
important eșalon de jucători 
tineri și taientați ? N-am ris
ca, oare (și 
in asemenea 
spectiva ? Noi 
Nu trebuie să

. tiTc Olimpice
intervalul preliminariilor, 
prilej adecvat de rulare 
timp a unor fotbaliști care 
pot deveni, într-un viitor a- 
propiat, titulari în echipa na
țională. în această idee, lo
tul olimpic a fost conceput 
ca a doua echipă reprezenta
tivă a țării. Alături de fot
baliștii consacrați, dar care 
n-au loc în echipa națională, 
sînt alții, tineri sau foarte 
tineri, a căror evoluție pozi-

meciului cu reprezen- 
Albaniei, de Ia 18 a- 
din cadrul prelimina- 

J.O. Bilanțul cifric in-

tivă și maturizare a talentu
lui au nevoie de experiența 
meciurilor internaționale cu 
miză. Parcurgînd lista celor 
22 de jucători anunțați, ieri, 
Ia F.I.F.A. pentru meciurile 
cu
Ghiță, Coman, 
Olteanu, 
Popovici, 
Sălceanu, 
taru, FI.
resell,
Tufan, Domide) ni se pare că 
lotul corespunde în bună mă
sură intențiilor federației de 
specialitate.

Albania (Constantinescu,
Cheran, Pop, 

Bădin, V’lad, Vigu, 
Dinu, Beideanu, 

Dincuță, Kallo, Tă- 
Dumitrescu, Năstu- 

Năstase, Iordănescu.

mai este încă în curs. Ceea 
ce nu-i bine. Evident că nu 
putem omite semnele poziti
ve oferite de ultimele două 
partide, de la Galați și Bucu
rești, manifeste în perioadele 
de joc cursiv, cu demarcări 
eficiente și ritm apreciabil. 
Prin această prismă, forma
ția aliniată la începutul re
prizei secunde a meciului cu 
Eintracht :
Cheran, 
povici, 
ceanu,
Dumitrescu ni s-a 
de a practica

Constantinescu — 
Olteanu. Vlad, Po- 

Vigu, Beideanu, Săl- 
Tătaru, Năstase, FI. 

i părut aptă 
fotbal ofen-un

să fie edifi- 
avut consis- 

Prezentul nu 
determina să 

conform

6
0

0,

3
e puțin spus) 
condiții, per- 
credem că da. 

uităm că Jocu- 
constituie, prin 

un 
in

Valentin Stănescu : Aid hap !
Desen de AL. CLENGIU

Este 
ajuns 
in urma unui trial prea în
delungat, la care a contribuit 
desigur, și dorința federației 
de a lăsa cluburilor selecțio
nabilii în timpul perioadei de 
iarnă. Antrenorii însă, prea 
„sensibili" la sinusoidele for
mei în campionat (lista celor 
perindați prin lot este greu 
de memorat) au încercat prea 
multe formule de echipă. E- 
fectul ? Procesul de definire 
și omogenizare a formației

foarte adevărat că s-a 
la această definitivare Bel- 

pă- 
din 
Tă- 

Și 
afara

siv, îmbinînd jocul combina- 
tiv (Tătaru, Sălceanu, 
deanu, Dumitrescu), cu 
trunderi decise, inclusiv 
liniile din spate (Năstase, 
taru, Cheran, Popovici) 
șuturi puternice din
careului (Popovici, Vigu, Bel- 
deanu, Tătaru).

Carențele ce grevează cel 
mai mult randamentul echi
pei olimpice — anulînclu-l a- 
proape, minute in șir — le 
constituie căderile de ritm și 
„pauzele" în joc. în ambele

Reportajul nostru la o școală cu profil de fotbal

STRADA DRIDULUI NUMĂRUL3 • ••

verificări susținute cu adver
sari de peste hotare, olimpi
cii au avut inițiativa în pe
rioada de mijloc a partide
lor (între minutele 25 și 60), 
debuturile și finalurile fiind 
cont uze, fără vlagă, presin
gul fiind abandonat, pasele 
mergind fără adresă, iar 
curba șuturilor Ia poartă co- 
borind spre zero. Or, împo
triva unui adversar viguros, 
cum este prima reprezenta
tivă a Albaniei, orice cădere 
pe parcursul celor 90 de mi
nute poate compromite șan
sele calificării. Să nu uităm, 
calificarea olimpicilor români 
se va decide, în bună măsu
ră, în prima manșă, la Bucu
rești. Pe teren propriu, echi
pa noastră trebuie să țină 
în mină frînele jocului. Să 
sperăm că selecționabilii vor 
l'i pregătiți, în acest sens, în 
săptămîna premergătoare me
ciului de la 18 aprilie.

Paul SLAVESCU

A.S. ARMATA

UTILIZAREA unui număr mai mare de 
mingi pentru creșterea timpului efectiv de 
joc este atît de flagrant utilă, incit mă în
treb de ce nu este generalizată imediat. 
Prea adesea pierdem vremea experimen- 
tînd lucruri evidente. DE ȚINUT MINTE : 
Ion Poșircă, prințul huliganismului la me
ciul Universitatea Craiova — Farul, con
damnat la 1 an închisoare. Sfătuim pe cei 
ce mai au încă ticul ancestral al aruncării 
cu piatra să vină la stadion cu mîinile 
legate la spate sau pe piept. POLITEH
NICA— U. M. (ambele din Timișoara) 0—0. 
Imaginafi-vă pentru o clipă, o serie de 
divizia B, cu 15 echipe din orașul Timi
șoara, și una din altă parte. N-am nic' 
un dubiu că uliima or piomova în divizia 
A. Echipele timișorene s-ar devora intre ele 
fiindcă se urăsc. IUGOSLAVIA învinge 
Olanda, anihilîndu-i orice șansă în Cupa 
Europei. INTERNAZIONALE uimește din 
nou Italia, fără Helenio Herrera. A. S. 
Roma, de patru ani cu H. H. nu uimește 
pe nimeni. în schimb, președintele lui 
A. S. Roma e uimii de ce o parte dintre 
italieni consideră „magul" drept cel mai 
bun antrenor din lume. SiNTEM ELIMINAȚI 
din preliminariile turneului U.E.F.A. Măcar 
la juniori să nu dramatizăm. Mai ales că 
adversarii noștri vin cu jucători care se 
bărbieresc de două ori pe zi ca să pară 
adolescenți. Slavă domnului că am depășit 
această fază. DUMINICĂ, portavionul Di
namo s-a ciocnit de barca cu motor Pro
gresul. De necrezut, dar s-a scufundat 
portavionul. UNGARIA învinge Austria la 
Viena. Cam 7C 000 de bilete s-ar fi vin- 
dut pentru meciul Rapid — S*eaua, dacă 
ar fi fost programat pe „23 August". Ca
sierii își freacă palmele I COCO DUMI
TRESCU în conflict cu Florian Dumitrescu, 
în altă parte ar urma un divorț. La noi 
jucătorii n-au cum să se apere, fiind lip
siți de dreptul la transfer. NU AUZIM 
NIMIC despre reluarea meciurilor de fot
bal feminin. A venit primăvara, fetele se

simt mai iubite și se ung pe față cu soare. 
N-au vreme de fotbal. MARE EFERVES
CENȚA în legătură cu meciul de adio al 
lui lașin (Moscova — 27 mai). E posibilă 
și participarea lui Pele. LOTUL NOSTRU 
OLIMPIC și-a încheiat pregătirile în ve
derea meciului cu Albania. Unii zic că ar 
fi trebuit mai întîi să le înceapă. ÎN 
CAMPIONATUL național de juniori se 
mai umblă cu găligani lăsați la vatră. 
Cine falsifică azi o legitimație are talent 
și pentru mai mult. FARUL REFUZA pe 
arbitrul Comșa, care a arbitrat-o și în 
partida din toamnă cu Progresul. Regula
mentul prevede însă că arbitrii pot fi re
fuzați numai înainte de începerea cam
pionatului. Așa încît tot Comșa va fluiera, 
sperăm, nu a pagubă. Rămîne totuși bi
zară coincidența delegării aceluiași arbi
tru, la meciurile tur-retur dintre două 
echipe. CARTONAȘELE galbene și roșii 
sosesc în divizia B si C. Bravo I ANTRE
NORUL MARIN BĂRBULESCU afectat de 
insinuările celor ce contestă că ar fi fost 
pe vremuri un bun fotbalist, e pe cale 
să aducă probe cu valoare documentară 
și juridică. Omul a jucat în A. Ce mai 
vreți calomniatorilor ? LOTUL REPREZEN
TATIV de fotbal învins de Hertha B.S.C. 
TARA KING comentează meciuri de fot
bal. lată o idee, fiindcă fot sîntem în 
criză de comentatori. 55 DE PROIECTE 
în concursul inițial pentru realizarea vi
itorului trofeu care va înlocui „Cupa Jules 
Rimet". Comisia selecționează două. Deo
camdată, numele autorilor și proiectele sînt 
secrete. ANTRENORUL CERNĂIANU declară 
presei că nu poate modifica formația din 
lipsă de jucători. Acum cîteva săptămîni, 
tot el spunea puțin emfatic că Petrolul 
are fotbaliști pentru două echipe. într-unul 
din cele două momente se înșela și ne 
înșela. Rămîne de stabilit în care.

INCORUPTIBIL

ÎN DIVIZIA B

Șl CRIȘUL AU... EVADAT
® Fostele divizionare A conduc autoritar • în duelul A. S. A. — Sportul studențesc a intervenit 

Progresul Brăila • Flacăra Moreni s-a „plictisit" in B • Politehnica Timișoara stopată de a

Așezată- tn cartierul Pajura, 
fn imediata apropiere a sta
ției terminus a troleibuzelor 
86 .și 87, Școala Generală nr. 
178 (director Laurian Marines
cu) este cea de a doua unitate 
bucureșteană de învățămînt în 
incinta căreia funcționează, din 
octombrie 1969, o secție cu 
program de fotbal.

Deși tînără — darea ei în 
folosință este datată 1964 —, 
școala și-a cucerit un bineme
ritat prestigiu sportiv, pe care 
expoziția găzduită în holul 
ventral îl dezvăluie vizitatoru
lui nu fără mîndrie, avertizîn- 
rlu-l că a pășit într-un perime
tru în care învățătura și spor
tul lac casă bună...

Tn ceea ce privește secția de 
fotbal, aceasta angrenează 108 
elevi, selecționați din 
clase (a V-a, a Vl-a, a 
și a VIII-a), dispuși în 
grupe de specializare, de 
ror pregătire se ocupă 
profesori de educație fizică cu 
specializarea fotbal : directorul- 
adjunct Paul Popescu (care nu 
are comun cu antrenorul Me
talului’ decît... numele 1), Ma
rin Țițcica și Nicolae Apostol.

La capitolul performanțelor, 
izbutite într-un răstimp — e 
drept — scurt, Școala nr. 178 
se află în urma colegei din 
cartierul „23 August" („subiec
tul" reportajului nostru tre
cut), singura ispravă notabilă 
si tinerilor fotbaliști din Pajura 
constituind-o ocuparea locului 
secund în campionatul școlilor 
sportive și al celor cu profil 
de fotbal, consumat anul trecut 
la Curtea de Argeș.

în rest, Școala posedă trei 
echipe în campionatul de mini- 
fotbal al municipiului (toate 
trei — am fost asigurați — 
„foarte bine clasate") și are o 
reprezentantă în competiția de 
fotbal redus a centrelor de 
copii

• Școala generală nr. 
178: 3 profesori și 108 
ele vi-fotbaliști... ♦ în 
lipsă de bază proprie, se 
apelează la... bunăvoința 
altora I 9 Variațiuni pe 
aceeași temă: înființarea 
la București a liceului 

de fotbal!

patru 
VII-a 
nouă 

a că- 
trei

toate accesoriile necesare (ves
tiare, dușuri etc.).

Credem că forurile în măsu
ră trebuie să procedeze 
dispoziții ferme pentru ca șco
lile generale cu profil de fot
bal din Capitală — unități caro 
îmbină cu real succes procesul 
de invățăniînt cu timpuria per
fecționare fotbalistică — să in
tre în posesia unor baze spor-

la

five prevăzute cu minimum ne
cesar.

Altfel, materializarea 
intenții fericite va 
nesfîrșit...

★
Ne-am întîlnit și 

nr. 178 — ca și Ia 
fel — c_ „ LL_ _____„
profesorului Paul Popescu) pe 
care nu ne sfiim s-o repetăm :

— Se impune de urgență în
ființarea în București »a unui 
liceu de fotbal, care să asigure 
deopotrivă continuitatea pregăti
rii copiilor, cît și continuitatea 
muncii 
menea 
cadrele 
litatca 
tați de , _ . 
fotbaliști se văd obligați să se 
supună unei alte programe, 
unor alte metode. Ne va li 
foarte greu să învingem rezis
tența unor părinți, dacă, după 
3—4 ani de specializare fotbal, 
copiii vor trebui să 
clasele obișnuite...

De prisos să mai 
vreun comentariu 
de mai sus.

Ovidiu IOANiȚ!OAIA

unor
întîrzia la

la școala 
. 69, de alt-

cu o idee (în relatarea

noastre. Fără un ase- 
e.șalon de invățăniînt, 
didactice nu au posibi- 
veril'icării unei activi- 
cîțiva ani. iar elevii-

revină la
adăugăm 

cuvintelor

echipă... timișoreană! • Patru formații
Duminică de duminică, 32 de 

formații, cu gînduri și năzu
ințe pe măsura puterilor, a lo
turilor de care dispun și a 
condițiilor materiale (factor de. 
loc neglijabil) se întrec cu 
ambiție în cel de al doilea 
eșalon al fotbalului nostru — 
DIVIZIA B.

Prezența în această dispută 
a unor formații cu veleități, 
cu gînduri — mărturisite sau 
nu de promovare, lupta 
sportivă antrenantă și șansele 
oarecum egale cu care s-au 
prezentat pentru ocuparea po
zițiilor fruntașe, au făcut ca 
sezonul competițional să fie 
așteptat cu nerăbdare. Și. iată, 
s-au consumat doar patru eta
pe, dar ele au avut darul să 
schimbe mult clasamentele. 
Dueluri pasionante, de genul 
celor dintre A.S. Armata și 
Sportul studențesc, Crișul și 
Politehnica Timișoara, par a 
l'i rezolvate pentru moment în 
favoarea primelor.

Avînd de partea sa talentul 
și tinerețea unora dintre jucă
tori, maturitatea și experiența 
competițională dobîndite de 
alții în divizia A, A.S. Arma
ta, grație unei comportări con
stante (doar trei înfrîngeri și 
patru „remize" în 19 jocuri), 
conduce a>,i, cu autoritate', pluto
nul seriei I. Desigur, conturile nu 
sînt încheiate, și în orașul de 
pe Mureș nimeni nu se hazar
dează să declare că formația 
de aici se poate 
promovată în divizia A. Deo
camdată însă, A.S.A. 
do „punctul mort" pe ...... 
acuză Sportul studențesc, prin 
unele _înfrîngeri la limită în 
deplasări. Evident, formația 
bucureșteană, cu valori indi
viduale recunoscute, cu o pe
reche de fundași centrali de 
care duc dorul și clivizonare 
A, parcurge o etapă dificilă și 
dacă ea se va prelungi, va 
pierde orice șansă de promo
vare. După ultimele două eta
pe, echipa studenților bucureș- 
teni a fost ajunsă de către

Progresul Brăila care, 
tă, fără marj pretenții 
doi oameni dc bază — 
și Urmeș 
leaguri i 
liderului", 
ția sezonului, 
dabile sînt 
prezența în plutonul

considera
profită
care-1

CARTONAȘUL GALBEN FACE MINUNI?
„Da afirmă ALEXANDRU PÎRVU

dacă este folosit la

in „sferturile" Cupei
modes- 
și fără 
Ciupitu 

plecați pe alte me- 
s-a angajat în „plasa 
', constituind revela- 

La lei de lău- 
comportarea și 

fruntaș a

două pretendente la șefie 
C'orvinul și C.S.M. Sibiu — 
rămas deocamdată, undeva, 
drum.

I.a periferiile celor două clasa
mente. întîlnim nume ce altă
dată figurau printre candida
tele la promovare. S-o fi 
schimbat ordinea valorilor, au

au 
pe

la Oltenița, ba aceasta, se pa
re, a contribuit și schimbarea 
opticii unei părți din public, 
care, altădată, nu putea admite 
ca idolii să piardă, chiar dacă 
jucau lamentabil. „Publicul a 
fost sportiv", consemnau în ra
poartele lor arbitrii Gh. Rete- 
zan (la Moreni), I. Sana (la 
Timișoara), Gh. Vasilescu I (la 
meciul Electroputere — C.S.M. 
Reșița), ca să ne referim doar 
la cîteva cazuri. Lăudabil. La 
toate acestea, noi am adăuga 
că arbitrajele sînt și ele dc o 
calitate mai bună. în etapa a 
XlX-a, 14 cavaleri ai fluieru-

In meciul Metrom 
rezultat de egalitate (2—2) și’ mureșenii (in echipament de culoare închisă) au obținut un 

au cucerit un „punct mare" în lupta pentru promovare
Foto i Ml HAI SZASZ — Brașov

și juniori.
★

pofida unui substanțial a- 
material primit din par- 

Ministerului învățămînțu- 
' mal ales, a Federației

- ■ .............î de
,________ i cle

învățare și perfecționare a fot
balului în aria școlii, nu sînt 
dintre cele mai fericite, așe-
•zînd un semn de întrebare 
din numai acest punct de ve
dere _ în dreptul desemnam 
acestei unități ca gazdă a unei 
secții de resort.

Să argumentăm;
— Școala poseda o sala de 

educație fizică improvizată 
dintr-o sală de clasă obișnuită. 
Dimensiunile reduse ale sălii 
de sport și lipsa anexelor ne
cesare (nu există vestiare, nu 
curge apă caldă!) fac practic 
imposibilă desfășurarea în
tre coordonate minimale —• a 
unui proces de instruire fotba
listică.

— Terenul din incinta școlii, 
acoperit Cu nisip, are dimen
siuni ideale pentru... handbal, 
elevii-fotbaliști fiind obligați 
să „migreze" spre alte suprafe
țe de joo (aflate la distanțe de 
cel puțin o jumătate de oră), 
la bazele sportive de la Casa 
Scînteii, I.C.S.I.M. sau Petro
lul, unde acceptarea pe gazon 
nu este reglementată oficial, 
ci depinde mai mult de bună
voința proprietarilor !

★
Din. .cîte sîntem informați, 

federația de fotbal — prima 
interesată în pătrunderea a- 
cestui sport între zidurile șco
lilor — a decis (sau va decide 
curind) acordarea unui consis
tent ajutor material Școlii nr. 
178, în scopul transformării 
spațiului din spatele clădirii 
mes tei a fntr-un teren de mi- 

j>revăzutT «4

Tn 
jutor 
tea 
lui și, i„c*i 
de specialitate, condițiile 
desfășurare a procesului

în „cazanul" de pe Repu
blicii a fost sîmbătă un mi
nut, cu siguranță decisiv 
pentru evoluția ulterioară a 
disputei dintre Steaua și Ra
pid. Minutul în care micul 
cartonaș galben și-a făcut 
de două ori 
de sedativ 
începuseră 
îngrijorător, 
întrebare adresată 
nistului" acestei acțiuni, ar
bitrul ALEXANDRU PÎRVU 

ecusonului 
putea fi

galben și-a 
apariția, cu efect 
pentru 
să se

Așa

nervii ce 
manifeste 

că, prima 
„protago-

F.I.F.A. 
decît i

posesor al
nr. 6 — nu

Cartonașul 
minuni ?

galben
face

— Da, cu condiția 
losești la momentul 
Aș dori să relev, insă, faptul 
că, deși am 
doi jucători și 
de la o 
general, 
batanți

să-l fo- 
potrivit.

avertizat doar 
aceia numai 

echipă, efectul a fost 
toți cei 22 de com- 
înțelegtndu-i sensul. 
Dacă neregularitățile 
continuat, totuși ?ar fi

— Bineînțeles că mergeam 
pînă la capăt. In astfel de 
situații nu de ales. Deși 
nu am im exemplu de dată 
recentă, un meci dintre Me
talul Tirgoviște (pe atunci 
divizionară A) și Petrolul — 
cel mai greu din cariera mea 
— mi se pare îndeajuns de 
sugestiv cu bilanțul său : 
3 jucători eliminați, 11 sus
pendați (ca urmare a rapor
tului) și 2 antrenori penali
zați.

— Din cite știm, ați 
urmărit „pe viu“, în Me
xic, folosirea pentru pri
ma oară a acestor acce
sorii, la întoarcere fiind 

- prințr^ej W Susți*

nut introducerea lor și 
noi...

— „Mundialul" a fost 
primul rind un prilej de 
ne confrunta cu elita fotba
lului și, în același timp, unul 
de a învăța. Dacă în ceea 
ce privește pregătirea jucă
torilor sîntem printre primii 
care folosim metoda testelor, 
nu văd de ce n-am prelua, 
tot printre primii, și în ma
tei ie de arbitraj, procedeele 
noi, ce și-au dovedit vala
bilitatea. Prin folosirea a- 
cestui, să-i spunem, semnal 
optic, actul în sine al aver
tizării capătă un caracter so
lemn, eliminind cuvintele și 
gesturile 
forța de 
Pe scurt, 
„ținută", 
și „jocul 
cînd 
plouau în stingă și în dreap
ta cu duiumul, fără nici o 
eficiență însă. Cartonașul im
pune mult mai mult discer
nământ și consecvență in uti
lizarea lui, iar spectatorul, 
căruia dialogul din teren îi 
este inaccesibil, datorită dis
tanței, are acum certitudinea 
sancțiunii, situație de loc ne
glijabilă.

— Există un vechi de
ziderat al celor ce iubesc 
fotbalul, la împlinirea că
ruia arbitrajul își poate 
aduce din plin aportul. 
Ne referim la antijoc...

— tn această privință, sînt 
tentat să disting două cate
gorii : duritățile și obstruc
țiile pe de o parte, „trasul 
de timp", cu toată gama sa 
de procedee, pe de alta. Pen
tru prima, remediul sigur îl 
pouștituie saiKțiunilg ferme,

momentul potrivit

echipelor. Metalul Tirgoviște 
și Ceahlăul Piatra Neamț.

Nu mai puțin interes trezeș
te și disputa din seria a Il-a. 
Mai stăpină pe ea, Crișul, deși 
a renunțat la Kun și Popovici, 
arată mari și neb'ănuite 
tențe. Și-a mobilizat 
tinere și de talent, _____
lingă casă, și a impus un ritm 
ce pare sufocant pentru. Poli
tehnica Timișoara, devansată 
acum la 3 puncte, pentru că 
în etapa de duminică ultima 
a fost ținută în loc ele modes
ta echipă U.M.T., culmea ! tot 
din orașul de pe Bega. Alte

PO- 
forțele 
rămase

MECIUL METALUL BUCUREȘTI

SE DISPUTĂ SIMBATĂ
In urma acordului intervenit 

între cele două cluburi, meciul 
Metalul București — F. C. Ga
lați, din etapa a XX-a a cam
pionatului diviziei B la fotbal, 
se va disputa sîmbătă, pe sta
dionul Metalul (Pantelimon), de 
la ora 16,30.

obosit jucătorii, sau s-or fi 
saturat oamenii de aici de fot
bal ? O echipă în care gălățe- 
nii și-au pus atîtea speranțe — 
e vorba de Politehnica — nu 
vrea azi decît să treacă doar 
de Metrom sau de Poiana spre 
a scăpa de nefericitul loc 15 ce 
înseamnă... divizia C. Iar pe 
locul 16 (tot în seria I), cea 
maj veche echipă de divizia B, 
Flacăra Moreni, a agonisit 
doar 7 puncte și, după mai 
bine de 20 de ani de activitate 
în această categorie, se pare 
că va spune Ja revedere divi
ziei secunde. In seria a Il-a, 
„lanterna roșie" se află în 
„grija" unei foste divizionare 
A — Vagonul lui Maca vei, 
Schweillinger și Boroș. Și pe 
undeva, pe aproape (locui 14), 
se află, la un singur punct, 
C.S.M. Reșița, formația care a 
plecat din Capitală, cu ani în 
urmă, cu Cupa României.

Așadar, acum viața e aspră 
la „B". Pretențiile au început 
să crească. Lupta sportivă e 
mai echilibrată, nu de puține 
ori oaspeții „îndrăznesc" să cu
cerească puncte, lucru de ne
conceput altădată.
Giurgiu ' ' _
Metrom pleacă cu 
de la Brăila, Progresul cîștigă

învinge la
Dunărea
Brașov, 

un punct

Iui au primit calificative bune 
și foarte bune. Preocuparea 
Colegiului central de a delega 
arbitri dintre cei mai buni, 
mai ales la jocurile importante 
ale divizei secunde, trebuieale di’vizei secunde, 
evidențiată.

Ntr putem încheia 
scurte referiri la <_____
uncie lupta sportivă va atinge 
cote mult mai înalte o dată 
cu intrarea în finalul întrece
rii, fără a aminti excelenta 
performanță realizată de Cri- 
șul, Politehnica Timișoara, Me- ■ 
talul București și Progresul 
Brăila, care au ajuns în sfer
turile de finală ale Cupei. 
Este o carte de vizită onoran
tă și ea vine să confirme că 
în divizia B sînt și echipe bu
ne, care merită toată atenția 
din partea tehnicienilor și a 
publicului.

Constantin ALEXE

i aceste 
divizia B,

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT Nr. 15

ce n-au întotdeauna 
sugestie necesară, 
este o chestiune de 

Totodată s-a curmat 
de-a avertismentul", 

sancțiunile verbale

mergînd pînă la eliminare. 
Cit despre a doua, prelungi
rea duratei de joc cu un nu
măr corespunzător de minute 
s-a dovedit în destule cazuri 
eficace. Ca exemplu, pot da 
partida dintre Cipru și R.F.G., 
din preliminariile C.M., în 
care am fost nevoit să 
acord 5 minute de prelun
gire pentru a compensa tim
pul irosit cu auturile repe
tate la care a recurs apăra
rea gazdelor. Acestea au fost 
suficiente pentru oaspeți de 
a înscrie golul victoriei și a 
obține astfel punctul necesar 
calificării. Urmărind în Me
xic semifinala R.F.G. — Ita
lia, care a intrat în istoria 
fotbalului, mă gîndeam la 
acele 5 minute de la Nico
sia...

— Pentru că discuția noas- 
în centrul ei 
nu-mi rămîne

tră a avut 
„cartonașul", 
ca încheiere, decît să vă urez 
să-l folosiți cît mai rar, iar 
atunci cînd totuși va fi ne
cesar, efectul lui să fie si
milar celui. de sîmbătă.

Finii COSTESCU

R. COSMOC, OBSERVATOR LA MECIUL 
CEHOSLOVACIA-UNGARiA

Unul dintre antrenorii lo
tului de tineret al țării, R. 
Cosmoc, va urmări partida 
dintre formațiile de tineret 
ale Cehoslovaciei .și Ungariei. 
După cum se știe, echipa de 
tineret a României va întilni 
luna viitoare selecționata si-

1

(echipe de tineret)
Cehoslovaciei, în

euro-

1. U.T.A. — Rapid
2. S.C. Bacău — Steaua 

St. roșu — „U” Cluj 
C.F.R. Cluj — Jiul 
Univ, Cv. —Petrolul 
„Poli” — F.C. Argeș

1
1
1

1

milară a
cadrul Campionatului 
pean pentru tineret.

Meciul Cehoslovacia — Un
garia (tineret) se dispută la 
Bratislava în ziua de 14 a- 
prilie.

3.
4.
5.
6.
7. Dinamo — C.F.R. Tim.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Bologna —• Cagliari 
Foggia — Fiorentina 
Lanerossi — Juventus 
Milan — Napoli 
Torini — Verona 
Varese — Inter

1 x

x
x 
x 
1
x
1
1
2
X 
X
1
1
2

ASTAZI, TRAGEREA PRIMĂVERII
va avea loc la 
în sala Clubului 
Bănci din str. 

nr. 2 cu începere 
18,30, tragerea spe- 
a Primăverii. Tra- 

fi radiodifuzată pe

Astăzi 
București 
Finanțe 
Doamnei 
de la ora 
cială Loto 
gerea va 
programul I. Panoul cu re
zultate 
19.10.

Dăm 
punte 
la această 
gere :

— Depunerea biletelor câș
tigătoare se va facs-astfei i

va fi televizat la ora

mai jos unele amă- 
pcnt.ru cîștigătorii de 

tradițională tra-

în orașele reședință de ju
deț, pînă în ziua de marți 
13 aprilie 1971 la ora 13,00, 
iar în celelalte localități pînă 
luni 12 aprilie 1971 la ora 
13,00

— omologarea cîștigurilor 
se va face sîmbătă 17 apri
lie 1971

• Programul concursului 
Pronosport de duminică 11 
aprilie 1971, cuprinde șapte 
meciuri din campionatul no
stru categoria A și 6 întîl- 
niri din dramaticul campio
nat îtalian.-Da^-iată—"fecest

program: I. U.T.Arad—Rapid; 
II: Sport Club—Steaua; 
Steagul
Cluj; TV:
V: Universitatea
Petrolul; VI: Politehnica Iași 
—F.C. Argeș; VII: Dinamo— 
C.F.R. Timișoara; VIII: Bo
logna—Cagliari; IX: Foggia 
—Fiorentina: X: Lanerossi— 
Juventus; XI: Milan—Napoli; 
Xil. Torino—Verona; XIII: 
Varese—Internazionale.

III:
roșu—Universitatea 
C.F.R. Cluj—Jiul; 

Craiova—

Rubrică redactată de 
Pronosport -

pcnt.ru


• Europenii au realizat o impresionanta revenire
NAGOYA, 8 (prin 

de la trimisul nostru
telefon, 
special).

din toa-Poate că nici o ediție 
te cele 31 ale campionatelor 
mondiale n-a stirnit atita in
teres. atitea comentarii ca aceas
ta care a fost găzduită în sala 
gimnaziului Aichi din Nagoya. 
Număr mare de echipe și con- 
curenți, toată elita tenisului de 
masă de pe glob prezentă la 
start, cu nici o absență notabilă. 
Intr-o asemenea companie se
lectă a fost imposibil ca vreun 
participant, fie el cit de redu
tabil, să străpungă acest labi
rint dens fără vreo înfrîngere. 
Și in această competiție de zece 
zile, adevărată mașină de măci
nat energiile fizice și nervoase, 
cei mai bine pregătiți s-au ară
tat reprezentanții R.P. Chineze, 
care și-au făcut o reintrare 
triumfală. Ei au cucerit patru din 

cele șapte titluri ale lumii (e- 
chipe bărbați, simplu femei, du
blu femei și dublu mixt), ciști- 
gînd și alic medalii de argint și 
bronz.

Peste așteptări au evoluat ju
cătorii europeni, învingători in 
două probe (suedezul Bengtsson 

la simplu și maghiarii 
Klampar-Jonyer la dublu băr
bați). iar in altele situați pe 
locuri fruntașe : Maria Alexan
dru - Anton Stipancici, locul se
cund la dublu mixt. Iugoslavia 
medalie de bronz la echipe mas
culine, cinci sportivi calificați 
in primii opț, la băieți, iar doi 
in semifinale. Un bilanț cum 
de mulți ani paletele europene 
n-au mai înregistrat. Reamin
tim : întrecerile au avut loc pe 
continentul asiatic 1

Explicația ? Colegul nostru de 
breaslă, cunoscutul ziarist și 
specialist belgian Gaston Ro
land, sugera cîteva cauze : a) e- 
videntul salt realizat de jucă
torii europeni ; bl un oarecare 
declin al tenisului de masă 
'nipon ; c) alte garnituri (R.P.D. 
Coreeană și Suedia — excepție 
Bengtsson) s-au menținut la ni
velul de acum cîțiva ani, insufi
cient însă pentru progresele ra
pide care se înregistrează de la 
un campionat la altuL în 
schimb, la fete, spunea dl. Ro
land. cu excepția jucătoarelor 
chineze și japoneze — nimic 
nou de semnalat.

Indiscutabil, valorile ș-au a- 
propiat foarte mult, părere la 
care a aderat și antrenorul iu
goslav Dușan Osmanagic. Așa 
este înțeles și faptul că nici 
unul dintre corifeii de la Na
goya n-a scăpat neînvins, in
clusiv Lin Hui-cin și Bengtsson. 
In această confruntare atit de 
aspră, pînă la urmă, însă, au 
biruit sau au ocupat locuri ono
rante cei mai bine pregătiți teh
nic și fizic dar, în special, ca
racterele tari, cei care au putut

AUSTRALIA—INDONEZIA 
3—2 IN „CUPA DAVIS"

ION TIRIAC ÎN SEMIFINALELE

Pe terenurile de la Coun- 
try-Club din Monte Carto au 
continuat întrecerile celui de 
al doilea turneu internațional 
de tenis contînd pentru Ma
rele premiu FILT. In proba 
de simplu bărbați s-au des
fășurat ieri după-amiază, pe 
un timp rece și înnourat, 
partidele din cadrul sfer
turilor de filială. In prima, 
Ion Țiriac a avut o frumoa
să evoluție învingîndu-1 pe 
francezul J. Proisy, care-1 e- 
liminase în turul anterior pe 
J. Kodes. Calificat în 
fază a competiției în 
succesului din optimi 
cehoslovacului Kukal, 
riac a jucat iert cu 
dezinvoltură dominîndu-și net 
adversarul nlai ales în final. 
Țiriac a condus cu 1—0 
2—1 la seturi dar a fost 
fiecare dată egalat pentru 
să se impună categoric

ultimul set. Victoria sa cu 
6—4, 4—6, 6—3, 5—7, 6—1 îl 
califică în semifinale.

în cel de al doilea meci, 
englezul Taylor a întîmplnat 
o rezistență mai serioasă din 
partea francezului Barthes 
doar în primul set. Apoi, el 
a cîștigat fără dificultate : 
3—6, 6—3, 6—2, 6—2.

Celelalte întîlnirî, Năstase- 
Crealy 6—3, 6—4 și Okker- 
Iovanovici 7—5, 6—2, 1—6,
s-au întrerupt din cauza ploii.

i fi
Suedezul Stellan Bengtsso n — noul campion al lumii — este 

in culmea fericirii!
să se redreseze rapid de la o zi 
la alta sau chiar de la meci la 
meci.

Cazul jucătoarelor chineze 
Lin Hui-cin și Cen Min-cin sint 
elocvente. învinse in „Cupa Cor- 
billon”, ele au găsit apoi resur
sele necesare să-și revină și, 
apoi, să obțină succese in se
rie. Chiar și japonezul Ito : in- 
frint în două partide împotriva 
Iugoslaviei. în toate trei în fața 
echipei R.P. Chineze, într-una 
fiind chiar ridiculizat (de Lin 
Cin-kuan la 3 și la 6), el a 
reușit apoi să ajungă piuă în 
finala de simplu masculin.

în această întrecere ele la 
Nagoya, tenisul de masă româ
nesc, reprezentant de două ju
cătoare (Maria Alexandru și 
Eleonora Mihalca) a contat în 
ierarhia superioară, Maria Ale
xandru (alături de iugoslavul Sti
pancici) obținind o medalie de 
argint (Ia dublu mixt), ceea ce 
subliniază valoarea ei incontes
tabilă. Aceasta, pentru că pe 
parcursul intregii probe ea și 
reputatul ei partener, au avut 
de înfruntat cupluri de mare 
rezonanță, cum sint cele alcă
tuite din Konno - Hasegawa, so-

Foto : A. P. AGERPRES
(ii Scholer. Pogosova - Alser. 
Reușita Măriei s-a datorat po
tențialului ridicat de luptă, bo
gatului ei arsenal de cunoștințe, 
excelent fructificate.

Am fi dorit ca și la celelalte 
probe rezultatele să fi fost adec
vate posibilităților 
Mihalca și, mai ales, Alexan
dru, au fost prea mult afectate 
de unele înfrîngeri, ceea ce a 
dus la acțiuni reținute, la o su- 
praprețuire a , capacităților ad
versarelor și în final la greșeli. 
Exemplele amintite ale lui Lin 
Hui-cin și Ito ne întăresc con
vingerea că printr-un bun echi
libru nervos se poate tinde la 
rezultate superioare, chiar și 
după unele eșecuri pasagere. 
Realizarea unui asemenea echi
libru a devenit indispensabilă la 
cerințele sportului de perfor
manță de azi, mai cu seamă 
în condițiile unei competiții ma- 

. raton cu atîtea imponderabile 
pe parcurs.

Nutrim speranța că sportivele 
noastre vor izbuti cu mai multă 
consecvență în viitor să se si
tueze la înălțime și pe acest 
plan.

reale. Dar

C. COMARNISCHI

In semifinale, România-Franfa și Italia-Spania

Ecouri după victoria rugbyștilor
români asupra celor marocani

această 
urma 

asupra 
Ion Ți- 

multă

Echipa de tenis a Australiei a 
întrecut la limită (3—2) echipa 
Indoneziei, în cadrul Cupei Da- 
vis“. Australienii au condus cu 
3—0. însă au pierdut ultimeie 
două probe de simplu: Wijono 
l-a învins cu 6—4, 6—4, 10—8 pe 
Cooper, iar Gondo a cîștigat cu 
6—1, 6—4, 7—5 în fața lui Dibley.

INVITAREA RHODESIEI
LA J. 0.

PROVOACĂ PROTESTE

SIMMENTHAL MILANO A CUCERIT 
„(LPA CUPELOR“ LA BASCHET
Cea de a V-a ediție a 

„Cupei cupelor" la baschet s-a 
încheiat cu succesul forma
ției Simmenthal Milano. 

In partida retur, baschetba- 
liștii italieni au învins pe 
Spartak Leningrad cu 71-52 
(37—31). In primul joc, for
mația sovietică învinsese cu 
scorul de 66—56, astfel că 
Simmenthal și-a adjudecat 
trofeul, datorită unui coșave- 
raj superior (127—118).

Partida a fost spectacu
loasă și de un bun nivel

tehnic. Echipa din Milan» 
își datorează succesul focului 
excelent practicat da nord- 
americanul Kenney (19 p) șl 
pivotul Massini (18 p). Cei 
mai buni jucători de la Șpar- 
taki Ivanov 
(11). Foarte 
practicat de 
și Aradjian 
Ignis Varese 
nope. Neapole, Simmenthal 
este cea de a treia formație 
italiană care eucerejte acest 
trofeu.

(11) șl Belov 
bun arbitrajul 
Aznar (Spania) 

(Bulgaria). După 
șl Fides Parte-

SPAIN 8 (Agcr-PORT OF
preș). — Campionul olimpic in 
proba de 400 m plat, atletul 
american de culoare Lee Evans, 
a declarat că sportivii negri din 
S.U.A. vor boicota Jocurile olim
pice de la Mlinchen, în cazul in 

care va fi admisă participarea 
echipei Rhodesiei. „Noi știm, a 
spus Lee Evans, și aceasta, în 
ciuda declarațiilor liniștitoare 
ale marchizului Exeter (președin
tele Federației internaționale de 
atletism) că in Rhodesia se 
practică discriminarea rasială în 
sport". Această declarație a fost 
făcută ele cunoscutul atlet ame
rican, la Port ((J Spain (Trini
dad), imediat după ce s-a anun
țat că Rhodesia a fost invitată 
de către comitetul de organizare 
a J.O. de. la MUnchen.

PE UN AN 0E LA

Pugiliștii amatori de pe întregul continent trăieso febra pregătirilor pentru campionatele 
Europei. Cu gindul la Madrid^ boxerii Elveției și Italiei și-au disputat un 
zile la Lucerna (Elveția), lată, în fotografie, pe italianul Facchetti (dreapta),

Pugiliștii amatori de pe întregul continent trăieso febra pregătirilor pentru campionatele 
Europei. Cu gindul la Madrid, boxerii Elveției și Italiei și-au disputat un „serial" de trei 
zile la Lucerna (Elveția), lată, în fotografie, pe italianul Facchetti (dreapta), expediind o 
dreaptă spre figura lui Hassler, campionul elvețian la „ușoară"

Telefoto i A. P. AGERPRES
dreaptă spre figura lui Hassler,r țiicampionul elvețian la „ușoară'

,serial" de trei
expediind o

Telefoto i A. P. AGERPRES
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CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

ULTIMELE TESTE ÎNAINTE DE SWANSEA

CASABLANCA, 8 (prin 
fon de la trimisul nostru 
cial).

Datoram, mai întii, cititorilor, 
un rezultat din competiția de 
rugby : Italia — R.F.G. 32—3 
(6—3). Meciul, arbitrat excelent 
de P. Niculescu, a fost net la 
discreția tinerilor rugbyști ita
lieni, mai ales după pauză. în 
acest fel, semifinalele care se 
vor desfășura vineri, probabil în 
nocturnă, vor avea drept com
petitoare, pe de o parte forma
țiile României și Franței, iar pe 
de altă parte pe cele ale Italiei 
și Spaniei.

După meciul România — Ma
roc (14—3), am solicitat cîteva 
declarații.

Primul solicitat a fost dl. 
GERARD TARROUSSON, se
lecționer principal : „Am pier
dut în fața unui adversar mult 
mai bun. Știam, de altfel, că nu
mai o neșansă i-ar fi împiedicat 
pe români să ciștige. în re
priza a doua, mâi ales, ei au 
practicat un rugby de mare cla
să pe care n-am putut decit 
să il aplaud, deși infringerca 
echipei Marocului m-a afectat’’.

Arbitrul francez P. CALMET : 
i,Meciul a fost frumos, vio dis
putat, dar in spiritul regulamen
tului. Ei a însemnat o -foarte 
bună propagandă pentru rug- 
byul modern. Debutul sportivi
lor români, fructuos. Ei au avut 
o evoluție curată, intr-un stil 
remarcabil. XV-le României 
constituie o adevărată echipă, 
care și-a apropriat pe merit 
victoria".

Prof. NICOLAE PĂDUREA
NU, antrenorul principal al e-

tele- 
spa-

chipei noastre : „Sint ioarle 
mulțumit de comportarea jucă
torilor. Victoria lor a fost cla
ră, după un joc ofensiv și spec
taculos, în special în repriza a 
doua, cînd n-au mai avut han
dicapul vintului. Băieții au ata
cat susținut, punind in valoare 
viteza și calitățile tehnice ale 
liniei de treisferturi. în ultimele 
20 de minute, echipa a jucat 
fără greșeală, impecabil, atacînd 
deosebit de eficace cu treisfer- 
turile și avind întoarceri reușite 
cu linia a III-a“.

La toate aceste aprecieri să 
adăugăm că spectatorii maro
cani au aplaudat continuu faze
le frumoase și implicit pe rug- 
byștii români. La terminarea 
meciului, primii care i-au feli
citat pe băieții noștri au fost 
sportivii adverși. Era o recu
noaștere indiscutabilă a merite
lor învingătorilor. Victoria apar
ține întregii echipe, omogenită
ții ei. puterii de a contracara 
un adversar dezlănțuit, dăruirii 
in joc. A fost un debut exce
lent, care ne-a asigurat cel pu
țin un loc mai bun decit la 
ediția precedentă a competi
ției. Am subliniat anterior jocul 
liniei de treisferturi. Se cuvine 
să remarc însă și potențialul 
înaintașilor, care au cîștigat 
majoritatea baloanelor. Victo
ria realizată NUMAI din încer
cări dovedește concepția de 
joc a echipei române. Ziarul 
„LE PETIT MAROCAIN” publi
că în pagina I o cronică foarte 
elogioasă privind evoluția tine- ■ 
rilor noștri rugbyști, însoțită de 
o fotografie.

Acum urmează examenul cel

mai greu, meciul cu Franța. 
Adversarii băieților noștri n-au 
putut fi văzuți pînă acum. Echi
pa este mult remaniată, ni s-a 
spus. Oricum, francezii au cel 
puțin teoretic avantajul unei 
tehnici individuale superioare 
și a unei experiențe de necon
testat. Ai noștri vor trebui să 
răspundă cu un joc la baza 
căruia trebuie să stea, cum opina 
și prof, N. Pădureanu, contra
atacuri și atacuri și in care să 
se acorde o atenție deosebită 
placajelor prompte și eficace. 
Ca întotdeauna adept al ideii 
că disciplina tactică este hotă- 
rîtoare pentru jocul 
antrenorul Pădureanu 
băieților o și mai mare 
trare.

ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALĂ

echipei, 
a cerut 
concen-

La handbal, joi seara 
Ioc partidele România 
ioc și Spania — Portugalia. Da
torită orei tirzii la care, ele 
s-au încheiat, rezultatele vor 
apărea în ziarul nostru de sim- 
bătă.

au avut 
— Ma-

Dan GARLEȘTEANU

BUENOS AIRES, 8 (Ager- 
pres). — In urma 
tului survenit în
1 000 km de la Buenos Aires 
(accident în care și-a pier
dut viața pilotul italian Ig- 
nazio Giunti), automobilistul 
francez Jean Pierre Beltoise 
(considerat vinovat de pro
ducerea accidentului) a fost 
suspendat pc un an din ac
tivitatea internațională de 
către Comisia Automobil Clu
bului din Argentina. Suspen
darea a fost aplicată în con
formitate cu prevederile co
dului sportiv al Federației 
internaționale de automobi
lism. In acelaș timp, dosarul 
cazului Beltoise a fost înain
tat forurilor sportive fran
ceze

acciden- 
cursa de

DOBMS

Cîțiva din jucătorii lotu
lui național, în pregătire 
pentru meciurile cu Țara 
Galilor (21 aprilie) și Româ
nia (16 mai) au evoluat 
miercuri în echipele lor de 
club, angrenate în partide de 
Cupă (semifinalele Cupei 
Cehiei și finala Cupei Slova
ciei — învingătoarele aces-

tor două competiții urmînd 
să se întîlnească în finala 
Cupei Cehoslovaciei). Cu a- 
c-est prilej s-au înregistrat 
cîteva surprize. Așa de pildă 
echipa B a Spartei a dispus 
cu 2—1 dc Sparta A. In for
mația învinsă nu a jucat, 
însă, internaționalul Migas 
care, în meciul' de campio
nat, a suferit o fractură la 
picior. In cealaltă semifinală, 
Skoda PIsen a dispus (după 
executarea penaltiurilor) de 
Jablonec, dar în acest meci 
nu a figurat nici un interna
țional.

Derbyul zilei l-a constituit 
finala Cupei Slovaciei, în 
care Spartak Trnava a dis
pus pe teren propriu cu 2—1 
de Slovan Bratislava. Returul 
poate aduce, însă, calificarea 
formației din Bratislava. Aici, 
toți internaționalii au avut o 
zi bună. Este vorba de Do- 
bias, Adămec și de Kuna do 
la Spartak Trnava (ultimul 
fiind autorul unui gol), de 
Jan Capkowic și de portarul 
Venccl de Ia Slovan. Inte
resant a fost duelul dintre 
fundașul Dobias și Jan Cap- 
kovic, în care a ieșit învin-

gător jucătorul de la Spar
tak. Antrenorul Ladislav No
vak, care a urmărit acest 
meci, a fost mulțumit de va
loarea dovedită de interna
ționali. El a afirmat: „in 
meciurile de verificare, ma
joritatea selccționabililor au 
arătat că sint în~

15 aprilie, lotul va juca 
‘ la 18 aprilie 

din liga a 
va pleca la 
întîlnirea cu 

/

Jan SOKOL

La
cu Sparta B, iar 
cu Bohemians 
doua, după care 
Swansea pentru 
Țara Galilor.

CUPA IUGOSLAVIEI
Miercuri s-au disputat în 

slavia partidele din cadrul 
finalei competiției ,-,Cupa

iugo-, 
semi- 

_____  ____ _ _____ Iugo
slaviei". La Belgrad, deținătoarea 
trofeului, Steaua roșie a învins 
echipa Velej cu 4—0, prin golurile 
marcate de Filipovici (3) șl 
Gealei. La Tuzla, Sloboda din lo
calitate a furnizat o surpriză, in- 
vinglnd pe Dinamo Zagreb 
1—0. Pârtidele finale se vor 
pută la 12 mal (Tuzla) șt 26 
(Belgrad).

Cil 
dis
mal

DUMINICĂ, LA BOLU

START ÎN NOUL CAMPIONAT AL S.U.A

INTERNAȚIONALII NOȘTRI
DESPRE EȘECUL DIN MECIUL
DE FOTBAL CU HERTHA B.S.C.

(Urmare din pag. 1) pe

jocul echipei noastre, care, tre
buie spus, tn ansamblu, nu s-a 
mișcat rău. Sper să reușesc să 
prind cheag in prima echipă a 
tării".

LUCESCU: „Pentru început 
de sezon, echipa a jucat satis
făcător. Păcat că unele greșeli 
săvîrșite în apărare — datorate 
și faptului că unul dintre titu
lari, Mocanu, n-a mai evoluat 
de mult pe postul lui specific 
— ne-au făcut să pornim, după 
puțin timp, cu un handicap da 
3 goluri. După 0—3, formația 
noastră șl-a revenit, avînd peri
oade de superioritate teritorială 
și de bună frecvență a șuturi
lor la poartă. II remarc doar 
pe Dinu. Este bine că în acest 
prim joc de verificare, lotul 
nostru a întîlnit o echipă re 
dutabilă...".

LUPESCU: „Echipa noastră 
a început bine, fiind la un pas 
de deschiderea scorului, dar' 
portarul Herthei a scos de la 
„păianjen", respingînd în bară 
șutul expediat de Dinu, de la 
circa 30 de metri. Scorul nu re
flectă fidel desfășurarea jocu
lui, golul al doilea fiind, de pil
dă, opera arbitrului care n-a 
sancționat un ofsaid de cîțiva 
metri. Celelalte goluri înscrise

în poarta noastră le avem 
conștiință noi, apărătorii".

DEMBROVSCHI: „Fotbaliștii 
de la Hertha sint. foarte bine 
pregătiți din punct de vedere 
fizic și tactic. Ei acționează in 
viteză și aplică un marcaj ne
cruțător. Abia cînd Dinu a ieșit 
de Ia „cutie", pentru a ajuta 
la construcția jocului, am putut 
și noi să pasăm ceva mai în 
voie. Păcat că cele mai multe 
din golurile primite de noi au 
fost consecința unor flagrante 
greșeli".

MOCANU : „M-am reacomo- 
dat destul de greu cu. vechiul 
meu post, din care cauză am 
comis și greșeala rapid specu
lată de adversar, permițîndu-i 
acestuia deschiderea scorului. 
Cred că va trebui să-mi reiau 
postul meu (n.n. acela de fun
daș lateral stingă) și la echipa 
de club".

ANCA : „Am intrat în teren 
la 5 minute după primirea ce
lui de-al 4-lea gol. Echipa noas- 
stră mi s-a părut obosită. Sco
rul este exagerat. Cu toții do
rim un reviriment pentru vii
toarea confruntare internațio
nală, cînd vom întîlni la Novi 
Sad echipa Iugoslaviei. Din for
mația noastră au corespuns 
doar Dinu și Lucescu".

BOLU, 8 (prin telefon, de 
la trimisul revistei Fotbal). 
Ultima confruntare a juniori
lor noștri, din cadrul grupei 
D a preliminariilor turneului 
U.E.F.A., va avea loc dumi
nică 11 aprilie, în localitatea 
Bolu, cu reprezentativa simi
lară a Turciei. Această par
tidă — deși nu ne mai poate 
aduce satisfacția calificării — 
are o însemnătate deosebită, 
atît ca prestigiu, dar, mai 
ales, în lupta pentru ocupa
rea locului doi în clasamen
tul seriei, poziție care ar o- 
feri tinerilor noștri jucători 
dreptul de participare directă 
la turneul final din anul 1972, 
care se va disputa în Spania. 
In această săptămină,. junio
rii români au efectuat antre
namente zilnice „în familie".

Lotul reprezentativ a pără- 
joi după-amiază Capitala, 
calea aerului cu destina- 
Istanbul, iar de aici pînă 
Bolu, localitate montană

cantonament în orașul Bolu, 
unde urmează zilnic un pro
gram special de pregătire. 
După cum se știe, o victorie 
asupra României și apoi și 
asupra Bulgariei (la 18 a- 
prilie Ia Eskisehir) ar aduce 
echipei Turciei bucuria cali
ficării în turneul final din 
luna mai, în Cehoslovacia.

Gh. NERTEA

Opt echipe — șase americane și 
două canadiene — vor participa 
la cel de-al 5-lea campionat de 
fotbal al Americii de Nord, care 
va începe la 14 aprilie și se va 
încheia la mijlocul lunij septem
brie. Sint reprezentate următoa
rele centre : Atlanta, Dallas, New 
York, Rochester, St. Louis si 
Washington, pe de o parte: Mont
real și Toronto, de cealaltă. Sin
gura absență față de ediția din 
anul trecut este aceea a echipei 
din Kansas City, care s-a retras 
din cauza dificultăților financiare, 
în schimb, trei noi echipe și-au 
dat adeziunea : New York, Mont
real și Toronto.

Cele opt echipe vor fi împăr
țite în două grupe, primele cla
sate urmînd să se întîlnească în- 
tr-un meci tur-retur pentru titlul 
de campioană nord-americană. 
Fiecare echipă va disputa, în 
total, 24 de meciuri, sistemul 
punctajului fiind același ca și în 
anii trecuți : 6 puncte pentru vic
torie, 3 puncte pentru meci egal 
și o puncte pentru înfrîngere, eu 
o bonificație de un punct pentru 
fiecare gol înscris, peste baremul

de trei. Ceea ce necesită, desi
gur, adevărate calcule contabile 
după fiecare meci...

Conducătorii fotbalului din 
S.U.A. proiectează și organizarea 
unei competiții Internaționale la 
care vor participa, în vara aces
tui an, șapte echipe străine de 
renume, dintre care 5 europene 
și două latino-americane, precum 
și o selecționată nord-americană. 
Trofeul ce va fi pus în joc va 
purta numele de .„Cupa Americii 
de Nord**.

Un amănunt interesant r noua 
echipă newyorkeză a fost denu
mită ț^New York Cosmos**, con
ducătorii ei afirmînd că prin a- 
ceasta se urmărește să i se asi
gure o carieră cu... viteză cos
mică. De asemenea, în semn de 
omagiu față de fotbalul brazi
lian, jucătorii din New York vor 
purta echipamentul cu culorile e- 
chipei naționale a Braziliei. „In 
felul acesta, clubul nostru aduce 
un omagiu singurei țări care a 
cucerit de trei ori Cupa Mon- 
dială“ — a declarat Clive Toye, 
directorul tehnic al lui &New 
York Cosmos'*.

O VESTE UTILĂ PENTRU 
„PRONOSPORTIȘTI"

Partida derby a etapei de du
minică din campionatul ItaUan) 
Milan — Napoli, care era cit pe- 
aci să se joace pe teren neutrul 
în urma incidentelor survenita 
în partida Milan — Varese, se va 
disputa, totuși, pe f?San Siro", irt 
urma hotărîril ligii italiene.

REZULTATE, ȘTIRI
• în preliminariile turneului o- 

îimpicj Nigeria — Senegal 1—1 
în preliminariile turneului 

U.E.F.A. i: Belgia — Olanda 2—3 
(Belgia se califică în turneul final 
din Cehoslovacia) • în ;,Cupa 
Europei Centrale" c Celik Zenica 
— Diosgyor 4—1 (Celik se cali
fică în semifinale) >• In meci a- 
mical c Selecționata diviziei B din 
Italia — Bulgaria (tineret) 0—0 • 
Restanțe in campionatul englez: 
Stoke City — Wolverhampton
1— 0, Tottenham —- Derby County
2— 1, Arsenal — Coventry 1—0 • 
în finala Cupei Scoției (8 mai) 
se vor întîlni Celtic Glasgow șl 
Glasgow Bangers • Alf pamsey 
a alcătuit lotul Angliei pentru 
meciul din cadrul C.E. cu Grecia 
(21 aprilie), din care fac parte 
printre alții Banks, McNab, Hu- 
ges, Lloyd. Peters, Bell, Ball, Lee, 
Osgood, Bobby Moore etc.

SANCȚIUNI DICTATE DE COMISIA DE DISCIPLINA 
A F.R.F., IN ȘEDINȚA DE ASEARĂ

sit 
pe 
ția 
la 
situată la 200 km de orașul 
de pe Bosfor, juniorii și-au 
continuat drumul cu autoca
rul. unde au ajuns în seara 
aceleiași zile. Au făcut de
plasarea următorii jucători : 
Costaș, Bucaru — portari ; 
Dobrău, Smarandache, Sandu 
Gabriel, Ciocîrlan — fundași; 
Ion Ion, Dumitriu, Mateescu, 
Donosc — mijlocași ; Dănilă, 
Aelenei, Sandu Mircea, Cojo- 
caru, Micloș — atacanți. Din 
delegație mai fac parte. FI. 
Dumitrescu — conducător, C. 
Ardcleanu și V. Zavoda — 
antrenori, M. Georgescu — 
medic și C. Lăzărescu — ma
sor.

Federația turcă acordă o 
deosebită atenție acestei în- 
tîlniri. Jucătorii echipei gaz
dă se află încă de luni în

Comisia centrală - de competi
ții și disciplină a F. R. Fotbal 
a analizat incidentele petrecute 
în timpul partidei Someșul Satu 
Mare — Unirea Dej, din cam
pionatul diviziei C. și a luat ur
mătoarele măsuri : meciul a
fost omologat cu rezultatul dc 
3—0 în favoarea echipei Unirea ; 
secția de fotbal Someșul Satu 
Mare a fost sancționată cu ri
dicarea dreptului dc organizare 
pe teren propriu de partide ofi
ciale pe cinci etape ; jucătorii 
S. Izsak și I. Pali (Sotneșul) au 
fost suspendați pe cite doi ani 
pentru lovirea arbitrului : jucă

torul S. Pali 
pendat pe un 
arbitrului.

(Someșul) — sus
an pentru lovirea

★
Comisia a mai sancționat cu 

mustrare pentru joc dur, peri
culos. pe următorii jucători : 
Simionaș, Moldoveanu și Pali 
(Politehnica Iași), Uifâleanu („U“ 

Dumitru și Dan (Rapid), 
Strim- 
Bălan 
și V. 

Sâl-
Buc.),

din

Cluj).
Stocker și Uilecan (Jiul), 
beanu, Oblemenco și 
(Univ. Craiova), Măndoiu 
Popescu (Progresul Buc.), 
ceanu șj ștefan (Dinamo 
precum și pe alți jucători 
diviziile B și C.

INTÎLNIRI AMICALE CU ECHIPE DE FOTBAL SUEDEZE
C. P. BUCUREȘTI — I.F, 

LISJOE 1—1 (0—0). Joc 
putat, încheiat cu un 
rezultat de egalitate. Au 
Steveniar (min. 72) pentru oaspeți,
respectiv U. Alexandru (min. 79. 
din 11 m).

l.It- 
viu dis- 
echitabil 
marcat :

GLORIA BUCUREȘTI — VAR-
BERG 7—3 (4—2). Peste 1 090
spectatori au asistat la un ■ joc 
plăcut. Au marcat : Zâne (2), An-

drone (2). Puchia (2) și VIntilă 
pentru Gloria, respectiv Carlsson 
(3).

I.AROMET — I. F. GULLRIN- 
GEN 4—1 (2—1). începutul par
tidei a aparținut oaspeților, care 
au reușit să deschisă scorul prin 
L. Andersson. în continuare. Ini
țiativa a trecut de partea bucu- 
reșîenilor. care au obținut vic
toria cu scorul de 4—1, prin go
lurile înscrise de Călin (2) și 
Gherghinoiu (2).

ȘCOALA SPORTIVA NR. 1 
BUCUREȘTI Șl RAPID 

BUCUREStl — CAMPIOA
NELE JUNIORILOR 

VOLEI
BACÂU, 8 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru Iiie Ianeu). 
Joi după-amiază au luat sfîrșit 
în localitate turneele finale ale 
campionatului diviziei naționale 
de juniori și școlari la volei. în 
partidele decisive pentru stabi
lirea campioanelor s-au în- 
tilnit, la feminin, Șc. sp. 1 Bucu
rești — Șc. sp. 2 București, iar 
la masculin Rapid București — 
Viitorul București. în urma unor 
dîrze dispute, titlurile de cam
pioane au revenit echipelor Școa
la sportivă nr. 1 București (fe
minin) și Rapid (masculin), care 
au obținut J
—10. 0. 2), 
8, 7, 7).

SUEDIA
CIA 162—130 LA ÎNOT

IntiJnirea Ge înot dintre selecțio
natele Cehoslovaciei " " '
desfășurată timp de 
Fraga, s-a încheiat 
oaspeților la scorul 
Iată ' ’ '
100 rn 
200 m 
2:02.4;
(S) 4:17.0: 1 500 m liber: 
lebring 17:32,7; 100 m bras: Pejsa

IA

victoria cu 3—1 (2,
respectiv, 3—1 (—3,

CEHOSLOVA-

și Suediei, 
două zile la 
cu victoria 
de 162—130. 

cele mai bune rezultate : 
liber : Hrouda (C) 55,3:
liber : H. Ljungberg (S) 
400 m liber : A. Bellebring 
’ ‘ ■" A. Bel-

(C) 1:11,1: 200 m spate: Fischer 
(C) 2:16,6: 100 rn delfin: F.
Brfksson (S) 60.3; 200 m delfin î 
R. Petersson (S) 2:15,1; 400 m
mixt : Von Holst (S) 4:59.6; 200 
m liber, (f): Gunila Jonsson (S) 
2:17,0; 100 m bras (f): Suzana 
Markova (C) 1:17,9;

V.f.L. GUMMERSBACH
ÎNVINSA CATEGORIC 

LA OSAKA

în primul meci al turneului pe 
care il întreprinde în Japonia, 
chlpa vest-germană 
V.f.L. Gummersbach, 
tigătoare . a „Cupei 
europeni", a întîlnit 
o selecționată japoneză. Demons- 
trînd un progres evident, hand- 
ballștii japonezi au repurtat o 
categorică și neașteptată victorie 
cu scorul de 22—11 (12—5).

a

e- 
de handbal 
recenta cîș- 
cam pionilor 

la Osaka

„CUPA DINAMO" LA TIR
Ieri, în prima zi a concursului 

republican de tir dotat cu „Cupa 
Dinamo", ce se desfășoară in 
Capitală, proba de armă standard 
60 f, poz. culcat femei a revenit 
reprezentantei clubului Olimpiu, 
Ana Gorcti, cu 593 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Veronica 
Stroe (Dinamo) 587 p și Georgeta 
șerban (Nicolina Iasi) S87 p.


