
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNlȚbVÂ !

GLORIOASEI ANIVERSARI A PARTIDULUI

'• Startul — In ziua de 2 mai
© Parcurgind 5 trasee, ștafeta
va ajunge In Capitală la 8 Mai
> Acțiuni sportive organizate cu

sate conducerii Partidului va avea

O IMPORTANTĂ ACȚIUNE DE MASĂ DEDICATĂ

IERI AU AVUT LOC TRAGERILE LA SORTI

BUCUREȘTI - TRIPLA
CAMPIOANA

în prima zi a finalelor campionatelor de box REPUBLICANĂ
LA ȘAH PE ECHIPE

son, Bădoi — lacob, Paras- 
chiv — Roșea, Mathe — 
brescu ;

cat. semimijlocie : Ene

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXVI 4 PAGINI 30 BANI Vineri 16 aprilie 1971 ocazia trecerii ștafetelor prin ora
șele reședința de județ
• Festivitatea de prezentare a

î
mesajelor tuturor sportivilor adre-

loc pe stadionul Republicii din 
Capitală

In cursul zilei de ieri, 
luînd ca bază capii de serie 
propuși de Colegiul central 
de antrenori, F. R. Box a 
procedat la tragerea Ia sorți 
a tablourilor pe categorii în 
vederea finalelor campiona
telor naționale de box.

Se vor întîlni în sferturile 
de finală, în ordinea cate
goriilor, următoarele perechi: 

cat. semimuscă î Ganea — 
X (se așteaptă desemnarea 
celui de al 8-lea participant 
la această categorie), Boboc
— Lumezeanu, Buhara 
Băiatu, Seidali — Mihai ;

cat. muscă : Gruiescu 
Cortloș, Ivan — Cojan, Cer- 
chia — Dumbravă, Pop 
Ciucă ;

cat. cocoș : Dumitrescu 
Manea. Anderco — Ciocoi, 
Ivanovici — Pîrvu, Lungu — 
Moraru :

cat. pană: Pomctcu — 
Giju, Angelescu — Dumi- 
trașeu. Toni — Amăzăroaie, 
Kiss — Nedelcea :

cat. semiușoară : Iliescu
— Antonio Vasile, Bumb — 
Simion, Păuniță — Pușcaș, 
Hoduț — Ciochină :

cat. ușoară : Cuțov — Sam-

cat. mijlocie mică t Covaci 
— Tîrb, T. Nicolae — D. Mi- 
Italcea, Negip — Deheleanu, 

Gyorffy ;

Gabriel Pometcu (stingă) — Nicolae Giju
Văzuți de AI. CLENCIU

Filip, Melinte — Ghițâ, Voi- 
cu — Hodoșan, Ispas — Zil- 
berman ;

La Poiana Brașov

în mijlocul tricolorilor

rrSINTEM FRAȚI LA LOT" 
afirmă debutantul lanul
BKAȘOV, 15 (prin tele

fon). Miercuri dupâ-amiază 
ne aflam pe cochetul stadion 
din Poiana Brașov. Dinspre 
Postăvarul, drîmbe negre de 
nori se vălătuceau spre noi. 
Tar cei cîțiva zeci de spec
tatori veniți să asistăm la 
unul din antrenamentele na
ționalei. ne frecam miinile 
și băteam un step mărunt 
din picioare pe zgura pistei. 
Pe gazon, „tricolorii" îmbră- 
cați în treninguri albastre și 
cu jambiere roșii pe deasu
pra, fugeau, se căutau, se 
întîlneau ca într-un... dans.

Angelo Niculescu, la mijlocul

terenului, zgribulit și el, îm
părțea dreptate între „for
mula" de antrenament a na
ționalei 
rezerve 
trenată

lanul, 
de noi 
nament 
sagere inflamații la gleznă), 
se mărturisea lui Ozon: 
„Nea Titus, băieții ăștia trag 
de noi, nu se încurcă".

Am folosit prilejul de a-1

și echipa de tineret- 
a Steagului roșu, an- 
de Mesaroș.
pe margine, alături 
(neutilizat la antre- 
din cauza unei pa-

cat. mijlocie: Năstac — 
Tîrîlă, Cojocaru — Deșliu, 
Chivăr — Petrea, Olteanu — 
Stump ;

cat. semigrea : Monea — 
Bucur, Constantinescu — Si
liște, Pîrvu — Cojocaru, Flo- 
rea — Cîmpeanu;

cat. grea i Prohor. — O- 
prea, Sănătescu — Zelinca, 
Iancu — Văcariu, Dascălu 
— Alexe.

Conform programului sta
bilit, în zilele de 3 și 4 mai, 
la patinoarul „23 August", 
vor avea loc cîte două reu
niuni (sferturi de finală) la 
orele 15 șl 19. în prima gală 
a finalelor, sorții au decis să 
se întîlnească Gabriel Po- 
metcu și Nicolae Giju. Se 
vor disputa meciurile din. ca
drul categoriilor 
nă, ușoară (două 
cea de a doua 
zilei vor boxa
la finale din categoriile mij
locie mică, semigrea și ușoa
ră (celelalte două meciuri).

în cea de a doua zi a fi
nalelor se vor disputa me
ciurile la categoriile semi- 
muscă, cocoș și semiușoară 
(ora 15), semimijlocie, mijlo
cie și grea (ora 19).

CLUJ, 15 (prin telefon), 
înaintea ultimei runde, Elec
tronica avea un punct avans 
asupra Constructorului, astfel 
că un meci nul i-ar fi asigu
rat victoria în campionat. E- 
galitatea n-a putut fi însă ob
ținută. La capătul unei lupte 
plină de suspense, Tr. Stan- 
ciu (Constructorul) a reușit să 
facă 20 de mutări în cele 3 
minute care-i rămăseseră și 
cîștigînd la Em. Reicher a ă- 
sigurat victoria Constructoru
lui cu scorul final de 4—3. Tn 
afara titlului absolut, echipa 
Constructorul a cîștigat și ti
tlurile la echipe masculine și 
feminine, fapt ce constituie o 
performanță remarcabilă.

Surpriza ultimei runde a 
fost victoria cu 4—3 a studen
ților bucureșteni asupra echi
pei Petrolul Ploiești, care a 
pierdut astfe' locul III și me
dalia de bronz în favoarea for
mației C.P.M.B., învingătoare 
în meciul cu Crișul Oradea 
(5'/»—1%). C.S.M. Cluj a obți
nut o victorie dificilă la Me
dicina Timișoara cu 4—3, iar 
Medicina Iași a reușit să evite 
retrogradarea, făcînd un rapid 
și cam convențional meci nul 
cu Mureșul.

CLASAMENTUL FINAL al 
campionatului se prezintă ast
fel : 1. CONSTRUCTORUL
BUCUREȘTI 15 p ; 2. Electro
nica București 14 p: 3. C.P.M.B. 
11 p : 4. Petrolul Ploiești 10 p 
(35—28); 5. C.S.M. Cluj 10 p 
(33—30) : 6. Medicina Timișoa
ra 8 p (32V2—3O',5) ; 7. Mureșul 
Tg. Mureș 8 p (31—32) : 8. Me
dicina Iași 6 p : 9. Universi
tatea București 5 p : 10. Gri
sul Oradea 3 p.

Ultimele d<?uă echipe au re
trogradat. pentru anul viitor, 
în grupa B.

S. SAMARIAN
(?

Mihai 8ÎRA

(Continuare în vag. a 3-a)

muscă, pa- 
meciuri). In 
reuniune a 

participa i~ ții

Ieri au sosit la București fotbaliștii albanezi

ăl companiei 
la București 
în vederea 

duminică cu 
preliminariile

Ia ora 12,30, un avion 
..Alitalia" (via Belgrad) a adus 
lotul reprezentativ al Albaniei, 
partidei pe care o va susține 
echipa olimpică a României, în 
J. O.

Lotul, condus de Dionis Sarcini, președin
tele federației de fotbal din orașul Fieri, și 
Gole Basharî, este compus din antrenorii Loro 
Borici și Ilia Shuke și următorii jucători : 
Dinella, Muhedini, G.jika, Dhalles, Kasmi, Câni, 
Ragami, Ziu, Vaso, Scjdinî, Pano. 
Zhega, Bizi, Cutra, Ceco.

Imediat după sosire, în incinta 
aerogări internaționale Otopeni, am 
scurtă convorbire cu antrenorul principal al 
reprezentativei Albaniei, fostul jucător inter
național Loro Borici. Interpret ne-a fost — 
cu aceeași amabilitate cu care ne-a răspuns 
și Loro Borici — antrenorul secund Ilia Shuke 
care știe foarte bine limba română.

— Cînd ați fost ultima oară în țara noastră î
Paul SLAVESCU

Leshtenî,

elegantei 
avut o

(Continuare in pag. a S-a)

Intre 2 și 9 mai. Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, în colaborare 
cu organele centrale de stat 
și obștești cu atribuții în do
meniul educației fizice și 
sportului, organizează „Șta
feta Semicentenarului P.C.R. 
1921—1971“. Ea va parcurge 
toate județele patriei, avînd 
ca punct terminus munici
piul București.

Mesajele scrise ale fiecă
rui județ vor fi adresate 
conducerii Partidului. Ele 
vor înfățișa cele mai impor
tante realizări din activita
tea sportivă a fiecărui județ. 
Mesajele vor sublinia cu a-

în municipiul București

Chemare la întrecere

adresată de sectorul 2

tuturor celorlalte sectoare
(Continuare tn pag. a 2-a) (Tn pag a 2-a)

serie de

desfășura
23 și 25

număr spo- 
și în foarte

șit 
să 
de 
rit
bune condiții.

— Pe ce s-a

Dumitru Velea intr-o frumoasă săritură peste obstacol.
Foto: Theo MACARSCHI

— pentru prima dată — 
realizăm antrename: ițele 

iarnă cu un 
de sportivi

In fața noului sezon internațional

V

Săptămîna viitoare, călăre
ții vor lua parte la primul 
concurs internațional al se
zonului, ce se va 
la Bratislava, între 
aprilie.

Pentru 
amănunte 
trenorului 
care, alături de Gh. Antohi, 
se ocupă de pregătirea lotu
lui de obstacole.

— Ce s-a făcut pînă acum ?
— Dispunînd de posibilități 

de pregătire mult schimbate 
în bine, prin crearea mane
jului de la Lugoj, am reu-

a afla o
ne-am adresat an-
PETRE ROȘCA,

Fotbaliștii albanezi la citeva momente după aterizarea avionului.

pus accentul 
în timpul antrenamentelor ?

— In mod deosebit s-a lu
crat pentru îmbunătățirea 
dresajului cailor și tehnicii 
săriturii, pentru a putea par
ticipa în acest an la probe 
cu un grad sporit de difi
cultate. Un exemplu l-a ofe
rit și concursul de duminică, 
în care au fost incluse probe 
de 1.50 m, normă plasată 
altădată mai tîrziu în pla
nul de pregătire.

— Cu ce scop participați 
la Bratislava ?

— La Bratislava, și apoi,
3 mai. Ia Novi Sad și 

dorim să verificăm 
de pregătire a spor- 

și a cailor, pentru a 
posibilitatea să vedem

în Iun: 
Sofia, 
stadiul 
ti vi lor 
ne da 
în ce măsură vom putea face 
față ulterior unor întîlniri 
internaționale cu dificultăți 
sporite.

— Cu ce Iot vă deplasați ?
— Pentru că o parte din 

călăreții din lotul de obsta
cole concurează și Ia proba 
completă, vom deplasa la 
Bratislava doar 4 sportivi — 
Cornel Ilin, Dumitru Velea, 
Aurelian Stoica, Dan Mihăi- 
iescu — și 9 cai (Viorica, 
Zefir, Viteaz, Vinovat, Spu
mos, Jul, Pik-up, Aprod, 
Blond).

In ajunul meciului de baschet

Foto i Theo MACARSCHI Em. F.

......... ......................................................................................... .................. ■

RAID-ANCHETĂ LA TREI ASOCIAȚII SPORTIVE

LOTUL ROMÂN. ACELAȘI*! ! TOTUȘI, ZIDEK

DE LA ANTIBES «VA JUCA LA BUCUREȘTI

TOVARĂȘE PREȘEDINTE, CUM VĂ PREOCUPAȚI DE ORGANIZAREA 
RECREAȚIEI PRIN SPORT Șl TURISM LA SFlRȘITUL SĂPTĂMlNII?

Fiecare om al muncii așteaptă sflrșitul săptămlnii 
de lucru cu sentimentul optimist al destinderii, cu 
nădejdea odihnei și a amuzamentului după ore de 
încordare. Tehnologia modernă, pe măsură ce sim
plifică participarea fizică a lucrătorului, grăbește 
ritmurile de producție și solicită suplimentar con
centrarea psihică și intelectuală. Cercetătorii au 
dovedit că NU EXISTA MIJLOC REPARATOR MAI 
BUN DUPĂ SAPTAMÎNA DE MUNCA DECIT AC
TIVITATEA SPORTIVA, SUB DIVERSELE EI 
FORME. Recuperarea omului muncii pentru sarci
nile saptâminii următoare se face printr-o odihnă 
activă. Statul „cu burta la soare", de altădată, > > 
mijloc de alungare a oboselii, este o iluzie. La

sfirșit de săptămiuă, omul muncii caută mișcarea 
liberă, în aer liber, caută o activitate deconectantă, 
provocatoare de plăcere și utilă in același timp. 
Organizarea manifestărilor, a acțiunilor sportive 
sau turistice — PENTRU ÎNVIORAREA WEEKEN- 
DULUI SALARIATILOR — INCUMBA ÎNDEOSEBI 
ASOCIAȚIILOR DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII

Curioasă să afle cum se preocupă organele spor
tive de bază de aceste importante acțiuni pentru 
proxima simbătă, redacția noastră a inițiat o an- 
chetă-fulger în trei unități bucureștene, dar pro
blema rămine actuală pentru toți președinții de 
asociații sportive.

această ultimă întrecere fiind 
invitați toți amatorii de dru
meție, întrucît concursul va 
avea loa la Băneasa-lac.

Două afișe proaspăt scrise, 
expuse la poartă, fac cunos
cută o altă competiție con
cursul de orientare turistică 
pentru începători, organizat în 
pădurea Brănești. Concurenții.

dintre care reținem ntimele lui 
Ion Simion de la ajustaj — 
vagoane, al lui Mareei Stoian 
de la centrul I vagoane și al 
altora — s-au constituit în 7 
echipe. Am reținut amănuntul, 
nu lipsit de importanță, «ă

(Continuare în pag. a 2-a)

O DUMINICA PIERDUTĂ

Pe lingă activitățile compe- 
tiționale, la care vor lua par
te aproape 100 de salariați de 
la uzinele Grivița Roșie, sfîr- 
șitul acestei săptămînî va fi 
marcat de cîteva acțiuni in
teresante cu caracter sportive-

recreativ, inițiate de consiliu) 
asociației. O invitație expusă 
la foto-gazeta sportivă a uzi
nei solicită pe iubitorii fotba
lului să fie prezenti. sîmbătă 
și duminică, la cele două me
ciuri ®are vor avea loa .pe te

renul din Parcuț Copilului 
Iată competitoarele : Modelări* 
— Secția vagoane cisternă și 
Atelierul electrio vagoane - 
Secția Metalurgie

A fost popularizată și 
competiția de aerornodelism 
prin corespondență, la care 
sportivii asociației iau parte, 
în urma solicitării Federației 
de specialitate din Spania (de
monstrații de zbor captiv), la

Asociația sportivă a Combinatu- 
ii poligrafic „CASA SCINTEII" 

este cunoscută tndeosebl prin e- 
chipele sale de oină (campioană 
•epublicană), volei (feminin, di
vizia A), popice ...și chiar fotbal 
.activează în campionatul munlci- 
jiji-u București). Dar în aria ei 
de răspunderi și preocupări in
tră. deopotrivă, șl activitatea de 
masă pentru cei aproape 4 000 de 
membri ai săi. care — fapt toar
te pozitiv — se confundă aproape 
cit numărul de salariați al între
prinderii. Echipele de performan
ță «14 asociației, ca »i toți ama*

torli de sport din Combinatul 
poligrafic, beneficiază de o bază 
materială (realizată cu sprijinul 
consiliului sindical municipal, al 
comitetului sindicatului din C.P.B.

(Continuare în pag. a 2-a

Raid-anchetă realizat de 
Constantin FIRANESCU, 
Victor BANCIULESCU, 
Tiberiu STAMA 
ți Ion GAVRILE5CU

Selecționata divizionară de 
baschet a țării noastre s-a îna
poiat ieri de la Antibes, unde 
a participat la un turneu in
ternațional și s-a clasat pe lo
cul III (competiția a fost cîș- 
tigată de Olympique Antibes). 
Imediat după sosire, i-am so
licitat antrenorului principal 
Dan Niculescu părerea în le
gătură cu comportarea echipei 
române care, după cum se știe, 
va susține, în continuare, o 
serie de meciuri internaționa
le, în scopul verificării po
tențialului înaintea turneului 
de calificare (Katowice, 19—23 
mai) pentru campionatul euro
pean din acest an.

— Primul test internațional, 
ne-a declarat prof. Dan Nicu
lescu, a fost făcut în compa
nia unor echipe foarte puter
nice (în care au evoluat nu 
maj puțin .de opt baschetba- 
liști de peste Ocean) și acest 
lucru ne-a permis să facem o 
verificare de mare utilitate, 
deoarece membrii lotului au 
fost solicitați la maximum. Fi
resc. nu putem trage conclu
zii asupra viitorului apropiat 
al reprezentativei, in schimb 
avem create unele premise 
care se vor transforma in cer
titudini după următoarele con
fruntări, dintre care cele de 
miine și duminică (cu selecțio
nata Cehoslovaciei) și apoi 
participarea la Marele premiu 
al orașului Sofia voi' fi deci
sive.

Anunțat inițial că, din cauza 
unui accident de automobil, 
nu., v.a, ev°lua la București, cu 
prilejul meciurilor România— 
Cehoslovacia, Jiri Zidek. coș- 
geterul campionatului națio
nal cehoslovac și cotat drept 
unul dintre cei mai buni pi
voți ai Europei, a venit totuși 
aseara, o dată cu reprezenta
tiva țării prietene, condusă de 
antrenorul N. Ordnung. Com
plet refăcut, celebrul baschet
balist manifestă mult optimism și 
spera într-o bună comportare 
a echipei sale în capitala țării 
noastre, dar, maj ales, la tur
neul de calificare de la Le Mans, 
unde Cehoslovacia va evolua 
alături de selecționata Fran
ței, Greciei, Scoției și Elve
ției. Sosiți pe aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții au 
fost imediat reperați de cei 
veniți în întîmpinarea lor, 
care au recunoscut pe dr. Mif- 
ka, Zednicek, Ruzika, Konopa- 
sek Baroch și, bineînțeles. Zidek, 
cu toții componenți maf vechi ai 
formației cehoslovace. Din lot 
mai fac parte, însă, unij jucă
tori mai tineri (Hummel. Be- 
ranek. Kos. Sako, Brabenec și 
Korec), care vor fj încercați 
cu prilejui întîlni rilor de Ia 
București. De aici, oaspeții vor 
pleca la Sofia, pentru a juca 
alte două partide de verifica
re, după care se vor deplasa 
la Le Mans, unde vor susține 
întrecerile turneului de talî- 
flaar».
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cest prilej recunoștința și 
prețuirea tineretului, a oa
menilor muncii de la orașe 
și sate față de Partid pentru 
condițiile mereu mai 
ce le sînt create de a 
tica educația fizică și 
turile preferate, pentru 
strucțiile și amenajările 
tive — din an în an tot mai 
numeroase — ce le stau la 
dispoziție.

Startul ștafetelor spre Ca
pitala țării se va efectua pe 
5 trasee, după cum urmează r

1
dir. județul Ti
de 3 mai ;
2

plecarea din

bune 
prac- 
spor- 
con- 

spor-

județul
2 mai ;

mărul total al autovehicule
lor folosite nu va depăși ci
fra de 5. Aceasta pentru a 
nu provoca perturbați! în 
circulația rutieră.

Se precizează că ultimele 
schimburi ale ștafetelor — 
cele din județele Teleorman, 
Argeș, Prahova, Buzău și Il
fov — vor sosi la București 
(aducînd cu ele, în afara 
ștafetei cu propriul mesaj, 
și ștafetele cu mesajele tu
turor județelor de pe traseul 
respectiv) in ziua de 9 mai, 
pînă la orele 10.

Sosirea și predarea ștafe
telor către reprezentanții 
municipiului București se vor 
efectua în următoarele 
puncte :

Co-

șta- 
ce-

Traseul nr.
cu plecarea 

mis, în ziua
Traseul nr.
cu

Satu-Mare. în ziua de
Traseul nr. 3
cu plecarea din 

Maramureș. în ziua de 2 mai ;
Traseul nr. 4
cu plecarea din 

Botoșani, în ziua de
Traseul nr. 5
cu plecarea din 

Constanța, în ziua de 4 mai.
Primirea ștafetelor se va 

face în localitățile de reșe
dință ale județelor, într-un 
cadru sărbătoresc, fiind în
soțite de acțiuni sportive de
dicate aniversării Semicente
narului Partidului.

Echipele de ștafetă repre
zentative de județ vor fi al
cătuite din maximum 10 
persoane (pionieri, elevi, stu- 
denți, muncitori. militari, 
sportivi fruntași etc.), iar de
plasarea acestora de la o re
ședință de județ la alta se 
va face cu motorete, moto
ciclete sau autoturisme. Nu-

județul

județul
2 mai ;

județul

Traseul nr. 1
Județul Teleorman va pre

da ștafeta și mesajele celor
lalte județe (Timiș, Caraș- 
Severin, Gorj, Dolj, Olt) pe 
șoseaua Alexandria, Ia punc
tul terminus al 
tramvai nr. 2 și

Traseul nr. 2
' Județul Argeș 

ștafeta proprie și mesajele 
celorlalte județe (Satu Mare, 
Bihor, 
Alba, 
șeaua 
minus 
nr. 10

liniilor de 
nr. 15 ;

va preda

Arad, Hunedoara, 
Sibiu, Vilcca) pe șo- 
Chitilei la punctul ter- 
al liniei de tramvai

nr, 3
Prahova va preda

Traseul
Județul

ștafeta proprie și mesajele 
celorlalte județe (Maramureș, 
Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, 
Mureș. Harghita, Covasna, 
Brașov, Dîmbovița) pe șo
seaua Ploiești — București, 
în dreptul aeroportului inter
național Otopeni ;

Traseul nr. 4
Județul Buzău va preda 

ștafeta proprie și mesajele 
celorlalte județe (Botoșani, 
Suceava, Neamț, Iași, Vas
lui, Bacău, Vrancea) pe șo
seaua Colentina la podul ru
tier ce traversează rîul 
lentina ;

Traseul nr. 5
Județul Ilfov va preda 

teta proprie și mesajele
lorlalte județe (Constanța, 
Tulcea, Galați, Brăila, Ialo
mița) pe șoseaua Olteniței la 
punctul terminus al 
autobuz nr. 31.

O recomandare 
adresată Consiliului 
pal pentru educație 
sport : aceea de a lua legă
tură din vreme cu Consi
liile județene pentru educa
ție fizică și sport mai sus 
amintite pentru realizarea 
cu maximum de operativitate 
a preluării ștafetelor respec
tive.

în ziua dc 9 mai. în mu
nicipiul București se va or
ganiza o ștafetă combinată, 
care va prelua ștafetele ju
dețelor. Festivitatea de pre
zentare a mesajelor tuturor 
sportivilor din Republica So
cialistă România adresate 
conducerii Partidului va avea 
loc pe stadionul Republicii, 
în cadrul unei acțiuni spor
tive de masă.

liniei de

expresă 
munici- 

fizictj și

★

Semicentenarului
1921—1971“ — orga-

„Ștafeta
P.C.R.
nizată de Consiliul Național 
pentru - "
Sport,
cu toate organele și organi
zațiile ce au atribuții și răs
punderi în domeniul sportu
lui — va transmite Partidu
lui mesajele vibrante ale fie
cărui județ, ale întregii țări.

Educație Fizică și 
în strinsâ colaborare

CHEMARE 
LA ÎNTRECERE

Consiliul pentru educație fi
zică și sport, Consiliul sindi
cal și Comitetul U.T.C. ale 
sectorului 2 al Capitalei au a- 
nalizat modul în care se des
fășoară activitatea de educație 
fizică și sport, a.iungînd la 
concluzia că în toate asocia
țiile din sector (chiar și în 
cele cu o bază materială mai 
puțin dezvoltată) există posi
bilități pentru imnulsionarea 
acestei activități. în acest 
scop, joi dimineață a avut loc 
la Consiliul sindical municipal 
o ședință operativă, eu care 
prilej a fost lansată CHEMA
REA LA ÎNTRECERE ADRE
SATA ORGANELOR CU A- 
TRfBUȚII SPORTIVE DIN 
CELELALTE SECTOARE ALE 
CAPITALEI. în vederea reali
zării unui „MINIM DE ACTI
VITĂȚI DE EDUCAȚIE FIZI
CA SI SPORT" în toate aso
ciațiile din întreprinderi și 
instituții, pînă Ia sfîrsitul a- 
nului 1971. Acest MINIM pre
vede următoarele acțiuni : a). 
Organizarea campionatului a- 
sociatiei, individual și pe echi
pe, pe ateliere, secții sau ser
vicii, la tenis de masă și șah, 
la un joc sportiv Ia alegere 
tminî-fotbal, fotbal, volei sau 
handbal); b). Participarea sa- 
lariatilor din iiecare secție, a- 
telier sau serviciu la cel pu
țin două acțiuni turistice, care 
vor consta — la alegere — 
din marșuri pe jos la distanțe 
accesibile, concursuri 
țiere la orientare 
jocuri sportive 
c).Organizarea a 
două concursuri de 
atletic sau două 
„cel mai puternic, 
mai rezistent": dl. 
rea unei duminici 
sportive : e). 
fiecare asociație 
ții (în 
tentei 
la 
cui, 
tare 
volei, handbal.

Inițiativa organelor cu atri
buții sportive din sectorul 2 a 
fost aprobată de toți factorii 
prezenți.

de jni- 
turistică, 

dinamice : 
cel puțin 

triatlon 
concursuri 
mai jute, 

Desfășura- 
cultural- 

Inființarea 
a unei sec- 

afara celor 
pe ramură ■ 

alegere — tir 
haltere-culturism, 
turistică, tenis.

și

în

exis-
*de sport, 

cu ar- 
orien- 

popicc,

,CUPA ORAȘELOR" - O INIȚIATIVĂ
CE TREBUIE CONTINUATĂ I

săptămînii tre

competiției
dintre ele

FINALELE CAMPIONATULUI NATIONAL

Dublul campion național la cat. 80 kg, ION HERMAN 
(/.E.F.S.), care va fi printre protagoniștii întrecerilor de la 
Floreasoa, „fixîndu-și" adversarul pe salteaua de concurs.

Amatorii de judo, această 
spectaculoasă disciplină care 
cunoaște o largă dezvoltare 
în ultimul timp și în tara 
noastră, vor avea prilejui să 
asiste sîmbătă și duminică 
la cea mai importantă com
petiție internă a anului, fina
lele campionatului național 
de seniori. La confruntările 
ce vor avea loc în sala Flo- 
reasca vor fi prezenți aproa
pe 100 de concurenți din 
București (de la cluburile și 
asociațiile Rapid, Universi
tatea, Agronomia, Dinamo 
Tunari, I.O.R., I.E.F.S., Stra
ja și Școala sportivă nr. 2) 
precum și din centrele unde 
sportul in., kimono are pri
ză în rîndurile tineretului, 
< a de pildă, Timișoara, Sibiu, 

Gh. Glieorahiu-

de concurs. 
Dej. ^jțgiî. ^țgjnan, Craiova, 
Brașov, Mediaș ș.a., care au 
reușit să treacă dificilul exa
men al zonelor11,. întreceri 
<li<jâîfate"rta“tHceputul lunii. 
Pe lingă primii clasați la 
concursurile dc calificări 
vor participa la finale și o 
serie de judokani invitați de 
către federația de speciali
tate, componenții lotului na
țional, campionii la juniori 
mari și, firește, deținătorii 
celor cinci titluri la seniori 
pe anul 1970, posesori ai 
celei mai înalte distincții ce 
s-a acordat pînă acum în 
țara noastră, „Centura nea
gră 1 Dan11.

Reuniunile sînt programa
te astfel : simbătă între orele 
8—14 și ir<—18, duminică 
intre orele 8—11.

CAMPIONII ȚĂRII LA JUNIORI
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

Extrem de disputate și, 
prin aceasta, cu atît mai fru
moase au fost întrecerile pen
tru desemnarea fruntașilor în 
probele individuale, care au 
încheia! finalele campionatelor 
naționale rezervate juniorilor, 
desfășurate timp de trei zile 
în sala Armatei din localita
te Marele număr de tineri 
care au asaltat locurile frun
tașe, majoritatea dintre ei țin
tind chiar titlul, au oferit 
partide de un dinamism puțin 
obișnuit în întrecerile junio
rilor. Ceea ce putem spune, 
acum, la încheierea acestei în
treceri, este că titlurile se a- 
flă în miini sigure și ca pe 
tabloul fruntașilor, competiției 
sint înscriși multi juniori șl 
junioare, care prin calitățile 
dovedite dau garanția schim
bului de mîine al tenisului de 
masă.

lată rezultatele tehnice: FE
MININ, sferturi <le finală : 
— Elena Condicaru (Spartao 
Monica Hariga (Rapid Brașov)

Lupu 
Ilie 

Ma-

La sfirșitul 
cute federația de handbal •• 
organizat o competiție pentr 
echipele de junioare mici, do
tată cu „Cupa orășel or'1, în
trucât rezultatele au fost 
publicate la timpul cuvenit, 
ne vom opri acum asupra 
unor aspecte care au carne 
te.rizat această întrecere 
Primul lucru demn de sub 
liniat este acela că inedita 
dispută destinată mini-hand- 
balului a dovedit că 
ranțele" noastre sînt de 
remarcabilă valoare, 
adevărat, 
16 echipe participante 
turneu (reprezentativele ora
șelor București, Tg. Mureș, 
Bistrița, Petroșani, Brașov, 
Arad, Ploiești, Odorhei, Iași, 
Craiova, Cluj, 
Constanța, Gh.

■Dej,, .Galați și Sibiu), 
fost la fel de omogene și 
valoroase dar, numai trece
rea lor în revistă și posibi
litatea oferită antrenorilor 
și specialiștilor federației 
de a verifica potențialul 
unor jucătoare din lotul de 
junioare, precum și de a 
selecționa altele, constituie 
argumente suficiente 
ca, de acum înainte 
competiție să capete 
racter permanent.

Echipele care au 
în fața noastră, timp 
zile, ne-au arătat că hand
balul este bine cunoscut si 
practicat la un nivel deose
bit de ridicat chiar de la 
virstă competitoarelor (10- 
15 ani).Am văzut — cu acest 
prilej — Jucătoare al căror 
gabarit (între 1,65—1,70) și 
tehnică ne-au impresionat. 
Din rîndul lor le amintim 
pe: Darinca Markov (Timi-

„spe- 
o

Eș’e 
că nu toate cele

Ia

Timișoara, 
Gheorghiu- 

),• • au

pentru 
această 
un ca-

evoluat 
de trei

9

Lucrătorii din cooperativele 
meșteșugărești ale orașului O- 
radea au început să aibă re
flexul sportului. Majoritatea 
dintre ei practică, sub o for
mă sau alta, exercițiul fizic, 
majoritatea dintre ei sint mem
brii unei organizații specifice 
care le oferă posibilități și mo
dalități de mișcare, de joc spor
tiv, de antrenament și competi
ție. Aproape 6 000 de oameni 
compun asociația sportivă Vo
ința și peste 3 000 dintre ei au 
luat parte anul trecut la com
petiții accesibile, reconfortante 
și animate.

Bilanțul 
apreciabil 
tității. cit. 
tative. Tn 
operativei 
obținute rezultate frumoase în 
cadrul întrecerilor interne, iar 
secțiile de handbal si de șah 
au ajuns foarte viguroase. Fot
balul, șahul și organizarea Spar- 
tachiadei sint punctele forte ale 
grupei sportive de la coopera
tiva Lemnul. Un mare interes 
au stirnit întrecerile sportive 
inter-secții și inter-a teii ere des 
fășurate în cadrul cooperativei 
Electrometal. Din grupa sporti
vă a cooperativei Munca se de. 
tașează prin valoare echipele 
de popice, orientare turistică și 
șah. Tricotextil, undș ki-

ultimei perioade este 
atît sub unghiul can- 
și al aspectelor call- 
grupa sportivii a co- 
îneălțămintea au fost

sc DIVIZIA B,
IN APROPIEREA FINIȘULUI

B se 
etape

Campionatul diviziei 
apropie de final. Cu 4 
înainte de încheiere, disputa 
pentru promovare în prima 
divizie și pentru evitarea re
trogradării nuanțează din ee 
în ce mai pregnant desfășu
rarea partidelor. Tn seria I 
feminină, lupta pentru pro
movare se dă între Sănătatea 
Arad și Corvinul Deva. Ară- 
dencele Elisabetei Goloșie au 
un punct avans și un setave- 
raj superior, însă, mai au de 
susținut în deplasare 2 par
tide dificile, cu I.T.B. Infor
mația și Voința Brașov, în 
timp ce Corvinul va fi gaz
dă la meciurile grele. Tn se
ria a II-a, Universitatea Bucu
rești a făcut un pas mare 
spre A prin victoria asupra 
principalei adversare, Con
structorul București.

La băieți, Progresul (seria 
I-a) și Universitatea Craiova 
(seria a II-a) au cîte două 
puncte mai mult decît urmă
ritoarele lor care, se pare, nu 
mai pot să recupereze 
(a în ultimele etape, 
cine știe ?

distan •
Dar,

FEMININ, SERIA I

CLASAMENTE

1. Sănătatea Arad 18 15 3 50:14 33
2. Corvinul Deva 18 14 4 47:24 32
3. Spartac Buc. 18 13 5 45:24 31
4. Voința M. Ciuc 18 13 5 42:25 31
5. Drapelul roșu Sibiu

18 11 7 43:27 29
6. T.T.B. Infer. 18 11 7 40:27 20
7. Voința Brașov 18 11 7 38:28 29
8. Voința Zalău 18 6 12 23:38 24
9. Med. Tg. M. 18 4 14 22:46 22

10. Viitorul Bis. 18 4 14 18:47 22
11. Voința Oradea 18 4 14 16:45 22
12. Med. Cluj 18 2 16 12:51 20

SERIA A II-A

MASCULIN,
1. Progresul 
S. Univ. Timiș.
3. A.S.A. Sibiu
4. Alumina Or.
5. Voința Arad
6. Silvanla Șimleul S.

18 1 
18 
18 
18

SERIA I
18 16 2 51
18 14 4 43
18 13 5 43
18 12 6 44
18 11 7 44

34
32
31
30
29

Univ. Bue 
Const. Buc. 
Viitorul Buc.
Prog. Buc. 
FI- roșie Buc. 
Politehnica Gl.
V. Constanța

Iași
Sănătatea Tgv.
A.S.E. Buc. 
Sănătatea PI.
Electromotor Pitești

18 1 17

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

9.
10.
11.
12.

18 16
18 15
18
18
18
18
18
18
18
18
18

2 50:13 34
3 48:17 33
4 49:20 32
4 49:24 32
7 39:28 29
9 32:36 27

14
14
11

9
8 10 31:35
7 11 24:40
6 12 25:43
4 14
3 15

32:44
19:49

0:53 10

7. Politehnica Bv.
8. C.F.R. Cluj
9. Voința Buc. 

10. md. strmei C.

11. Corvinul Hd.
12. C.F.R.. Timiș.

io

26:48
23:47

24
22
21

8 35:34 
7 11 35:44 
6 12 30:40 
6 12 27:43

Turzil
18 6 12 21:39 
18 4 14
18 3 15

SERIA A II-A
1. Un.lv. Craiova
2. Electra Buc.
3. Relonul
4. Construe. Sv.
5. Politehnica Iași
6. Aurora Buc.

7. Med. Buc.
8. Electroputere
9. Vagonul PI.

10. Farul
11. Oțelul Ol.
12. Univ. Buc.

18 18
18 16
18
18
18
18

18
18
18
18
18
18

14 
11
10

8

54:16 
51:19

36
34
32
29
28
26

o
2
4 47:23
7 42:29
8 37:34

10 32:34
7 11 29:42 25
7 11 29:39 25

12 29:41
12 27:41
15 19:50
16 18:49

6 
6
3
2

24 
24 
21
20

PENTRU ÎNSUȘIREA CORECTĂ A PROCEDEELOR
TEHNICE IA JUNIORI

Echlpele de volei 
ale Școlii sportive 
nr. 1 din Capitală 
s-au remarcat prin 
performanțele obți
nute In cadrul cam
pionatului național 
de juniori și șco
lari. O contribuție 
însemnată la succe
sele băieților — 
spre exemplu — au 
avut-o și aparatele 
create și utilizate 
de prof. PAUL 
BRAȘOVEANU, pen
tru grăbirea Învăță
rii corecte a proce
deelor tehnice.

Dintre aceste apa
rate. menționăm pe 
cel care ajută Ia în
sușirea blocajului 
agresiv, scurllndu-se 
astfel, timpul de 
antrenament. de
oarece prin numă
rul repetărilor se 
realizează șl îmbu
nătățirea pregătirii 
fizice specifice. Un 
alt 
sit 
rea 
lui
vederea obținerii u- 
nel mai mari pre
cizii In pasarea 
mingii la intrarea jucătorului din 
linia a doua. De asemenea, s-au 
confecționat planșe care permit 
însușirea mal perfectă a lovituri
lor de atac șl a blocajului, pre
cum șl un nou echipament pro
tector, ce asigură sporirea numă
rului de plonjoaue.

aparat este folo- 
la lndivldualiza- 

antrenamentu- 
cu ridicătorii In

Planșă ajutătoare pentru învățarea co
rectă a loviturii de atac

șoara), Florica Vngureanu 
(Craiova). Maria Sziksai si 
Anna Jakobfi (Odorhei), Ri- 
ța Florea și Lidia Cristea 
(oraș Gh. Gheofghiu-Dej). 
Marta Iacob (Brașov) etc. Am 
văzut, de asemenea, cel pu
țin trei ECHIPE. în adevă
ratul sens al cuvîntului: oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej. Bucu
rești și Odorhei, adevărata 
revelație a 
însă, prima

trenor Bela Caroli), care a 
funcționat ireproșabil in 
apărare și a acționat în a- 
tac după cele mai moderne 
scheme tactice I

In încheiere am vrea să 
ne mai oprim asupra unui 
lucru : pauzele dintre reprize 
După cum se știe, regula
mentul prevede că repri
zele sint de 10 minute, iar 
pauzele dc un minut. Din 
cîte am constatat, însă, mî 
nutui afectat odihnei era 
insuficient. Tn majoritatea 
cazurilor el se epuiza în 
vreme ce sportivele primeau, 
stînd în picioare, cîteva in
dicații de la antrenorii lor. 
Timp de relaxare nu mai 
exista, deci, de aceea conside
răm că spațiul afectat pauzei 
poate fi mărit I

namente săptămînale șl-a dovedit 
eficiența, pentru că nu mal puțin 
de 11 voleibaliști din această e- 
chipă au rost selecționați in lotu
rile de juniori și tineret.

șt încă un argument în spriji
nul utilității lor : o parte din ele 
vor fl folosite și la pregătirea lo
tului de seniori.

Em. F.
utilizarea acestor mijloace aju

tătoare în timpul eflor 3—4 antre-

DE ASTĂZI TURNEUL PE GRUPE

DUMINICA, START IN

și justifica- 
întrerupere, 
campionatul 
handbal, la

După o lungă 
tă perioadă de 
duminică se reia 
diviziei A de 
start prezențîndu-se formații
le masculine. ’ Așa dar, la 
sfirșitul unui sezon interna
țional deosebit de bogat în 
competiții, handbaliștii ro
mâni s-au înapoiat la clubu
rile lor și reîncep 
pentru un loc cît mai 
bil în clasamentul 
unde situația nu este 
clarificată, nici în plutonul 
fruntaș și nici la coada cla
samentului (doar Știința I.o- 
vrin trăiește certitudinea re
trogradării). Acest lucru va 
asigura ultimului act al cam
pionatului — turul al TII-len, 
în aer liber — o tentă dc 
dîrzenie și de marc spectacu
lozitate.

Un alt factor menit să con
tribuie la mărirea interesului 
față de jocurile din acest tui', 
îl reprezintă foarte probabilul 
asalt al formațiilor din par
tea a doua a calasamentuiui 
care, ncavhid jucători în lo-

bătălia 
onora- 

diviziei 
de loc

CAMPIONATUL MASCULIN

București) 2—0, Ligia 
(C.S.M. Cluj) - Lidia 
(Spartao București) 2—0, 
ria Sinteoanu (C.S.M. Cluj) — 
Nicoleta Spiridon (C.S.M.S. 
Iași) 2—1, Camelia Filimon (Șe. 
sportivă Buzău) — Daniela 
Bondor (C.S.M. Cluj) 2—0. SE
MIFINALE: Hariga - Sinteoa
nu 2—1, Lupu — Filimon 2—1, 
finala : MONICA HARIGA — 
Ligia Lupu 2—1 (21—12, 19—21, 
21—19) : MASCULIN, sferturi 
de finală : M. Colțescu (Poli
tehnica București) — D. Bîldea 
(Constructorul Hunedoara) 2—1, 
Gh. Naftali (Comerțul Tg. Mu
re) — I. Buga (Prefabricate 
București) 2—0, M. Firănescu 
(Rovine Craiova)—C. Popovici 
(Constructorul Hunedoara) 2—0, 
M. Boboci că (Politehnica Bucu
rești) — V. Domnaru (C.S.M.S. 
Iași) 2—0, semifinale : Naftali 
— Colțescu 2—0, Bobocică — 
Firănescu 2—1, finala : GH. 
NAFTALI — M. Bobocică 2—1 
(20—22, 21—15, 21—11).

Gh. GRUIA — corespondent

crează, în majoritate, femei, 
gimnastica de înviorare efectu
ată într-o pauză a devenit o 
permanență. Realizările sporti
ve sint notabile si în cadrul co
operativelor Cootex, Igiena, 
Constructorul și Prestarea.

Potențialul asociației sporti
ve Voința poate fi apreciat și 
prin aceea că în cuprinsul ei 
au apărut echipe sau sportivi 
care au promovat și se mani
fest? în sectorul de performan
ță. Secția de radioamatorism se 
află printre primele 10 din țară, 
iar Tiberiu Kovacs (Electrome- 
tal) a făcut parte din lotul na
țional. Echipa feminină de bas
chet ocupă locul 6 în campio
natul diviziei B. Ceva mai slab 
e clasată echipa de, volei fete, 
prezentă, de asemenea. în di
vizia B. La tenis. Voința Ora
dea a prezentat în finalele 
campionatelor naționale de 
pii cinci fete, iar Viorica 
meter s-a clasat a treia 
grupa de virstă 13—14 ani.

Echipele de popice au 
la un pas de calificare în 
vizia națională. Handbalul, 
balul și tenisul de masă
tăria nivelului județean. Secția 
de turism este una dintre cele 
mai energice, activitatea ei mer- 
gînd de Ia simple excursii la 
concursuri de orientare turis- 
Uc*.

co-
De-

în

fost 
di- 

fot- 
au

LA SEMICERC...
• Finala Campionatului 

mondial universitar, desfășu
rată la Praga în urmă cu cî- 
teva zile, a fost condusă de 
un cuplu de arbitri români: 
Constantin Căpățînă și Pân
dele Cirligeanu. La sfirșitul 
jocului întreaga asistență, 
specialiști, spectatori, precum 
și jucătorii ambelor finaliste 
(Cehoslovacia și U.R.S.S.) 
s-au declarat tn unanimitate 
de acord că arbitrajul prestat 
de cei doi români a fost ex
celent !

• în orașul Gh. Gheorghiu 
Dej s-a disputat o întâlnire 
amicală de handbal masculin 
între echipa Școlii Sportive 
din localitate și Selecționata 
de juniori a orașului Lodz

(Polonia). Meciul s-a încheiat 
cu victoria handbaliștilor ro
mâni la scorul de 12—10 
(7—5). Principalii realizatori 
au fost Oprea (4) pentru gaz
de, respectiv Strzelzyk (H) 
pentru oaspeți. Au arbitrat 
I. Popescu și D. Stănescu 
(Bacău)

• începînd de astăzi, timp 
de trei zile, se va disputa 
turneul masculin al ..Cupei 
orașelor" la juniori mici.. în 
trecerile se vor desfășura fu 
sala Floreasca (astăzi) și Di
namo, cu începere de la ore
le 9 și 15.

® Ultimul tur al campio
natului feminin de handbal, 
divizia A se va desfășura ta- 
cepînd de la 9 mai.

turile naționale, 
sibilitatea să se 
întregul efectiv, 
echipele fruntașe pornesc la 
luptă cu jucătorii evident 
marcați de solicitările parti
delor internaționale în care 
au evoluat. Cele trei echipe 
bucureștene angrenate direct 
în lupta pentru titlu: Steaua, 
Dinamo București și Univer
sitatea București, se află, din 
fericire pentru ele, în aceiași 
situație, majoritatea jucători
lor lor fiind componenți ni 
reprezentativelor de seniori, 
tineret și universitară, care 
au participat la competițiile 
internaționale de anvergură 
ale anului. Așa că șansele pe 
care le au sînt sensibil ega
le. In celălalt, pluton al cla
samentului, nu mai puțin dc 
5 echijie vor avea de depăș't 
emoțiile retrogradării căci, în 
vreme ce „Poli1* Timișoara 
face o cursă solitară de ur
mărire a plutonului fruntaș, 
,.U“ Cluj, S.C. Bacău, „Poli1* 
Galați, Dinamo Brașov și 
Voința București vor lupta 
din răsputeri pentru a evita 
acel loc 9 care înseamnă di
vizia B 1

Tn încheiere specificăm că 
turul III va începe cu etapa 
a XX-a, etapa a XlX-a (pro
gramată inițial pentru 11 a- 
prilie) fiind amînată pentru 
data de 25 aprilie.

au avut po- 
antreneze eu 
în vreme ce

Rubrică realizată de
Horia ALEXANDRESCU

Competiția de tenis „Cri
teriul de primăvară" a intrat, 
de astăzi, în 
Pentru 
ților 
primii 
niori, 
și junioare urmează 
parte la un turneu i 
cu fiecare). Juniorii 
(15—16 ani) și-au 
pretendenții: este vorba despre 
C. Ionescu, F. Manea, I. Li- 
viu și C. Curcă. Iată și pe 
cei 4 reprezentanți ai juni
orilor mari (17—18 ani) : Ii. 
Bădin, O. Vîlcioiu, M. Robu 
și A. Roșianu. Din grupa se
niorilor se cunosc pînă acum 
doar 3 dintre finaliști (T. O- 
vici, Gh. Boaghe și I. Kere- 
keș), al patrulea urmînd a 
fi desemnat după disputarea 
partidei dintre I. Sântei— 
Z. Nemeth. Astăzi încep 
meciurile de dublu.

Rezultatele tehnice: 
niori I. Sântei—P. Almăjali 
6—1, 7—5, Z. Nemeth—D.
Mihăilescu 6—1, 6—0, T.
Ovici—S. Cernăianu 6—4, 
6—1, I. Kerekeș—L. Boldur

' faza 
desemnarea 
locurilor 
4 clasați 
senioare,

finală, 
oeupan- 

fruntașe, 
la se- 
juniori 

i să ia 
(fiecare 

mici 
stabilit

și

SC’

4—6, 6—1, 6—2, Gh. Boaghe 
—Gh. Komoroczi 6—0, 6—4, 
T. Ovici—V. Sotiriu 6—1, 
6—3 ; senioare : Manana
Nunweiller—Anca Floreștea- 
nu 6—4, 6—1, Elena Trifu— 
Adriana Călina 6—1, 6—1 ;
junioare: O. Vîlcioiu—D.
Constantinescu 6—0, 6—2,
M. Robu—A. Leonte 6—4, 
6—2, R. Bădin—L. Vîrgolici 
•1—2, 6—0, C. Ionescu—V. 
Silaghi 1—6. 6—0, 6—2, P. 
Manea—D. Mîrza 6—3, 2—6, 
6—5, I. Liviti—I. Rusen 6—3, 
6—2, A. Roșianu—I. Takacs 
3—6, 6—2, 6—3.

Grupa senioarelor urmea
ză să-și desemneze în cursul 
zilei
Pînă acum se cunosc 
două candidate i 
Nunweiller și Elena Trifu.

Competiția continuă pe 
terenurile din parcul Pro
gresul, zilnic (pînă duminică 
inclusiv) de la ora 8,JO
IS,30 și 15—19.

de astăzi finalistele, 
doar 

Manana

Ion GAVRILESCU

Miine — patru reuniuni de greco-romane

Campionatul național de 
lupte pe echipe programează 
mîine patru reuniuni de gre- 
co-romane contînd pentru e- 
tapa a IlI-a a competiției. 
Etapa este incompletă (întîl- 
nirile de la București și Ră
dăuți au fost amînate) deoa
rece o serie de echipe avînd 
concurenți în diferite turnee 
din străinătate sînt cu efecti
vele incomplete.

Iată reuniunile de sîmbătăi

în seria est — la TG. MU
REȘ (se întîlnesc echipele 
Steagul roșu Brașov, Pescăru
șul Tulcea și Mureșul Tg. Mu
reș), la GALAȚI (Progresul 
București. AS.A. Bacău și 
Dunărea Galați); în seria vest 
la CRAIOVA (C.F.R. Timi
șoara, Olimpia Satu Mare și 
Electroputere Craiova) și la 
REȘIȚA (Vulturii Textila 
Lugoj, Crișul Oradea și C.S.M. 
Reșița).

Raid-anchetă la trei asociații sportive

La Grivița Roșie
(Urmare din pag. 1)

Șl PROPAGANDA SPORTIVĂ E IMPORTANTĂ!

Iată deci un bilanț succint al 
unei asociații sportive, remar
cabilă atît pe planul sportului 
de masă, cit și al celui de per
formanță. Enumerarea de mai 
sus atestă că organizarea activi
tății sportive este construită in 
contextul UCECOM Oradea pe 
citeva idei precise și pe mari 
rezerve de elan. Ioan Bar. pre
ședintele asociației și Ștefan 
Baniay, secretarul ei. ne-au ac
centuat că unul dintre cele 
mai fertile principii a fost și 
este stabilirea competițiilor cele 
mai atrăgătoare pentru fiecare 
grupă sportivă, pentru fiecare 
anotimp, categorie de virstă, 
profil profesional etc. Așa se 
explică interesul constant al 
celor ce compun nu doar for
mal asociația, participarea lor 
masivă la acțiunile inițiate, pre
cum și sprijinul financiar (co
operativele varsă în contul a- 
sociației sportive 2 la sută din 
veniturile realizate peste plan. 
Dacă nu sînt mulțumite de ceea 
ce asociația oferă lucrătorilor, 
ele pot sista "irarea banilor : 
dar acest lucru nu s-a întâm
plat în cadrul asociației comen
tate).

Una dintre realizările cele 
maj substanțiale la această uni
tate sportivă n>ie cPoptărea tu- 
(MMf not ni ci lor la acțiuni al

forme de practicare a sportului 
de masă. Fortificarea asociației, 
apariția primelor secții de per
formanță reprezintă traiectoria 
oricărei unități sportive de ma
să bine condusă, beneficiind de 
o bază materială adecvată, pre
cum și de un real simț al per
spectivei. Dar. ajunsă in acest 
punct, cind gustul pentru dez
voltarea secțiilor de performan
tă se poate aprinde și poate 
împinge pe un 
sportul de masă 
toria și menirea 
tală). conducerea 
sportive trebuie să manifeste un 
spirit de orientare fin. lucidi
tate și hotărîrea de a nu se de
zice de vocația ei maiorii. Fi
indcă, in general, structurile de 
organizare sportivă care au în
ceput nrin a fi leagănul spor
tului de masă și au admis ul
terior in perimetrul lor ridica
rea unor sectoare de perfor 
mantă, au sfîrsit. în numeroase 
cazuri, nrin domnia ultimului 
și vestejirea primului. Sperăm 
că această alternativă nu va 
pune capăt excelentelor reali
zări în domeniul educației fizi
ce pentru toti. proprii asocia
ției sportive Voința din Oradea 
și că diriguitorii ei vor păstra 
și mai rl-pnrtr echilibrul optim 
Intre cele două nlantiri.

Rsinut BOGDAN

fiecare echipă are grupul ei 
de suporteri. Ce vor face a- 
ceștia ? Tși vor însoți colegii 
la Brănești în principal pen
tru a afla, maț devreme decît 
cei rămași acasă, rezultatul 
întrecerii, dar și pentru a-și 
împrospăta forțele cu aerul 
curat al pădurii. „N-ar fi, însă, 
exclus ca duminica viitoare — 
îmi spunea Ion Gheorghe, se- 
c.-t_.„l asociației sportive.

devină competi
cretarul 
suporterii să 
tori.

O
plan secundar 
(in fond, da- 
ei fundamen- 
unei asociații

(Urmare

Pentru a asigura activitatea 
recreativă dc sfîrșit de săptă- 
mînă a celor 900 de salariați 
din cadrul instituției, asociația 
sportivă „Proiectantul" a in
stitutului I.S.A.R.T. apelează 
mai curînd la mijloace fixe 
Pe cele trei terenuri de tenis 
de pe malul lacului Herăstrău 
terenuri aparținind în exclusi
vitate asociației, circa 80 de 
salariați își petrec după-amfe- 
zile, practicînd un sport cu 
adevărat deconectant. In ace
lași timp, aproape 100 de sa-

DUMINICA PIERDUTĂ
din pag. 1)

șl conducerii întreprinderii 1 care 
satisface, în bună măsură, cerin
țele. Ea se compune din terenuri 
de fotbal, volei, tenis, ca șl un 
ștrand pe malul lacului Băneasa, 
care constituie, la rîndul lui, un 
adevărat complex sportiv.

Președintele asociației sportive, 
Ștefan Constantinescu, un om care 
pune mult suflet 
ne-a relatat în 
noastre despre o competiție re
cent încheiată 
m ăva ră1

în munca sa, 
cursul vizitei

..Cupa de pri- 
organlzată la mai mul

te discipline cu participarea cî- 
torva sute de salariați —, ca și 
despre o alta — ..Cupa a 20-a 
aniversare a Combinatului poli
grafic** — al cărei start va fi dat 
săptămîna viitoare, cu etape pe 
secții și sectoare de producție.

Numai despre ceea ce se va 
organiza la sfirșitul acestei săp- 
tămîni pentru mas-a membrilor 
asociației nu ne-a 'putut, spune 
nimic tovarășul președinte. Fi- 
indcă. în mod cu totul surprin
zător pentru noi, nu m va face

nimic. Va fi. cu alte cuvinte, o 
duminică pierdută. Vremea ștran
dului nu a venit Încă, prima ex
cursie din acest an (!?) va avea 
loc de abia duminica viitoare, iar 
alte acțiuni sportive sau turistice 
n-au fost prevăzute, deși amatori 
— cu siguranță — s-ar fi găsit.

Poate că șl existența unui sin
gur om, în speță a președintelui 
asociației, care are obligația să 
se ocupe (și o face efectiv) dc 
toate aspectele legate de activi
tatea sportivă de masă și de 
performanță, ajutat în materie de 
turism 
Maria 
primul 
directe 
tule un impediment real pentru 
realizarea unor acțiuni mai bo
gate, cu caracter permanent. Ar 
fi un prilej de reflecție atît pen
tru comitetul sindicatului, cit și 
pentru comitetul U.T.C. în ideea 
găsirii unei soluții mal eficiente. 
Pină atunci. însă, lată o dumin-.că 
în care pentru cîtsva mii de sa
lariați sportul si turl-mul vor fi 
literalmente ABSENTE I...

ție directoarea clubuiui. 
Dobre, căreia îi revin în 
rînd o serie de îndatoriri 
Pe plan cultural, const)-

lariați ai institutului posedă — 
Pnn mijlocirea asociației spor- 
â'oVet~ abonamente Ia bazinele 
“„o ®not de ,a «Floreasca" și ..43 August", avînd aci in- 
sniriate programe orare ferme 
(cum ar fi, de pildă, dumini
ca intre orele 18 și 20).

In afară de aceste mijloace 
certe de destindere duminica
la, nu am putut stabili, in con- 
vorbirea cu secretarul asocia
ției sportive, Livio Cutcudache 
alte forme de activitate orga
nizată. Este adevărat că. din 
cind in cind, asociația sporti
va, în colaborare cu „Turist- 
clubul" din instituție, organi
zează excursii ds mai mare 
anvergură, în |ară și peste ho
tare, la îndemnul reprezentan
ților O.N.T. și B.T.T., mai ales 
ia inifiativa organizației U.T.C. 
Pentru sfirșitul de săptămînă 
de care ne ocupăm, nu s-a în
cropit, însă, nici măcar o sim
plă ieșire ta iarbă verde, care 
să dea salariaților sentimentul 
că, părăsind instituția, nu re
devin individualități rupte de 
societate, ci că rămin membrii 
unei colectivități închegate. 
Mesele de șah și de ping-pong 
din instituție vor rămîne și ele 
nefolosite in acest weekend.

Institutul are o echipă de 
baschet de performanță care 
susține săptămînal meciuri de 
Campionat Nici un afiș în ho
lul instituției nu invită sala- 
riații să-și susțină echipa mă
car prin prezența la teren. 
Statul in tribună nu înseam
nă însă, firește exercițiu fi
zic, dar prezenta în ambianta 
sportivă se transformă ușor în 
propagandă sportivă și în in
vitație la mișcare,
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Șut fulgerător al lui Aelenei și Reîntîlnire cu vechi cunoștințe

Sîntem frați la lot
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ROMANIA-SPANIA (juniori) (Urmare din pag. 1)

Sub un cer morăcănos, clin 
care au coborît — în mai 
multe rinduri — picături 
reci dc ploaie, „potcoava" de 
la Ciulești a găzduit ieri 
după-amiază întîlnirea inter
națională amicală de fotbal 

reprezentativele de 
ale României și 
confruntare agrea-

dintre 
juniori 
Spaniei, 
bilă, care a mulțumit puți
nul public răzlețit în tri
bune.

Prima repriză s-a jucat 
mai rep.-'de și mai bine. Ne- 
uitînd că au față de spec- 
tafori multe datorii, după 
e\ olufiile ncconvingătoare 
d'.n preliminariile U.E.F.A., 
juniorii români au început 
în forță, ataeînd vehement, 
If's’nd impresia că vor să 
îneteje conturile în primul 
sfert de oră.

Cu Dono‘.e „coborît" în li
nia de mijloc (datorită acci
dentării lui Mateescu) și cu 
Sandu Mircea „exilat" pe a- 
ripa dreaptă, elevii antreno
rilor Ardeleanu și Zavoda 
au stăpînit terenul din star*, 
au alergat cu multă am
bii ie și au pasat cu rafi- 
n 
minge 
„s-au 
fătînd dovada unui 
blu talentat și harnic, aplau
dat nu 
schisă...

După ce, <n minutul 
Sandu 
t>e 
că se simte într-adevăr în 
largul lui — a ratat o oca
zie în care golul a trăit pe 
jumătate, Aelenei a izbutit 
singurul gol al partidei (min. 
"28). reluind fulgerător, de la 
16 m. cu stîhgul, centrarea 
expediată de Cojocarii: 1—0!

Surprinzător, repriza se
cundă a început sub sem
nul superiorității spaniole, 
jucătorii antrenați de fos
ta glorie a Realului Ma
drid, Josd Santamaria, pă- 
rînd deciși să egaleze în

alergat cu multă 
și au pasat cu 

mont, au urmărit fiecare 
cu încăpățînare și 

bătut" cu strășnicie, 
ansam-

o dată la scenă dc-

26, 
Mircea — din pozi- 

centrălă, unde credem

chiar primul minut, cînd 
Costaș a intervenit providen
țial ia picioarele aceluiași 
Otaolea. După zece minute, 
însă, jocul s-a echilibrat, 
românii reîntoreîndu-se în 
atac, combinînd îndeobște 
pe aripa dreaptă, unde San
du Mircea și Aelenei au al
cătuit un cuplu viclean și 
inspirat. Spre deosebire de 
prima repriză, „tricolorii" au 
acționat în acest interval 
mai nervos, fazele și-au 
pierdut mult din claritate, 
iar ocaziile de gol — 4—5 
pînă la pauză, Ia poarta lui 
Arevalo — au fost așteptate 
zadarnic. Ibericii, simțind 
slăbiciunile „mijlocului" ad
vers, s-au zbătut mai mult 
în final, dar reușitele lor au 
fost prea puține, echipa lui 
Santamaria „văz’ndu-se11 în 
ala» doar prin șiretul Ota- 
oleti...

Arbitrul Constantin Petrea 
a condus corect următoarele 
formații :

ROMANIA : Costaș 
brău, Smarandache, 
Gabriel, Ciocîrlan. 
Dumitriu, Sandu 
Alenei, Dănilă, (min. 
doa), Cojocarii.

SPANIA : Arevalo 
cuca. Herrero, Gomez, 
driguez (min. 41 
Puig (min. 41

1 .ea],
Moreno: 
Sada,

șl Ilia 
în vara 
Albaniei 
Sibiu și

— Atît eu, cît 
Shuke, am însoțit 
anului 1969 echipa 
care a evoluat la 

în cadrul Balca- 
tineret.
apreciați dubla în- 
echipa olimpică a 
prin prisma cali- 
J.O. și a progra-

București, 
niadei de

— Cum 
tîlnire cu 
României, 
licării la 
mului internațional al echi
pei Albaniei în acest sezon, 
știut fiind că echipa dv. este 
angrenată și in campionatul 
european ?

— într-adevăr, naționala 
Albaniei va mai evolua, în 
acest sezon, la 12 -mai, în' 
fața Poloniei (campionatul 
european), la 26 mai împo
triva României (preliminariile 
J.O.), ambele partide dispu- 
tîndu-se la Tirana — și la 
12 iunie, în deplasare, contra 
echipei R.F. a Germaniei 
(campionatul european). Deci, 
un program greu. Acum, 
înaintea primei întîlniri cu

„olimpicii" români, îmi vine 
greu să apreciez șansele 
noastre în preliminariile J.O. 
Nu cunosc echipa dv., am 
aflat însă despre succesele 
primei reprezentative a Ro
mâniei, am văzut la televi
zor cîteva din partidele in
ternaționale pe care le-ați 
susținut. Așa îneît vă propun 
să discutăm despre șansele 
noastre — și poate ale echi
pei dv. — după 
duminică.

— Ne puteți 
„avanpremieră", 
care o veți alinia în meciul 
de pe stadionul Republicii ?

— La această oră nu cu
nosc decît... echipa care a 
evoluat în ultima partidă in
ternațională, cea de la Ti
rana, la 17 februarie, împo
triva R.F. a Germaniei, 
adică : Dinella — Gjika, 
Câni, Kasmi, Dhalles — Ra- 
gami, Vaso, Ceco — Bizi, 
Pano, Ziu. Probabil că mîi
ne am să vă pot comunica 
formația noastră de dumi
nică.

meciul de
»

spune, în
echipa pe

avea alături pe unul din 
„zeii" fotbalului ieșean ca 
să-l chestionez cu discreție.

— Cum te simți în noua 
postură de tricolor ?

— Vă spun sincer, 
simt minunat! Nici eu 
mă așteptam. De obicei. în
tr-o echipă sînt citeva indi
vidualități marcante, cu do
rințe personale de afirmare 
și de aici decurg tratamente 
diferite și stinghereală pen
tru noii veniți in fața statu
tului de „senator" al celor 
vechi. Dar aici, e altceva. 
Sîntem frați. N-ați văzut și 
dv. apelul lui Dinu și al lui 
Lucescu în ședința de dimi
neață ?“

într-adevăr, Dinu, exerci- 
tîndu-și atribuția de căpitan 
de echipă, după ce a ascul
tat cuvîntul profesorului 
Niculescu, se adresase cole
gilor pe ton plin de căldură, 
reamintindu-le că din prie
tenie, din înțelegere și cola
borare, se născuse „echipa", 
iar din voințele contopite, 
prestigiul ei. Acum, după 
patru luni de întrerupere, 
datele problemei trebuiau re
luate. După el, Lucescu, rea
mintind tuturor că dacă nu
mele lor sînt cunoscute în 
Brazilia și în Mexic șl în 
multe alte țări, aceasta se

md
nu

ta
in 

lu-
e-

datorește în primul rînd 
„naționalei", valorii sale co
lective, și mai puțin perso
nalităților de excepție.

Aprecieri asemănătoare 
cute de înșiși jucătorii 
cauză spun foarte multe 
cruri despre mentalitatea
chipei. Astfel, am înțeles 
mai ușor că lanul și Victor 
Niculesesu nu se socotesc 
stingheri, ci simt camara
deria ce-i leagă de ceilalți.

Intre timp, în fața noas
tră, meciul de antrenament 
se terminase. Fulgi grei și 
deși de zăpadă cădeau peste 
stadion, împestrilînd trenin
gurile umede, aburinde, ale 
jucătorilor.

La o poartă, Titus Ozon 
îl „chinuia" în continuare pe 
Adamache cu lovituri înșe
lătoare, în timp ce Răducanu 
se scutura și sărea, ca să 
dea jos de pe el plăcile 
groase de noroi. Apărase 
poarta tinerei formații a 
Steagului roșu și fusese în
colțit, adeseori, în special de 
colegul și prietenul său Nea- 
gu. V-aș spune și cîte goluri 
au fost. Dar mi-e teamă că 
nu rămîne între noi, află 
Tamango și se supără. Or, 
îi promisesem că dacă nu 
vor fi mai mult de o jumă
tate de duzină de goluri nu-1 
voi da de gol. Așa că nu-1 
dau...

OBLEMENCO — 
TREI ETAPE 
SUSPENDARE

In ședința de aseară, Co
misia de disciplină a F.R.F. 
a luat în discuție abaterile 
semnalate în rapoartele, ob
servatorilor federali și în 
foile de arbitraj la ultimele 
meciuri din diviziile A, B 
și C.

Prezent la ședință, Oble- 
menco 
iova) 
de a 
arbitri 
tea—Petrolul. i
art. 182, litera I. 
lament, care prevede o pe
deapsă de 4—8 etape sus
pendare, pentru insulte a- 
duse arbitrilor, dar acordîn- 
du-i-se circumstanțe atenu
ante, Oblemenco a fost sus
pendat pe trei etape.

Dintre celelalte hotărîri, 
notăm suspendarea pe cîte 
o etapă a jucătorilor Nețu 
(Crișul) și Dinea (Metalur
gistul Cugir).

Tot aseară, o serie de ju
cători de divizia A au fost 
sancționați cu mustrare. Este 
vorba de Dumitrache (Di
namo), Mocanu (Petrolul), 
Strîmbeanu (Universitatea 
Craiova), Tănase (Farul), 
Matei Popescu (Jiul) și 
Hrițcu (Sport Club Bacău).

(Universitatea Cra- 
și-a recunoscut vina 
fi insultat brigada da 
la meciul Universita- 

Aplicîndu-se 
din regii-

CUPA AUTOBUZUL0

Graiul cifrelor

CU HANDICAP

Sandu 
Do nose, 
Mircea,

73 De

Zabala),
Gonzales),

Ariizmendi (min. 12 
min. 53 Olmo), 

Otaolea, San Jose.

Ovidiu lOANIfOAIA

CERNO MORE VARNA -
FARUL CONSTANȚA 1-1 (1-1)
La Varna s-a disputat, me

ciul amical de fotbal dintre 
echipa locală Ccrno More și 
Farul Constanta. Partida s-a 
terminat cu un rezultat de e- 
galitate : 1—1 (1—1).

Progresul Brăila va lupta piuă la capăt
O frumoasă poză „de album" a 
fotoreporterului nostru Theo Ma- 
carschi, cu ocazia unui... zimbet 

comun la soare.

I TINERE TALENTE

ÎN TABĂRA DE LA SNAGOV

cinstea Semicentenarului 
partidului, asociația sportivă Au
tobuzul București organizează o 
competiție fotbalistică dotată cu 
„Cupa Autobuzul”. Conform re
gulamentului acestei competiții, 
echipa Autobuzul (Div. C). va 
întîlni, pînă la sfîrșitul returului, 
pe majoritatea echipelor divizio
nare A. La fiecare meci, divi
zionara C pornește cu un avan
taj de două goluri, diferența de 
categorie. Divizionara A care va 
marca cele mai multe goluri e- 
chlpei Autobuzul va primi tro
feul pus în job. în primul mefci, 
disputat joi. Autobuzul a înlîlnit 
pe Progresul București. După un 
joc frumos, partida s-a încheiat 
cu un scor de egalitate : 4—4
(1—3). Au marcat : Kassai (min. 
16 și 57), Matei (min. 79 și 88), 
respectiv Gerea (min. 26) și A- 
vramescu (min. (,•). A arbitrat 
foarte bine Gh. Llmona.

Aurel PĂPĂDIE

...pentru un mult visat loc in
Am pătruns marți diminea

ța pe stadionul din Brăila pu 
gîndul nemărturisit al repor
terului care vrea să desco
pere totdeauna „secrete?. Și 
nu fără cauză, deoarece ne 
gîndeam la anonima — pînă 
mai ieri — echipă a Progre
sului, care acum este la un 
pas de a ridica pretenții pen
tru „marele salt" în divizia 
A. Dar, o dată început, an
trenamentul nu ne-a arătat 
nici o „găselniță" frapantă 
sau vreun stil de lucru ne
cunoscut încă. Atîta doar că 
pentru un antrenament ușor 
(cum fusesem anunțați in 
prealabil), jucătorii brăileni 
au transpirat foarte ni.uJt ’ 
o susținută pregătire fizică 
generală în regim de viteză, 
lucru pe compartimente la 
corectarea paselor, exersarea 
fazelor de atac și de apă
rare, trasul la poartă din di
ferite poziții etc. Dacă așa 
arată un antrenament „ușor" 
— ne gîndeam —, cum avea 
să fie unul susținut ? Nedu-

divizia A
ținut mult căci,

auzită

Ce surprize 
vor fi duminică?

Frumusețea concursurilor 
Pronosport constă în apari
ția surprizelor, ceea ce face 
ca pasionații lui — jucătorii 
— să devină adevărați în
drăgostiți ai acestui sistem 
de joc. Or, cu mici excepții, 
concursurile din ultima 
me au oferit destule 
prize și deci ciștiguri fru
moase în bani. La ce 
ciuri se vor înregistra dumi
nică surprizele ?

Concursul 
aprilie care cuprinde unele 
dintre cele 
întîlniri de 
pionatul italian divizia A și 
din 
tre 
rul :
II
III : 
nale 
tina 
VI. : Sampdoria — Foggia ;
VII : Varese — Lanerossi ;
VIII : Verona — Napoli ;
IX : C.F.R. Pașcani — Pro
gresul Brăila ; X : Șantierul 
Naval Oltenița — Dunărea 
Giurgiu : XI : Ceahlăul Pia
tra Neamț — A.S.A. Tg. Mu
res : XII Gloria Bistrița — 
C.S.M. Sibiu ; XIII : Gaz 
njetan Mediaș — Minerul 
Anina

t5 Publicăm mai jos pro
gramul concursului nr. 17 de 
duminică 25 aprilie 1971 :
I : Steaua — U.T. Arad ;
II : F.C. Argeș —- Progresul ;
III : C.F.R. Timișoara — 
Jiul; IV: Spoit 'club — 
C.F.R. Cluj ; V. Farul — Di
namo ; VI : Universitatea 
Cluj — Petrolul ; VII : Stea
gul roșu — Universitatea 
Craiova ; VIII : Lazio — Ju
ventus ; IX : Napoli — Roma ;
X • Torino . — Cagliari ;
XI : Verona — Bologna ;i
XII : Catania — Milan ;
XIII : Internazionale —
Sampdoria.

© Tragerea Loto de astăzi 
va fi televizată direct 
Studiou' de Televiziune 
începere de la ora 19.10.

RUBRICĂ REDACTATĂ 
DE LOTO ■ PRONOSPORT

vre-
sur-

me

de duminică 18

mai echilibrate 
fotbal din cam-

campionatul țării noas- 
divizia B este următo- 
I : Bologna — Roma ; 
Cagliari — Catania ; 
Juventus — Internazio- 

: IV : Lazio — Fioren- 
; V : Milan — Torino ;

Sampdoria 
Varese —

Verona

din
ca

meri rea n-a 
lingă noi, s-a făcut 
vocea lui Chilu („Dobrin al 
nostru", cum îi zic brăile 
nii) care, accidentat, avea 
scutire de efeort :

— Trag tare, băieții ! A- 
vem meci greii duminică, la 
Pașcani. ~ 
<lut în 
dacă nu

Știam 
„dacă", 
speranță 
firav, prin prisma ceî#r cinci 
puncte în urma mureșenilor.

— Chiar dacă vom cîști- 
ga — a continuat interlocu
torul nostru — avem ne
voie încă de multă șansă. 
Trebuie ca A.S.A. să piardă 
la Piatra Neamț, noi să cîș
tigăm trei puncte in meciu- 
rife următoare din depla
sare, apoi...

Calcule, foarte multe cal
cule nud în cele cîteva cea
suri pe care le petrec în ora
șul de pe Dunăre. Dar toate 
sînt făcute fără exagerările 
suporterului înfocat sau ale 
specialistului ocazional.' „F. 
greu, foarte greu" — conchid 
toți cei cu care discut.

— Avem o apărare exce
lentă — ne spune vicepreșe
dintele clubului, Apostol 
Stăncescu — care n-a primit 
în șapte meciuri decît un sin
gur gol. De aceea, n-am ju
cat niciodată în alte orașe 
împovărați de complexele 
deplasării. Nu avem o echi
pă tehnică, însă condiția fi
zică este excelentă. în 
schimb, înaintarea... Aici es
te punctul slab : nu avem un 
„om de gol" 1 
ios, cu simțul porții, 
era cu noi Ciupitu, nu 
aveam atîtea dureri de cap 1

Pe teren, întreaga echipă

După punctul p.’er- 
mecipl cu Sportul, 
cîștigăm...

ce înseamnă acest 
Ultimul firicel de 
— și așa destul de

puternic, bătă- 
Dacă 

mai

O dorință
„Ar

o mare
noi dacă am reuși per
formanța, atît de grea, 
a promovării. Chiar și 
acum, cînd șansele s-au 
diminuat, în inima 
cărui brăiiean fot 
strălucește o rază 
speranță".
V. Manea — președin
tele C.J.E.F.S. Brăila

fi, într-adevăr, 
bucurie pentru

,,bombardează'4 
poarta apărată 
Rădoi. „țapul 
cum pentru toate 
care n-au vrut să 
porțile 
ci u rile 
Ta pu, 
Cazan, 
vrînd, 
pe

fie- 
mai 

de

din 16 m 
de blondul 
ispășitor" a- 

golurile 
intre în 

adversarilor dip me- 
oficiale. Șuteazfi toții 

Plugarii, Gheorghiță, 
Șutează cu furie, 

parcă, să întoarcă de 
acum hazardul cît 

mult cu fața spre ei...
.. .Antrenamentul s-a 

minat și nu am aflat 
una din „minunile" la 
speram. în schimb, în 
netul crampoanelor care 
pierdeau undeva, într-o cabi
nă, tînărul Eugen Stoicescu 
— pe umerii căruia a căzut 
d€ trei săptămîni povara zes
trei lăsată de antrenorul 
Biujdea — 'a mai pus 
punc.ț pe „i“. competent, 
cum făcuse si pe teren :

— De fapt, lupta nu 
terminat, și băieții sint 
toții convinși de acest 
cru. ( hiar dacă va trebui 
in viitor — să renunțăm 
speranțele de promovare 
divizia A. nimeni nu va pu
tea afirma că Progresul Bră
ila n-a luptat pînă la capăt!

mai

fer- 
nici 
care 

scrîș- 
se

SC un 
așa

s-a
cu
Iu-

la 
în

Radu TIMOFTE

La testul Cooper, juniorii
aleargă mai mult decît seniorii I

E multă liniște acum, la 
ora vizitei noastre, în tabăra 
de la Snagov, obișnuitul loc 
de pregătire pentru loturile 
republicane. Cei 66 de ju- 

urma 
de la 

juniori 
de an- 

zilele 
trece

ri e

niori selecționați în 
recomandărilor venite 
centrele de copii și 
se odihnesc, după ore 
trenament intens. în 
precedente, cu ocazia 
rii cîtorva probe fizice 
control (2 x 10 m, 3 x 30 m, 
2 x 60 m, lungime de pe loc 
și, bineînțeles, testul Cooper), 
juniorii i-au uimit pe toți 
cei prezenți, inclusiv pe an
trenorii lotului' olimpic, V. 
Stănescu și D. Drăgușin. In
dicii pe care i-au realizat la 
testul Cooper 
(centrul 
2 900 
2 900 
Cluj) 
nute
redus cu 2 minute timpul de 
alergare, scurtînd și distanța 
obligatorie la 2 400 m) — au 
produs senzație printre „o- 
limpici". Antrenorul Iile 
Savu, coordonatorul taberei, 
avea să ne explice „feno- 
menul“ : 1) preselecționații
acestei tabere au fost, într-a
devăr, temeinic pregătiți la 
centre, unde se lucrează, cam 
de vreo doi ani, mult mai 
bine ; 2) tinerețea partici-
panților (născuți 1953—1954), 
recuperează foarte repede 
orice efort.

— L. Luca 
August") —

Ilîdișan — 
Furnea (,.U"

23
m, M.

m și I.
— 2 800 m în zece mi- 
(antrenorii juniorilor au

„Ne bucurăm foarte mult 
— ne spune antrenorul P. 
Comăniță, de la centrul de 
juniori Farul — de buna 
pregătire fizică dc pînă 
acum a juniorilor. Pentru noi 
a fost o surpriză plăcută. 
Fiind de pe acum pregătiți 
multilateral, ei ne dau posi
bilitatea unei munci inten
se, la un nivel superior, așa 
cum, de altfel, trebuie să se 
intimplc la taberele națio
nale. Modelarea lor, plecînd 
de la o bază bună este ast
fel mult mai ușoară".

Perioada de 12 zile (atît 
cît ține vacanța de primă
vară a elevilor) a fost îm
părțită, metodic. în două. în 
prima parte, alături de tre
cerea probelor fizice, s-a mai 
înscris depistarea celor mai 
bune elemente din tabără și 
constituirea a patru echipe 
(A, B, C și D), prin verifi
carea potentelor fotbalistice 
ale fiecăruia, după princi
piul care prevede ca fiecare 
junior să fie văzut de cinci 
ori la joc, înaintea stabilirii 
definitive a echipelor. în a 
doua perioadă s-a trecut la 
rezolvarea unor probleme de 
instruire propriu-zisă (sarci-

ni le pe posturi, cu accent pe 
sarcinile duble, de atac-apă- 
rare etc.). S-au alcătuit și 
programe individuale de pre
gătire pentru juniori după 
întoarcerea lor acasă.

Timpul s-a scurs pe ne
simțite. înt-egul complex 
sportiv prinde viață. Se a- 
propie ora celui de al doi
lea antrenament al zilei. FI. 
Știrbei și Tr. Coman (de la 
Ceahlăul P. Neamț) au și 
plecat să sune deșteptarea, 
îl mai rețin o clipă pe an
trenorul Savu. „Dintre acești 
65 de juniori — ne spune — 
plus cei 4—5 care rftmîn de 
la actuala echipa reprezen
tativă. ne vom opri doar la 
30—35. necesari alcătuirii a 
două loturi care să participe 
la tradiționalul Turneu in
ternațional „?3 August".

...S-a făcut timpul de ple
care. _ 
brazi, 
floriți, 
nicar, 
unde se lucrează asiduu 
finisarea noului edificiu 
fotbalului românesc.

• După cum se știe, în cele 
20 de etape care s-au consu
mat au fost înscrise 366 de 
goluri (cu o medie de 2,28 go
luri de meci și 18,30 goluri de 
etapă), care au fost marcate
de 20 de apărători (25 de go
luri), 36 mijlocași (67), 82 ata- 
canți (264) și de alți 10 jucă
tori care au înscris în propria 
poartă.

Pe lista 
rează 
U.T.A. 
Rapid, 
C.F.R. ... .
tre celelalte echipe, Universi
tatea Craiova cu 6. iar C.F.R. 
Timișoara doar cu 5.

• Vă prezentăm echipa e- 
fieaeităjii, după 26 de etape: 
BIRALL (1) : IANUL (2), DINU 
(4), BROȘOVSCHI (4). ANCA 
(4), DO.MIDE (4), SALCEANU 
(AXENTE) (6), TATARU (10), 
DUMITRACIIE (Neagu sr O- 
blcmenco) (8), MOLDOVEA» 
NU (8).

• Cele 16 divizionare au fo
losit in cele 20 de etape care 
s-au scurs 340 
Progresul — 26, 
șoara — 25, Jitii 
Iul și ,-,U“ Cluj 
Cluj — 22, Steaua, Dinamo și 
Univ. Craiova — 21, Rapid,
Politehnica Iași, F. C. Argeș 
și Farul — 20, S. C. Bacău — 
19, U.T.A. — 18, Steagul roșu 
— 17. Dintre cei 340 de jucă
tori folosiți, doar 49 au reu
șit să evolueze în 20 de par
tide (și dintre aceștia numai 
27 — 1 800 minute).

_ marcatorilor figu- 
deci 143 de jucători : 
și Petrolul cu cite 11 : 
Dinamo, S. C. Bacău ți 

Cluj fiecare cu 10. Din-

de jucători : 
C.F.R. timi-
— 24, Petro-
- 23, C.F.R.

Pronosticul nostru la
Pronosport or.

concursul
16
nostru de

Forma jucătorilor se obține greu.
dar și mai greu se

In plină desfășurare a campio
natului preocupările antrenorilor 
trebuie’ îndreptate, îq, principal, 
spre menținerea șl îmbunătățirea 
formei jucătorilor, obiectiv de 
prim ordin, despre care, acum, 
în perioada de întrerupere con
siderăm util a-1 pune în lumină-

Din noianul factorilor care b- 
s*igură menținerea formei sporti
ve se desprind următorii :

A) CONCEPEREA CICLURILOR 
DE ANTRENAMENTE CIT MAI 
APROPIATE DE SITUAȚIA CON
CRETA ȘI NEVOILE DE PRE 
GAT1RE ALE ECHIPEI. In acest 

antren am er-- 
durală. 
cerință

Apar>3. 
acorda .

menține

Printre vilele dintre 
mesteceni și caiși în- 
este un edevărat fur

ca pe un „șantier" 
la 
al

Dumitru GRAUR

Deoarece în ziarul 
ieri, pronosticul a apărut eronat, 
in urma unor greșeli de corec
tură, îl publicăm din nou.
1. Bologna—Roma
2. Gagliari—Catania
3. Juventus—Internazionale
4. Lazio—Fiorentina
5. Milan—Torino
6. Sampdoria—Foggia

Varese—Lanerosii
V er o na—N a p o 1 i
C.F.R, Pașcani—Progresul 
Ș.N. Olt.—Dun. Giurgiu 
Ceahlăul P.

Tg. Mureș
12. Gl. Bistrița—C.S.M. Sibiu
13, Gaz m. Mediaș—Min. Anina 1

7. 
a. 
». 

10. 
11.

1 
î

X, 2
1, X

1
1
1

1, X 
Br. 1

1, X
Neamț—A.S.A.

1, X, 2
X

sens, programarea 
telor (număr, conținut, 
intensitate) apare ca o 
majoră.

Principalele puncte de 
în alcătuirea unui ciclu de antre
nament specific perioadei coni- 
petiționale sînt : numărul joci» 
rilor oficiale din săptămînă res
pectivă ; dificultatea jocului di»* 
putat (consumul de energie fi
zică și nervoasă a echipei șl a 
jucătorilor pentru a doza antre» 
namentele în special cel de 
marți) ; eliminarea unor carențe 
ale jocului echipei, îndeosebi de 
ordin tactic șl fizic ; cuprindere» 
unor elemente de contracarare a 
viitorului adversar ; dozarea ar> 
trenamentelor și fixarea „virfuri- 
lor“ ; perfecționarea 
joc.

Desigur, de la o 
alta. în activitatea c 
pregătire a echipei 
schimbări deosebite, 
greu ca un ciclu săptfimînal să 
cuprjndă, neuitat, toate aspeo-

tele enumerate mal sus. 
astfel, necesitatea de a se 
o mai mare atenție aspectelor 
mai Importante, celelalte urmlnd 
a fi atacate tangențial. De exem
plu, cinci într-una din săptărnini 
nevoile de pregătire țin expres 
de jocul care urmează, problema 
perfecționării concepției de joc a 
echipei se poate realiza numai 
prin introducerea tn antrena
mente a 1—2 exerciții pe ansam
blul echipei. Aceste exerciții vot 
viza una din principalele carac
teristici ale jocului echipei, 
exemplu : jocul combinativ, 
cui pe părțile laterale ale 
renului, jocul pe contraatac

De
jo-
te- 

OtC

nu putem 
pentru tre- 
canalizarea 
pentru a-

ION BALANESCU lichidat cu un pre
text fariseic de !a conducerea tehnica a 
echipei Jiul. Carpinef — un fel de în- 
vîrte-Tot, îl declara bolnav, șteraîndu-se 
pe frunte cu hîrlia contractului. JUNIORII 
NOȘTRI joaca bine, bat pe iurci la Bolu, 
dar nu se califica. O propunere scanda
loasa : sâ zîmbim : Ar fi ceva nemai
auzit în fotbalul nostru. FARUL a devenii 
cea mai mare mînccloare de echipe bucu- 
reștene. STEAUA ROȘIE BELGRAD în fi
nala „Cupei campionilor europeni" (a- 
proape). Consolare pentru U.I.A. și pen
tru fotbalul iugoslav, absent în Mexic. 
RECITAL DE BRUTALITATE și violență la 
meciul Metalurgistul Cugir —- Crișul Ora
dea. Gazdele își dau poaleie peste cap 
sub privirile adormite ale arbitrului 
Gavrilâ și ele observatorului 
Constantinescu - Grecu. VEDETA 
— Steaua București, 
dintre < , 
HELENIO HERRERA

plecare

concepției de

la 
de

săptămînă
de joc și
pot interveni 

. Este foarte

B) CONȚINUTUL ANTRENA
MENTELOR CIT MAI APROAPE 
DE JOCUL COMPETIȚIONAL. 
DAR ȘI DE TONUSUL DE AN 
TRENAMENT AL JUCĂTORILOR 
Antrenamentele de menținere a 
formei sportive se caracterizează 
prin intensitate mare și durată 
redusă. Exercițiile sînt selecțio
nate din grupa celor sub forma 
acțiunilor de joc, întrucît între
gul antrenament trebuie conceput, 
pleeîndu-se de la imaglrea fo
cului. unde elortul este cp-acie- 
rizat prin variațlunl nouniiorme 
de intensitate și durată.

Asigurarea conținutului 
namentelor după această 
tate metodică nu este

antre- 
necesi- 
singura 

condiție de dirijare a efortului. 
Antrenorul trebuie să vegheze 
în timpul efortului și asupra 
..tonusului” jucătorilor, asupra mo
dului în care aceștia răspund la 
solicitări. Programarea inițială

poate fi modificată prin adău
garea sau scăderea unor compo
nente ale efortului.

Regimul de viață, antrenamen
tul invizibil, determină în ulti
mă instanță succesul. Imposibi
litatea antrenorului de ’ a avea o 
imagine reală și continuă asupra 
preocupărilor jucătorilor în afara 
stadionului reprezintă o mare di
ficultate. Dacă în antrenament 
dozăm, schimbăm sau menținem, 
în regimul de viață 
acționa decît indirect, 
zirea conștiinței și 
tuturor preocupărilor 
tingerea țelului dorit.

Forma jucătorilor este depen
dentă și ele felul cum reușim să 
menținem climatul psihologic, to
nusul competițional specific. Aici 
priceperea și talentul antreno
rului sînt hotărîtoare. La ace
lași nivel de pregătire și la va
lori aproximativ apropiate, co
eziunea, calitățile morale, pun în 
valoare’ surplusul de energie ne
cesar victoriei. Un bun climat 
psihologic, necesar obținerii u- 
nei performanțe, nu se instau
rează de la o săptămînă la alta, 
ci de-a lungul 
nor-jucător. în 
tițion*ălă survin 
determinate de 
a unor jocuri, de urmările nega
tive ce pot apare la unii jucători 
după înfrîngere sau chiar după 
victorie.
Prof. MIRCKA RADULESCU 

component al echipei
Sportul Studențesc, 
asistent la I.E.F.s.

colaborării antre- 
perioada compe- 
aspecte snecifice, 
,,tensiunea înaltă"

federal 
returului 

2___ //. Printre altele, una
explicații se numește Constantin. 

______ 2 concediat! Tristețe 
iremediabilă cînd vezi că și cei mai mari 
antrenori sînt niște biete scobitori fragile 
în miinile dure ale conducătorilor. STEA
GUL ROȘU face tumbe de cînd Valentin 
Stănescu stă mai mult pe la București cu 
lotul olimpic. UN ARBIIRU hulește și a- 
gită spiritele (la meciul „U" Craiova — 
Petrolul) împotriva colegului său Al. 
Pîrvu, care conduce o partidă vehementă. 
Fapta nu se încadrează în codul penal 
sau civil, ci în codul uman. Numele auro- 

Stelion Maîaiser. ÎN CAMPIONA- 
simbăfă și luni au fost 

Chelsea, Man-

rului :
TUL ENGLEZ,
etape oficiale. Miercuri,
Chester City, F.C. Liverpool și Leeds au 
jucat în „Cupa campionilor" și „Cupa 
cupelor". Mîine altă etapă de campionat. 
4 meciuri în 8 zile. La . oi cineva declara 
că Dinamo și Poli lași au pierdut înfr-o

duminica, fiindcă opt zile moi înainte ju
caseră un jneci obositor. Umorul româ
nului n-are margini. ALT ANTRENOR 
(Biujdea — Progresul Brăila), în postura 
bolnavului fără voie și concediat. între
bare : dar cine eliberează certificate de 
sănătate autorilor unor asemenea măsuri ? 
MAURO, superbul atlet — fotbalist bra
zilian, care primea în 1962 „Zeița de aur" 
este noul antrenor al lui F.C. Santos. 
ECHIPĂ OLIMPICA serioasă caută un om 
sau doi specializați în marcarea goluri
lor. Căsuța agenției 13.418. PELE — lup 
taior împotriva traficului de stupefiante. 
Pînă la urmă Perla Neagră va face parte 
din comitetele de luptă împotriva cance
rului, stupefiantelor, poluării aerului si 
apelor, bombei atomice cu hidrogen și cu 
cobalt, zgomotelor, obezității, boiilor de 
inimă, pornografiei, violențelor și discri
minărilor de tot felul. Pele este dintre 
puținii fotbaliști deveniri mari personali
tăți sociale. LA BELGRAD (meciul Steaua 
roșie — Panathinaikos) au fost mai multi 
spectatori greci (27 000) decit vor încăpea 
pe stadionul din Alena (28 000 locuri). 
Deoarece clubul grec este obligat să ce
deze sîrbilor pentru meciul rerur 7 000 de 
bilete. DUMINICA, după meciuri, jucăto
rii noștri rămîn în genere singuri. Con
ducătorii se evaporă imediat, indiferent 
de rezultat, iar in jurul fotbaliștilor, pustiu 
și indiferență dezolantă. A calculat cineva 
cîfe prejudicii se aduc astfel sentimentu
lui de club? CÎND VA ÎNCEPE si la noi 
controlul antidoping la jocurile de cam
pionat ? DAN COE reintrodus în lot pen 
tru partida cu Iugoslavia, după ce acum 
un an ieșea din națională la sfîrșitul me
ciului cu Geaici și compania. Simetrie I

INCORUPTIBIL



O MEDALIE DE ARGINT ONORANTĂ
PENTRU TENISUL DE MASĂ ROMÂNESC
Instruirea — secretul de fabricație 

viitoarelor succese

PREMIERUL CIU EN-LAI
S-A ÎNTÎLNIT CU DELEGAȚIILE SPORTIVE

Unul dintre cele 
mai disputate me
ciuri ale cam
pionatelor lumii, 
Maria Alexandru 
(in față) — Yu- 
kie Ohzeki. După 
o întrecere de 
mare uzură ner
voasă, jucătoa- 
rea niponă a cîș
tigat cu 27—25, 

26—24 !
Foto :
PANA - Tokio

Năstase și Tiriac au debutat cu succes

ac-
in-
Si- 

sînt

dispus cu 6—1, 6—1 de Anne 
Moore (Australia).

CARE VIZITEAZĂ

In galeria marilor jucători 
ai mondialelor de la Nagoya 
s-a situat și campioana Româ
niei, Maria Alexandru, 
lată de cartea sa de 
prestigioasă pe care erau în
scrise și ultimele două per
formanțe obținute înainte de 
campionatele lumii, cîștigarea 
titlurilor de campioană inter
națională ale Cehoslovaciei și 
Angliei, cînd învinsese cele 
mai bune palete continentale, 
prima jucătoare româncă 
prezenta cu atuuri care 
zeau un interes cu totul 
sebit.

Și într-adevăr, primele 
ciuri. dar mai cu seamă . 
portarea Mariej din proba de 
dublu mixt, alături de iugosla
vul Stipancici, cînd a urcat pe 
podiumul premianților, cuce
rind medalia de argint, au 
constituit tot atitea confirmări.

Aureo- 
vizită

se 
tre- 

deo-
me- 

com-

mari emoții, un ob-șit, după . .
stacol atît de dificil.

Partenerei Iui Alexandru, E- 
leonora Vlaicov, cu toate că 
nu _ a izbutit victorii notabile 
decît în întîlnirea cu R. F. a 
Germaniei, cînd a cîștigat la 
Diana Scholer. nu i se pot 
face reproșuri. Ea a depus toa
te eforturile, s-a străduit pen
tru o comportare cît mai bună, 
dar adversarele ei și-au impus 
în cele din urmă superiorita
tea. Că stilul de joc al spor
tivelor din Asia nu i-a con- 
venjt, acest lucru se știa de 
acasă, iar faptul că nu a în
trecut partenere clasate mai 
bine în ierarhia internațională 
nu ’poate constitui o imputa
re. Puterea ei de luptă a fost 
exemplară, însă doar acest e- 
lement nu poate determina 
singur succesul. Cu un procen
taj mai mare de lovituri

ROMA 15' (Agerpres). 
La Palermo se desfășoară 
tualmente campionatele 
ternaționale de tenis ale 
ciliei, turneu la care
prezenți ,și patru jucători ro
mâni. In „optimile" de fina
lă ale probei de simplu băr
bați, Ion Țiriac i-a eliminat 
cu 6—3, 6—4 pe italianul 
Vincenzo Franchitti. Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 6—3, 
6—4 pe Viorel Marcu, în 
timp ce Sever Dron a pier
dut cu 3—6, 3—6 în fața lui 
Adriano Panatta (Italia). Alte 
rezultate : Taylor (Anglia) — 
Toni (Italia) 6—7, 7—5, 6—4; 
Moore (Australia) — Iovano- 
vici (Iugoslavia) 6—4, 6—2 ; 
Goven (Franța) — Toci (Ita
lia) 6—1, 6—1; Jauffret
(Franța) — Palmieri (Italia) 
6—2, 6—2 ; Barthes (Franța) 
— di Domenico (Italia) 3—6, 
6—2, 6—2.

In turneul feminin, Pamela 
Teeguarden (S.U.A.) a învin
s-o cu 6—2, 6—1, pe Marie 
Taylor (Anglia), iar Maria 
Neumanova (Cehoslovacia) a

• Finala probei de simplu 
bărbați a turneului interna
țional de tenis de la Johan
nesburg se va disputa între 
jucătorii australieni Ken 
Rosewall și Fred Stolle. In 
semifinale, Rosewall l-a în
vins cu 6—1, 6—3, 6—1 pe 
spaniolul Andres Gimeno, 
iar Stolle l-a eliminat cu

5— 7, 5—7, 6—3, 6—4, 6—4 
pe sud-africanul Ray Moor.e.

Alte rezultate: simplu fe
mei (sferturi de finală) î 
Winnie Shaw (Anglia)—Hel
ga Niessen (R. F. a Germa
niei) 3—6, 6—3, 6—1; dublu 
masculin (turul III) : Drys
dale (Republica Sud-Afri- 
cană), Pilici (Iugoslavia) — 
Leschly (Danemarca), Kaio- 
gheropoulos (Grecia) 6—7,
6— 3, 6—2, 7—6.

PEKIN 15 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
s-a întîlnit miercuri cu mem
brii echipelor de tenis de ma
să ale Canadei, Columbiei, An
gliei, Nigeriei și Statelor Uni
te ale Americii, care între
prind un turneu în R.P. Chi
neză, la invitația forurilor de 
resort din această țară. La în- 
tîlnire au participat membri 
de conducere ai Asociației 
pentru prietenie cu țările 
străine și ai asociațiilor spor
tive din R.P. Chineză.

Agenția China Nouă mențio
nează că premierul Ciu En- 
lai a urat bun venit sportivi
lor din cele cinci țări, s-a în
treținut cordial cu aceștia, a- 
dresînd fiecărei delegații în 
parte, cuvinte de salut. în dis
cuția pe care a avut-o

de 
chi- 
din-

membrii echipei de tenis 
masă a S.U.A., premierul 
nez a spus : „Contactele 
tre popoarele Chinei șî State
lor Unite au fost foarte frec
vente în trecut, dar mal apoi 
ele au fost rupte pentru un 
timp îndelungat. Vizita dv. in 
China, la invitația noastră, a 
deschis o poartă pentru con
tacte prietenești între popoare
le din cele două țări. Sîntem 
convinși că asemenea contacte 
prietenești vor fi primite fa
vorabil și sprijinite de majo
ritatea celor două popoare".

Premierul chinez a subliniat 
că prin intermediul vizitelor 
prietenești, prin 
experiență și de 
sportivii 
să ajute 
movarea 
poare.

schimbul de 
cunoștințe, 

din diferite țărj pot 
cu siguranță la pro- 
prieteniel dintre po-

o-

MONDIALELE DE LA NAGOYA

Campioana noastră a făcut do
vada calităților ei, acționînd de 
o manieră impresionantă. 
Mingi apărate cu exactitate, 
atacuri cu multă adresă, evo
luție destul de degajată. To
tuși, înainte și după acest in
contestabil succes, Maria a în
scris și dese fluctuații.scris și dese fluctuații, une
ori de la meci la meci, alte
ori de Ia o zi la alta. Vădit 
indispusă de faptul că nu în
totdeauna putea avea contro
lul deplin asupra ricoșeurilor 
mingilor de pe mesele „But
terfly" și obsedată și de re
zultatul final, ne referim în 
special Ia echipe, Alexandru 
a fost prea reținută în lovi
turi, comițînd greșeli. Iar u- 
nele înfrîngeri au amplificat 
această stare de nesiguranță, 
făcînd ca echilibru) nervos ab
solut indispensabil unui spor
tiv care concurează într-o 
competiție maraton, să devină 
oarecum labil. Și astfel, în 
partide unde succesele puteau 
să-i surîdă Măriei Alexan
dru, ele eu ocolit-o. Ne gîn- 
dim |a întîlnirile cu Ailesa 
(Coreea de Sud), Ohzeki (Ja
ponia). Li Li (R. P. Chineză) 
r.înd rezultatul fina] a stat 
multă vreme sub semnul im
previzibilului. Foarte probabil 
că printr-o conjugare mai 
bună a eforturilor, printr-un 
echilibru nervos stabil, 
pioana româncă ar 
posibilitatea să iasă 
toare în toate cele trei 
ciuri. Oricum, valoarea 
Alexandru se situează 
ceeași cotă ridicată, ea 
nînd o adversară foarte puter
nică pentru cele jnai 
bile jucătoare de 
Ne-au demonstrat-o 
fie de bucurie ale 
relor ei, nespus de 
reușiseră să depășească

cam- 
fi avut 
învingă- 

me- 
Mariei 
Ia a- 
rămî-

red u ta
nc glob, 
și explozi- 
învingătoa- 
fericite că 

î n sfî r-

fensive reușite, poate că și la 
dublu ar fi apărut posibilita
tea obținerii unor rezultate fa
vorabile.

In legătură cu participarea 
sportivelor noastre ]a Nagoya, 
ni se pare interesantă părerea 
antrenorului federal, Ella Con- 
stantinescu : „Nu mai consti
tuie o surpriză faptul că me
ciurile de Ia mondiale devin 
din ce în ce mai disputate. De 
aceea, prezența pe podium, pe 
oricare din trepte, înseamnă o 
mare performanță și ne bucu
ră medalia de argint de Ia 
mixt. La forma bună din start 
am fi dorit o medalie și Ia 
echipe. îmi pare rău că Ma
ria n-a reușit să-și fructifice 
munca și să-și mențină echi
librul nervos tocmai cînd avea 
mai multă nevoie. In orice 
caz, față de cele văzute la Na
goya, trebuie lucrat în condi
ții noi. Aș vrea ca toți_ antre
norii noștri să înțeleagă acest 
lucru".

Desigur, medalia de argint 
cucerită de Maria Alexandru 
la mixt 
formanță 
sului de 
pacitățile 
mari. Ne „ __  __ ___...
noștri pot ieși din actualul ă- 
nonimat. Viitorul campionat 
mondial va avea loc Ia Sara
jevo (Iugoslavia). Doi ani de 
zile oferă bune posibilități de 
redresare, astfel ca și jucăto- 
rii români să asalteze locuri 
onorabile în clasamentul in
ternațional. Mecanismul care 
să deschidă porțile afirmării 
nu este prea complicat. El tre
buie căutat în procesul de 
struire. In aceasta constă 
secretul de fabricație.

înscrie o nouă per- 
în palmaresul teni- 
masă românesc. Ca
sale sînt însă mai 
gîndim că și băieții

in* 
tot

C. COMARNISțHl

KLAUS DIBIASI ÎNVINGĂTOR
IN CANADA

MONTREAL 15 (Agerpres). 
La Winnipeg s-a desfășurat 
un concurs de sărituri 
apă. Proba masculină 
sărituri de la platformă 
fost cîștigată 
olimpic Klaus Dibiasi (Italia) 
cu 477,69 p urmat de Rick 
Early ăS.U.A.) 477,09 p și 
Giorgio Cagnotto (Italia) — 
466,71 p.

Concursul feminin a reve
nit sportivei Svlvia Fiedler 
(R.F.G.) cu 364,77 p; 2. 
Nancy Robertson (Canada) — 
355,61 p; 3. Beverley Boys 
(Canada) — 352,65 p.

in 
de 
a 

de campionul

„EUROPENELE"
SE VOR DISPUTA

HELSINKI 14 (Agerpres. 
Intre 10 și 15 august se vor 
desfășura pe stadionul olim
pic din Helsinki campiona
tele europene de atletism. în 
vederea acestui eveniment, 
organizatorii finlandezi fac

RECORD MONDIAL STADIUL
DUREI PARAȘUTISTE SOVIETICE

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Tașkent, para- 
șutistele sovietice Valentina 
Zakoretkaia, Irina Tkacenko 
și Lidia Skvortova au stabi
lit un nou record mondial 
la salt în grup, de la 600 m, 
cu aterizare la punct fix. 
Cele trei parașutiste au ate
rizat exact în centrul cercu
lui, întrecînd astfel recordul 
unui grup de parașutiste din 
Bulgaria, care aterizaseră la 
0A2 m de ounctul fix.

>7
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După prima manșă a semifinalelor

Se conturează finalistele în cupele europene

SFlRSIT DE SEZON ATLETIC
J

PE TEREN ACOPERIT
• Uriașul salt al concursurilor de sala ® Săriturile mai la ele acasă

® Performanțe din iarnă anunță noi recorduri in aer liber

Nu e mult de cînd, o dată cu 
sfirșitul toamnei, atleții își pu
neau în cui pantofii de con
cursuri, în așteptarea primăverii. 
Timp de cîteva luni, în afara 
odihnei și a cîtorva antrenamen
te de ,,dezmorțiră", nimic alt
ceva ! In perioada aceea, citeam 
In ziare despre diferite competiții 
atletice pe teren acoperit, organi
zate dincolo de Ocean, și lucru
rile ni se păreau ceva cu totul 
deosebit. In ultima vreme însă 
iată că atletismul șl-a pierdut 
caracterul sezonier. Prin constru
irea de tot felul de săli, de-a 
lungul și de-a latul Europei, ca 
și pe alte continente, el a de
venit un Sport fără sezoane, cu 
o activitate dusă de la un capăt 
la celălalt al anului. La noi ca și 
în atitea alte părți, în timpul zi
lelor friguroase, se desfășoară 
acum o activitate la fel de inten
să ca în plină vară, ceea ce a 
jmpus, firește,- restructurarea pro
cesului instructiv, Îmbunătățirea 
lui radicală. Consecințele au fost

DE ATLETISM
IN NOCTURNA

ca 
în

pentru
dispute 
condițiuni. 
va cuprin-

intense pregătiri 
întrecerile să se 
cele mai bune 
Pista de alergări 
de 8 culoare și va fi acope
rită cu tartan. Se va recon
strui o parte a tribunelor, se 
vor face noi amenajări insta
lației de nocturnă și se va 
monta panoul electronic de 
comunicare a rezultatelor. Se 
prevede ca aceste lucrări să 
fie terminate la 23 iunie.

„BLUE FLAME"- LA LICITAȚIE
„Blue Flame", bolidul la 

bordul căruia americanul Gar
ry Gabelich a stabilit recordul 
mondial absolut de viteză pe 
pămînt la autovehicule (1001,667 
km/oră) va fi scos Ia licitație 
pentru 250 000 de dolari. Pro
prietarul mașinii, Institutul 
tehnologic din Chicago, a ho- 
tărît să se preocupe de cer
cetări în domeniul carburanți-

extrem de spectaculoase 
toți, atleți și antrenori 
o parte, spectatori pe de allă par
te. Calendarul concursurilor de 
sală, foarte bogat de altfel, re
unește astăzi elita fiecărei ’ țări, 
dar și un mare, foarte mare 
număr de tineri învățăcei care, 
sub cupola sălilor, deprind pri
mele secrete ale atletismului per
formanțelor.

După Criteriile europene pe te
ren acoperit, inaugurate în 1965 
la Dortmund, ideea unei compe
tiții 
nii a 
ceea 
letic 
mod 
mii vechi", al căror debut l-am 
aplaudat anul trecut la Viena. 
Recent, au avut loc la Sofia în
trecerile ediției a doua a C.E., care, 
în multe privințe au fost supe
rioare celor din 1970 de la Stadt- 
halle.

întrecerile pe teren acoperit, 
desfășurate într-un cadru mai in
tim. într-o ambianță mai plăcută 
decît cele de pe marile stadioane, 
vor face ca miniatletismui să 
prospere, eu siguranță, In anii 
ce vin, iar performanțele „in
door" să Ie ajungă șl poate chiar 

. să Ie depășească, la unele pro
be. pe cele din aer liber. Ne gln- 
dim în primul rînd la probele 
de sărituri aflate la ele acasă sub 
cupolele sălilor de atletism.

Anul acesta, în calendarul com
petițiilor continentale figurează 
două campionate europene : . cel 
de sală care a avut loc la Sofia 
și cel în aer liber, programat la 
Helsinki (10—15 august). Deci, 
prin forța împrejurărilor, în 1972 
Europa va avea, la multe pro
be, cite doi campioni ! După ce 
am urmărit concursurile din sala 
Festivalna, după ce am comen
tat în fel și chip rezultatele în
scrise în foile de arbitraj, o dată 
cu cortina care a căzut Peste se
zonul de competiții pe teren aco
perit. a venit vremea să începem 
a ne gindi serios la Helsinki, 
mai ales că disputele din capi
tala Finlandei preced cu 
marile întreceri olimpice 
Munchen.

Avem convingerea că 
poate cele mai multe dintre ci
frele înregistrate 
prefigura 
obținute, 
stadionul 
în acest 
speranța 
panții români la Sofia (ne gin- 
dim la Caro! Corbu și Viorica 
Viscopoleanu, Ia Ileana Silal și 
la Cornelia Popescu etc) vor pu
tea aborda C.E. de la Helsinki, 
cei puțin la același nivel valo
ric de acum cîteva săptămtnl*

pentru 
pe de

continentale pe timpul ier- 
căpătat tot mai mulți adepți. 
ce a determinat forul at- 
european de a. institui, în 
oficial, campionatele ^lu

ai căror debut l-am

un an 
de la

multe,

la Sofia vor 
performanțele ce vor fi 
peste patru luni, pe 
Olimpiadei din 1952. Și 
context, nutrim desigur 
că, unii dintre pareîci-

>•

»>
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Carol Corbu, medaliat cu argint la C.E. de la Sofia, deține 
în sală un record superior celui din aer liber.

Pressphoto J3.T.A. Sofia

dacă nu chiar mai bine. Șl alături 
de ei, ceilalți atleți români, care 
au evoluat sau nu în capitala 
Bulgariei 1

Sezonul 1971, dată fiind apro
pierea Întrecerilor de la Helsinki 
ca șl a celor de anul viitor de 
la Munchen, a prilejuit statisti
cienilor consemnarea unul lung 
șir de performanțe excepționale, 
cele mai notabile fiind desigur 
următoarele : Nadejda Cijova 
(URSS) 19,70 m la greutate, Ha
rald Norpoth 
1500 m, Kjell 
5,38 și 5,41 m 
gang Nordwtg 
prăjină, Helde
6.64 m la lungime, Victor Sanccv 
(URSS) și Carol Corbu (România) 
16,83 m la triplu* Margaret Bea
cham (Anglia) 4:17,2 pe 1500 m, 
etc. Mai notăm pe : Jim 
(SUA) 3:56.4 pe o milă. 
O’Brien (Australia) 8:19,2 
mile, Al Feuerbach (SUA) 
la greutate. Sînt doar cîteva per
formanțe îare anunță însă fapte 
mari în săptămînile și lunile nr- 
mătoare. Le așteptăm !...

TELEX

$

(R.F.G.) 3:37.3 pe
Isaksson (Suedia) 
la prăjină, Wolf- 
(RDG) 5.40 m la 
Rosendahi (RFG)

Ryun 
Kerry 
pe 2 

21.00 m

Romeo VILARA

Competiția automobilistică (for
mula II) desfășurată pe circuitul 
de la Thruxton (Anglia) a reve
nit cunoscutului campion englez 
Graham Hill. învingătorul (pe o 
mașină ,,Brabham"), a realizat o 
medie orară de 181.510 km. Pe 
locul secund s-a clasat suedezul 
Ronnie Pettersson (..March*), ur
mat de englezul Derek Bell 
(„March") și francezul Francois 
Cervet (,,Tecno“).

II

Turneul de tenis 
lotte (Carolina de 
nuat cu partidele 
timilor 
simplu 
libra tă 
(Porto ___ , *t- _______ ___ _
6—3 pe americanul Bob Lutz. Al
te rezultate : Roche (Australia) — 
McManus (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Ri
chey (SUA) — McKay (SUA) 6-1,- 
6-4 ; Ashe (SUA)—T. Ulrich (Da
nemarca) 6-1,- 6—2; Cox (Anglia)- 
Ralston (SUA) 7—6. 6—1 ; Franu- 
lovlci (Iugoslavia)—Gorman (SUA) 
6—4, 6—2 ; Rlessen (SUA) — Van 
Dillen (SUA) 6—4, 6—3.

de la Cbar- 
Nord) a conti- 
di.n cadrul -op
ale probei dede finală 

masculin. în cea mai echi- 
partidă, Charles Pasarell 

Rlco) l-a eliminat cu 7—6*

A 4-a etapă a Turului ciclist al 
Belgiei, disputată pe ruta Spa- 
Herbeumont (190 km), s-a înche
iat cu victoria lui Eddy Merckx* 
cronometrat cu timpul 
09:50. înaintea ultimei 
clasamentul general 
Merckx.

ele 5 h 
etape. în 

conduce

de bas-
i „Cupa

In cadrul competiției < 
diet (juniori) dotată cu 
Albert Schweitzer", care se des
fășoară in prezent la Mannheim 
(R.F.G.). selecționata Iugoslaviei 
a întrecut la limită cu 69—67 for
mația Italiei. Alte rezultate : Gru
pa I : Grecia—Anglia 75—66 ; Lu
xemburg—R.F. a Germaniei 69— 
67 ; Polonia—Spania 85—57 ; grupa 
a II-a : S.U.A.—Danemarca 95—71: 
Turcia—Franța 72—59. în clasa
mentele celor două grupe con
duc Polonia (grupa I) cu 8 p'șl, 
respectiv. Iugoslavia (grupa a 
Il-a) cu 8 p.

Se'«Fi-episod, cel al meciuri- 
trei mari întreceri con-

semifinalelor cupelor europene la fotbal. Al doilea 
aprilie, dată la care vom cunoaște finalistele celor 
club : C.C.E.. Cupa cupelor și Cupa europeană a tîrguriJor. 
miercuri se conturează, încă de pe acuip, candidatele in lupta finală. IN

Madrid (nu este exclus ca olandezii să remonteze han- 
prîma șansă, 
amănunte din

A luai, sfirșit prima manșă a
lor. retur se va desfășura la 28 
tinentaie rezervate echipelor de

Frio prisma rezultatelor de
C.C.E., Steaua roșie va intilni pe Ajax sau pe Atletico 
dicapul). IN CUPA CUPELOR, Real Madrid, și Manchester City (deținătoarea trofeului) au 
In timp ce. ÎN C.E.T., Juventus Torino ș. Leeds United sint aproape calificate. Dar, iată citeva 
prima manșă a înfilnirilor din semifinăle. 1

■
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ATLETICO MADRID 
ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA

în prima re- 
fie unicul în 
Atletico Ma-

Amsterdam. 
se depla-

Golul marcat 
priză ; 
meciul 
drid 
Deci, 
sează 
tor ie 
destul de săracă pentru 
obține calificarea în 
Jocul de la Madrid, urmai it 
de 60 000 de spectatori (dintre 
care 8000 de olandezi) a 
fost de o excelentă factură 
tehnică, rapid, echilibrat și 
cu două echipe care au do
vedit o remarcabilă pregătire 
fizică. După ce Kaizer a ratat 
o mare ocazie (min. 30), Iru- 
ereta a înscris singurul gol 
al meciului (min. 43).

Arbitrul vest-german
Schullenburg a condus for
mațiile i ATLETICO MA
DRID: Rodri — Melo, Jayo, 
Caleja, Adelardo, Otejero, 
Ufarte, Luis, Garate, lruere- 
ta, Alberto (Salcedo).

AJAX AMSTERDAM: Stuy 
—-Suurbier, Vasovici, Hushojf, 
Krol, Rijnders, Neeskens, 
Muhren, Kaizer, Swartz, 
Cruyff (Blankenburg).

MANCHESTER CITY 
UN ÎNVINS GLORIOS

întîlnirea 
lor, dintre 
Chelsea și 
desfășurată 
încheiat cu 
a londonezilor (1—0). Forma
ția învinsă are însă merite 
deosebite i Manchester City 
a aliniat o formație cu 5 re
zerve I Faptul este explicabil, 
dacă ne gîndim că acesta a 
fost cel de al treilea meci 
susținut de Manchester City 
(ca de altfel și de Chelsea) 
în decurs de numai 5 zile! 
(In Anglia s-au desfășurat 
etapa complete de campio-

avea să 
I dintre 
și Ajax 
madrilenii 

la Amsterdam cu o vic
ia limită (1—0), zestre 

a 
finală.

din Cupa cupe- 
echipele engleze 
Manchester City, 
la Londra, s~i 

victoria la limita

nat. atît sîmbătă cît și luni). 
Singurul gol al meciului a 

fost marcat de sud-africanul 
Smethurst (min. 46).
INCIDENT LA EINDHOVEN

Jucînd 
formația 
Madrid a 
păstrînd 
de calificare în finală. Echi
pa locală a dominat autori
tar, dar n-a putut străpunge 
apărarea organizată a madri
lenilor. Aceștia au atacat, în 
schimb, mai rar dar foarte 
periculos, 
cea mai 
25 și tot 
min, 38. 
umbrită 
tiv : un 
o sticlă 
de linie, irlandezul 
Acesta și-a pierdut cunoștin
ța trebuind să fie înlocuit.

P.S.V. EINDHOVEN: Van 
Beveren—Van den 
Strick, Radovici, 
burg, Jansen, Van 
len, Vos, Veenstra, 
Mulders, REAL MADRID: 
Junquera—Zunzunegui, Beni
to, Sanchis, Zocco, Grande, 
Velasquez., Groso, Amanc.io, 
Pirri, Gento.

F.C. KOLN A EGALAT 
ÎN ULTIMELE MINUTE...

Piloni—Spi- 
Furino, M o- 
Haller, Can

JUVENTUS': 
nosi, Marchetti, 
rini, Salvadore, 
sio, Novellini, Cappello, Bet- 
tega.

T8
x':- •

-

..

la Eindhoven cu 
locală P.S.V., Real 
reușit un scor alb, 

șanse apreciabile

Amancio a ratat 
mare ocazie în mir., 
el a tras în bară în 
Întîlnirea a fost însă 
de un gest nespor- 
spectator a aruncat 
de bere în arbitrul 

Baret.

Dungen, 
Van Til- 
der Kuy- 
Devrindt,

la 
de

fn Cupa europeană a tir- 
gurilor, F.C. Koln și Juven
tus Torino s-au întîlnit, 
Koln, in fața a 53 000 
spectatori. Spre deziluzia a-
cestora echipa italiană a de
schis scorul în min. 35 prin 
Bettega, iar gazdele au ega
lat abia în min. 86 prin 
fundașul Thielen. Echipele :

F.C. K.OLN: Manglitz—Thi
elen, Hammersbach, Biskup, 
Simmet, Cappelmann, Weber, 
Flohe, Rupp, Kowalski, 
l.iihr.

LEEDS UNITED CiSTIGA 
LA LIVERPOOL !

50 000 de spectatori au aș
teptat, Ia Liverpool, victoria 
gazdelor în partida cu frun
tașa campionatului englez, 
Leeds United. Aceasta din 
urmă a cîștigat, însă, cu 1—0 
și are cele mai mari șanse 
de calificare în finala C.E.T 
Singurul gol a fost marcat 
de Bremner în min. 67, care 
după o lungă absență și-a 
făcut reintrarea în formația 
sa din care a lipsit însă 
tunarul Lorimer.

LEEDS UNITED : Sprake— 
Reaney, J. Charlton, Bremner, 
Cooper, Hunter, Bates, Clar
ke, Johnes, Giles, Maddeley,

F.C. LIVERPOOL : Clemen- 
ce—Lawler, Lindsay, Smits, 
Lloyd, Hughes, Callaghan, 
Evans, Ehighai, Toshak, Hal
le.

In excelentă formă, Steaua roșie Belgrad a 
marc, pas spre finala C.C.E. In imagine, un 
plan, jucătorii cu tricouri in dungi, Ostoici

dispus cu 4—1 de Panathinaikos, făcînd un 
formației din Atena t in primatac ta poarta 

și Fi}ipovici.
Telefoto i A.P. — AGERPRES

ROMÂNIA VA 
CU DOUA 

IN CUPA

PARTICIPA 
ECHIPE 
U.E.F.A.

Ieri, la 
numărul 
țară care va participa 
ediție a Cupei U.E.F.A. 
„Cupă europeană a tîrgurilor"). 
România se va putea înscrie cu 
două echipe.' Tot cu două echipe 
vor participa Austria, Bulgaria, 
Ungaria, Olanda, Polonia, R. I>. 
Germană, Elveția, Suedia și Ce
hoslovacia. Cu trei echipe se vor 
putea înscrie Belgia, Scoția, Fran
ța, Portugalia și Iugoslavia, iar 
cu patru formații vor fi pre
zente Anglia, Spania, R.F.G. și 
Italia.

Berna a 
de echipe

fost 
din

stabilit 
fiecare 

la noua 
(fosta

DUNAV — LOTUL DE 
TINERET AL ROMÂNIEI 

(1—0)
RUSE, 15 (prin telefon). întîlni

rea amicală de 
Dunav Ruse (în 
6 în campionatul 
bulgare) și Lotul 
României s-a încheiat cu rezulta
tul de 1—1 (1—0). Au
Marinov (min. 16), 
Bojin (min. 62).

Antrenorul Gh. Ola 
formația : Cavai —

fotbal dintre 
prezent, locul 
primei divizii 
de tineret al

marcat :
respectiv

a utilizat
Cristache, 

Ciugarin (min. 46 olteanu), Stoi- 
cescu, Hajnal, Tănăsescu (min. 
40 Dudu Georgescu), Simionaș, 
Niță (min. 46 Gherghely), Moldo
van, Bojiii, Petreanu.

COMPETIȚII CAMPIONATE

Turul ciclist ai Uruguayului 
a fost cîștigat anul acesta de ru
tierul brazilian
Souza, urmat
Luis Sosa la 7 
Luis Flores la

Pedro Geraldo de 
de uruguayanul 

sec. și brazilianul 
1’37“.

Tn campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S. echipa T.S.K.A. 
Moscova a învins în deplasare cu 
scorul de 9—1 formația Torpedo 
Gorki. Dinamo Moscova a făcut 
scorul etapei cu S.K.A. Leningrad: 
7—0.

ultimele isitiri «ultimele
TNTTLNIRI AMICALE DE 

FOTBAL CU ECHIPELE 
SUEDEZE

T.M.B. — POLICE STOCKHOLM 
3—o (2—0). ieri, echipa bucureș- 
teană T.M.B., din divizia C, a 
învins formația suedeză Police 
Stockholm cu scorul de 3—0 
(2—0). Au înscris Cazan* Ghlță 
și Novac. A arbitrat excelent 
D. Rădulescu.

C.I.L. BUCUREȘTI - I. F. 
RAMSWICK 4—1 (2—1). Joc plă
cut datorită, îndeosebi, evo
luției bune a gazdelor. Au mar
cat : Sultănoiu(2)j Georgescu și 
Călugării pentru C.I.L., respectiv 
R. Bygdell.

TURNEU
AL BASCHETBALISTELOR 

DIN R. P. CHINEZĂ 
ÎN CUBA

O selecționată de baschet fe
minin din R. p. Chineză a pă
răsit miercuri Pekinul, îndrep- 
tîndu-se spre Cuba, unde va 
susține cîteva întîlniri amicale.

TURNEUL DE SAH DE LA
ZAGREB

• Intr-un meci restanță din ca
drul campionatului vest-german, 
echipa Borussia Moenchenglad
bach a învins pe teren propriu cu 
scorul de 3—1 formația Bayern 
Mtmchen. Astfel, Borussia are 
cele mai mari șanse de a cuceri 
titlul.

• Anul acesta se va desfășura 
pentru prima oară in Ungaria un 
campionat național de fotbal fe
minin. La întreceri vor lua parte 
10 echipe. regulamentul prevăzind 
două reprize a cite 30 de minute 
Si dreptul de a înlocui In timpul 
partidei cinci jucătoare.

• Federația Internațională 
fotbal a trimis celor 133 de 
afiliate ta acest, for sportiv

chestionar pentru a cunoaște nu
mărul de cluburi și jucători care 
activează în fiecare țară membră 
a FIFA. Chestionarele vor trebui 
să fie completate și retrimise Fe
derației internaționale pină la 15 
mai a.c. FIFA procedează la acest 
sondaj cu scopul de a stabili, pe 
o bază reală, repartiția echipelor, 
pe continente și zone, în vederea 
campionatului, mondial din 
1974.

Csepcl Budapesta, contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Eu
ropei Centrale" s-a încheiat la 
egalitate: 1—1. Pentru semifina
lele competiției s-au calificat fot
baliștii maghiari.

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— I. F. HAGLUNDS 4—0 (2—0). 
Bucureștenii s-au impus, reușind 
s’ă înscrie prin Neagu (min. 36), 
Cuconea (min. 33), Marin (mir.. 
79) și Șerbănesau (min. 89).

anul

Ch
ech l -

de 
țări 
un

• La Tirnovo, in cadrul 
pei Balcanice", s-au întîlnit 
Vele Crvenka (Iugoslavia) și Etyr 
(Bulgaria). Partida s-a terminat 
la egalitate : l—l (0—1).

• La Plscn, meciul retur dintre 
formația locală Skoda și echipa

s Rezuttaie Înregistrate tn eta
pa a 28-a a campionatului fran
cez : st. Etienne — Rennes 1—0; 
Marseille — Valenciennes 5—2 ; 
Nantes — Lyon 1—1; Sedan — 
Metz 1—0; Angouleme. — Sochaux 
1—0; Nimes — Nisa 1—1; Ajaccio 
— Reims 1—0; Angers — Red Star 
3—1; Bordeaux — Strasbourg 1—0; 
Nancy — Bastia 3—0,

tn clasament conduce St. Etien
ne cu 40 p (un meci mal puțin), 
urmată de Marseille _  39 p, Nan
tes — 34 p etc.
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PREGĂTIRÎLE 
FOTBALIȘTILOR TURCI

în runda 
ternațlonal 
Liubojevici . _ ........... . ___
ko, iar Tringov a cîștigat la Sa- 
hovici. A fost consemnată 
miză în partidele : Barczay 
Stein și Damianovici — Ostoici. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

In clasament conduc Barczay 
(Ungaria) și Steln (U.R.S.S.) cu 
cite l‘/2 puncte.

f. L. GUMMERSBACH 
TN JAPONIA

a 2-a a turneului in- 
de șah de la Zagreb, 
l-a învins pe Ben-

re

cite

V.

meciul 
din pre- 

euro-
Pregătindu-se pentru 

cu R. F. a Germaniei, 
limlnariile campionatului 
pcan (25 aprilie), echipa de fot
bal a Turciei a susținut la An
kara un meci de antrenament cu 
formația bulgară Slavia Sofia. 
Selecționabilii turci au cîștigat 
cu scorul de 3—2 (1—1), prin 
punciele marcate de Metin, En
der și Mehmet.

In
ii întreprinde în Japonia, 
vest-germană 2- :___
Gummersbach (cîștigătoarea 
pei campionilor europeni) _ 
cat la Tokio cu formația Osaki 
Denki, pe care a intrecut-o cu 
scorul de 17—11 (11—6). Din cele 
cinci jocuri susținute pînă acum, 
handbaliștii vest-germani au cîș
tigat patru, fiind învinși numai 
în primul meri, cu 22—11. de că
tre selecționat-' Japoniei.

continuarea turneului pe care 
echipa 

de handbal v,fx.
Cu- 

a ju-

but. 180, Tiparul „LP, Informația'', București 40368


