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DIN ISTORIA MIȘCĂRII SPORTIVE MUNCITOREȘTI

DUPĂ DIZOLVAREA GRUPĂRII „PRIETENII NATURII

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE-, UNIȚI-VĂ 1 fl SrB 5E ’judo 
LA FLOREASCA

*

AZI Șl MIINE, 
FINALELE

CONTINUA APARIȚIA DE NOI
CLUBURI ÎNDRUMATE DE P.C.R.

Amploarea luată de mișca
rea sportivă muncitorească în 
perioada 1921—1924 a provocat 
intensificarea măsurilor de re
presiune luate de oficialitatea 
statului burghezo-moșieresc. 
Prin ordinul nr. 21 692 S., din 
43 martie 1923, Direcția poli
ției și siguranței generale a 
comunicat organelor în subor
dine hotărîrea de interzicere 
a înființării de noi grupări 
„PRIETENII NATURII". în a- 
celași timp, la Caracal, Fălti
ceni, Roman etc. au fost ares
tați activiștii grupărilor res
pective, iar la București, Ga
lați eto. au fost perchezițio
nate și închise sediile filiale
lor asociației. Muncitorimea a 
protestat vehement împotriva 
acestor măsuri samavolnice, 
intensiflcînd totodată pregăti
rea Conferinței pe țară a tu
turor organizațiilor sportive 
„Prietenii Naturii".

In pofida tuturor represiu
nilor, lucrările Conferinței au 
început în ziua de 7 ianuarie 
1924, în localul Sindicatelor u- 
nitare, din str. Academiei nr. 
37. Erau prezenți delegații 
grupărilor din Bîrlad, Brăila,

București, Cimpina, Dorohoi, 
Fălticeni, Focșani, Iași și Tr. 
Severin. Numeroase grupări 
din alte localități și-au comu
nicat adeziunea, iar organiza
țiile sportive ale muncitorilor 
germani și austrieci din Capi
tală au solicitat afilierea la a- 
sociația „Prietenii Naturii".

„însemnătatea Conferinței a 
reieșit în primul rînd din fap
tul că ea s-a desfășurat pe 
baza Frontului Unic Muncito
resc și a] democrației munci
torești, realizînd o organizație 
muncitorească centralizată care 
întrunea trăsăturile caracteris
tice ale organizării educației 
fizice și sportului în spirit 
muncitoresc. Dintre aceste tră
sături trebuie menționate în 
primul rînd : recunoașterea de 
către organizație a conducerii 
de către partidul revoluționar 
al clasei muncitoare, recunoaș
terea necesității ținerii unei 
legături strînse cu celelalte or
ganizații revoluționare, subor
donarea activității sportive

Dorin ȘTEFLEA
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Miine, la Budapesta

SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ

A UNGARIEI —U. T. A.
Ieri au plecat spre ca

pitala Ungariei fotba
liștii echipei U.T.A., ca
re vor susține mîine un 
nou joc în compania 
selecționatei divizionare 
a Ungariei.

Nu au făcut deplasa
rea Dumitrescu si Po
povici, chemați fa lotu
rile reprezentative, 
Domide, nerestabilit.

Mîine, România — Albania in preliminariile J.O.

OLIMPICII NOȘTRI ISI DEPUN 
CANDIDATURA PENTRU MUNCHEN '72
Mîine, pe stadionul Repu

blicii, 
pică 
cial 
neul 
drul 
După cum se știe, primul

reprezentativa olim- 
a României își pune ofi- 
candidatura pentru tur- 
final de fotbal din 
Olimpiadei Miinchen

ca- 
’72. 
ad-

versar nu va fi și ultimul. 
Faza preliminariilor, ce se 
dispută eliminatoriu (pe gru
pe), ne-ar pune apoi în față 
— în cazul calificării în dau
na Albaniei — învingătoarea 
dublei partide Elveția — Da-

CAMPIONATULUI

(Continuare în pag. a 2-a) ROMANIA

CEHOSLOVACIA,

2
Cheran

3
Olteanu

5 
Beldeanu

8 
Tătaru

STADIONUL

înfruntă
Cam

ALBANIA

primului,

Astă-seară, în sala Floreasca

Sâlceanu

o mare putere 
în baschetul european
Reprezentativele masculine 

de baschet ale. României și 
Cehoslovaciei își dispută 
astă-seară și mîine dimi
neață întîietatea în două 
meciuri care, deși au un ca
racter amical, de verificare, 
prezintă un mare interes, în 
primul rînd datorită valorii 
deosebite a oaspeților. In a- 
cest sens, vom aminti că la 
campionatele europene, echipa 
Cehoslovaciei a obținut meda
lia de aur în 1946, medaliile 
de argint în 1947, 1951, 1955, 
1959 și 1967 șl medaliile de 
bronz în 1935, 1957 șl 1969. 
în plus, formațiile de club 
Slavia Praga și Spartak Brno 
(din care fac parte majorita-

tea componenților lotului) au 
fost de mai multe ori fina
liste ale Cupei Campionilor 
Europeni și Cupei Cupelor.' 
Deci, un palmares impresio
nant al acestei redutabile se
lecționate, din rîndul căreia 
nu lipsesc binecunoscuții in
ternaționali Zidek, Zednicek, 
Ruzicka, Konopasek, Barocii 
și Mifka, prezenți de nenu
mărate ori la marile competi
ții europene și mondiale.

Desigur, în fața unor parte
neri atît de valoroși, dotați 
cu o talie impresionantă și 
recunoscuți

baschetbaliștit 
cehoslovaci au făcut un antrenament de 
acomodare în sala Floreasca. înaintea 
primelor exerciții, un „consiliu" al oas
peților condus de antrenorul N. Ordnung. 

Foto : V. BAGEAC

prin tehnica lâr
D. STANCULESCU

(Continuarea in pag. a 4-a)

FESTIVITATE LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
Joi după-amiază, repre

zentanții Clubului sportiv șco
lar, elevi, antrenori și 
viști au luat parte la o 
moașă festivitate.

Cu acest prilej, conf. __
Marin Bîrjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a înmînat tov. 
Th. Bolea, președintele olu- 
bului sportiv școlar, diploma 
acordată de C.N.E.F.S. pentru 
locul III în întrecerea desfă
șurată anul trecut, de către 
cluburile sportive (grupa a 
III-a), precum șl diploma de

actl- 
fru-

univ.

Hocheiștî

români

în R.P. Chineză
La invitația forului da 

specialitate din R. P. 
Chineză, echipa repre
zentativă de hochei pe 
gheată a României, re
cent promovată în gru
pa Ba C.M., va efec
tua un turneu de pre
gătire în R. P. Chineză. 
Turneul este programat 
în jumătatea a doua a 
lunii noiembrie.

MASA ROTUNDA 
LA CLUBUL 

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA

onoare a C.N.E.F.S. pentru re
zultatele excelente obținute pe 
linia creșterii și pregătirii co
piilor și juniorilor.

NAȚIONAL
Cel mal buni judoka din ln‘r^ 

ea tară se întîlneso azi SI mîine 
aipSx 

de disputate, h>trucît printte cei 
nnroaoe 100 de competitori se afla S&tineri talentațl, care vor 
da o replică viguroasă „veterani
lor". Dintre cei cinci caxn^onl de 
anul trecut, din motive fortuite, 
își vor apăra titlul doar tr-1 
V. Gheorghe (Rapid Buc.) i?a 
kg.I. Herman (I.E.F.S.) la 93 kg 
șl Gh. Boșcu (I.E.F.S.) la 4-93 kg 
Lipsesc D. Georgescu (Rapid) 
63 kg si I- Kaupert (Vagonul 
Arad) — 80 kg, accidentați In 
ajunul finalelor.

Cu mult interes este așteptată 
evoluția tinerilor L. Moldovan 
'voința Sibiu) - 63 R8.C- Roman 
✓Tînniri) — 70 kg, !• Lazar (Va gonSl Arad) - 80 kg, o. Alexan
dru (Rapid) — «3 kg 9* ’■ Bu° (Voința Sibiu) — 93 kg, campioni 
la juniori mari pe 1971, cărora li 
s-a permis participarea la întrece- 
cerile finale ale seniorilor. Prin
tre protagoniști se numără și acei 
componențl at lotului care n-au 
participat la întrecerile de zonă, 
fiind în turneu In Ungaria, ca de 
pildă L. Sabin (I.E.F.S.), O. 
Graeff (Rapid) si C. Melnic (Ra
pid).

în legătură cu această compe
tiție antrenorul lotului, Gh. Don- 
clu,'ne spunea : Finalele vor pri
lejui întreceri dirze, spectaculoase 
și vor avea un plus de atractivi- 
tate datorită ambiției cu care ti
nerii campioni, invitați la finalele 
seniorilor, vor lupta pentru ocu
parea unui loc cît mai bun în 
ierarhia categoriilor. Lupta pentru 
primele locuri se va da intre 
bucureșteni, arădeni și slbienl. 
Dar, ca la orice campionat nu 
slnt excluse surprizele".

Azi slnt programate două reu
niuni, dimineața de la ora 8, iar 
după-amiază, de la ora 16.

Plenara Comitetului Federal
Ieri după-amlază, a avut loc 

plenara comitetului Federației ro
mână de judo, la care au partici
pat membrii comitetului, antrenori, 
sportivi fruntași, reprezentanți al 
comisiilor județene, ai cluburilor 
și alțl iubitori al acestui sport. 
Plenara a analizat activitatea pe 
anul 1970, a aprobat calendarul 
șl bugetul F.R.J. pe anul in curs, 
șl a desemnat biroul din care fac 
parte: general maior PAUL MA
RINESCU — președintele de onoa
re, general maior NICOLAE BUDIȘ- 
TEANU — președinte, ANTON 
MURARU, — secretar generali 
Ov. Moțățeanu, I. Avram, L. Va- 
silcscu, I. Sehovltz, I. Fătu, Gh. 
Donciu șl Ov, Bucur, membri. 
(T.R.).

6
Vlad

FI. Dumitrescu

10
Zhega

8 
Ragami

2
Gjika

Ultimul titularizat echipei
olimpice, Coman, portarul care 
n-a primit nici un gol In acest 
retur, la un antrenament „spe
cial" cu antrenorul Drăgușin.

Foto : S. BAKSI

REPUBLICII, ORELE 16

(antrenori : V. STANEȘCU și C. DRAGUȘIN ; 
căpitan de echipă : Vigu)

Coman

lordânescu

Popovici

Arbitri: FR. WOHRER, la centru, ajutat de L. Artner și 
Fr. Nosert, toți din Austria 

9~
Pano
6 

Vaso (Ziu)
3

Dhtilles
un travaliu cel puțin cores
punzător posibilităților teh
nice și experienței interna
ționale pe care fiecare dintre 
componența săi le posedă, 
intr-un grad cu nimic infe
rior adversarilor.

începînd cu Coman — a
Paul SLAVESCU

1
Dinella (Muhedini) 

(antrenori : L. BORICI și I. SHUKE ; 
căpitan de echipă : Pano) __ _________

nemarca. Dar, pînă la a eșa
lona candidatura olimpicilor 
în perspectivă, antrenorii 
Valentin Stănescu și Cornel 
Drăgușin — care au întîm- 
pinat destule dificultăți pe 
parcursul pregătirilor, în 
ceea ce privește definitivarea 
lotului — au, deocamdată, 
echipa aliniată la linia de 
plecare, sperînd, evident, în
tr-un start lansat.

După un îndelung proces 
de triere — început în toam
na anului trecut și încheiat 
abia ieri, la Snagov — ani
mat permanent de convocări 
spectaculoase și renunțări 
amare, de speranțe și recu
perări, mîine, 
stadionului din 
va fi aliniată 
sus anunțată, 
dacă unul sau 
olimpici nu întrunește sufra
giile unanime (cit de greu 
se realizează la o selecțio
nată acest deziderat !), dacă 
forma de moment nu se află 
la apogeu, ECHIPA are obli
gația să depună în teren, 
de-a lungul întregii partide.

versar în preliminarii îi va 
fi echipa națională a Alba
niei. Și, să sperăm că în 
urma celor două manșe (me
ciul de la Tirana se va dis
puta la 26 mai), acest ad-

(Continuare in pag. a 3-a)

BOSKOV A ALCĂTUIT LOTUL IUGOSLAVIEI
■> •

PENTRU MECIUL
BELGRAD 16 (prin telefon). 

— Iubitorii de fotbal din ca
pitala Iugoslaviei comentează 
succesul repurtat de Steaua 
roșie în „Cupa campionilor eu
ropeni". Victoria clară obținu
tă în fața formației Panathi- 
naikos (4—1) este una dintre 
■cele mai categorice, înregis
trate în partidele de rriiercuri 
din semifinalele cupelor euro
pene. Astfel, se consideră că 
Steaua roșie nu poate pierde 
calificarea în finala C.C.E., a- 
vînd asigurate biletele de a- 
vion pentru Londra, unde, la 
2 mai, va avea loc partida 
decisivă pentru cîștigarea tro
feului.

In același timp, au început 
și comentariile privind pregă-

CU ROMANIA
tirile echipei naționale în ve
derea meciului de miercuri,_ 21 
aprilie, 
mâniei, 
ferință 
căreia 
Boșkov _ 
liștilor iugoslavi pentru me
ciul de la Novi Sad. Iată-1 :

PORTARI : Vukcevici (Haj- 
duc Split), Duikovici (Steaua 
roșie);

FUNDAȘI : Rajkovici (Niș), 
Pavlovici (Steaua roșie). Pau- 
novicj (Partizan), Holțer (Haj-

Dușan BUGARIN

cu reprezentativa Ro- 
Ieri a avut loc o con- 
de presă, cu prilejul 

selecționerul Vujadin 
a anunțat lotul fotba- 

me-

(Continuare în pag. a 3-a)

La rugby: DUEL (indirect) GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA

Din nou la rugby, la meciurile din cadrul campionatului național. Un campionat pe care 
l-am dori mai bogat în „încercări" spectacu loase, în maniera celor înscrise în meciul 
România — Italia. In fotografie, Suciu (pe care-l vom revedea astăzi, în meciul Grivița 
Roșie — „U“ Timișoara) înscriind cel de al 6-lea „essai“ al reprezentativei...

Foto: A. PÂNDELE

Astăzi, o dată cu jocurile 
etapei a XV-a, se reia cam- 
?ionatul diviziei A de rugby, 

n perspectivă, o etapă de aș
teptare în care cele două aspi
rante la titlu, Grivița Roșie și 
Steaua, vor continua indirect 
disputa pentru supremație. Un 
fapt demn de semnalat : cele 
două echipe vor evolua în ca
drul unui interesant cuplaj, 
pe stadionul din Parcul copi
lului : Steaua va întîlni pe 
Constructorul, începînd de la 
ora 15, iar Grivița Roșie va 
evolua în compania Universi
tății Timișoara (ora 16.30). E- 
vident, misiunea rugbyștilor 
militari pare mai ușoară,

Celelalte meciuri ale etapei 
vor avea loc duminică. Ne a- 
trage atenția, în primul rînd, 
meciul de la Iași : Politehnica, 
după ce a avut cî.știg de cau
ză la Steaua, cu cîteva etape 
în urmă, va încerca să repete 
performanța și în fața echipei 
Dinamo. La Petroșani, știința 
nu poate pierde, în mod nor
mal, în fața Agronomiei Cluj 
și la fel Rulmentul, care joa
că acasă, la Bîrlad, cu Rapid 
București. Mai echilibrat se 
anunță meciul de la Sibiu, în 
care C.S.M., ajunsă în zona 
de jos a clasamentului, pri
mește replica Faruluj Constan
ța, în accentuată revenire de 
formă.

pe gazonul 
Dealul Spirii, 
formația mai 
Și, indiferent 

altul dintre

Lucian Sabin (cat. 63 kg), reprezentantul I.E.F.S. la finalele 
campionatului național de judo, executînd o spectaculoasă 
aruncare peste șold. Foto : M. THEO

în „Criteriul de primăvară4* la tenis

IN TURNEUL FINALIȘT1L0R

CLIMATUL DE SPORTIVITATE- 
j CONDIȚIE VITALĂ A PROGRESULUI ÎN FOTBAL

Deși par generalități, știute de clnd lumea — și 
de către toată lumea — constatăm că adevăruri de 
tipul fenomenul sportiv are nevoie de un climat 
de sportivitate, spectacolul sportiv depinde nemij
locit de audiența de care se bucură în masa pu
blicului, „actorii stadioanelor" trebuie să respecte 
publicul și să fie respectați de către el, fair-play-ul 
este o condiție primordială a oricărui sportiv, dar 
și a spectatorilor sint din cind in ctnd uitate de 
cite una din „părți".

In ultima vreme, In atenția cititorilor noștri au 
revenit, cu supărătoare frecvență, relatări despre 
manifestările nesportive — din tribună, din teren 
— de pe diverse stadioane (la Craiova, la Brașov 
etc.) de fotbal. In urma accidentării arbitrului de 
tușă George Dragomir (in pauza meciului cu Farul), 
căruia un spectator din tribuna stadionului craio- 
vean i-a spart capul cu o piatră, echipa de fotbal 
Universitatea a fost sancționată cu pierderea drep
tului de a juca două etape pe teren propriu.

Cum pe stadionul craiovean manifestările nespor
tive nu sînt, din păcate, o noutate — cum nici sus
pendarea terenului din Cetatea Băniei nu se pro
duce pentru prima oară — am organizat cu forurile

„SÎNT CONVINS CA SITUAȚIA SE VA
Conf. univ. CONSTANTIN 

BARBU — vicepreședinte al clu
bului sportiv Universitatea 
Craiova: „Aici, la această masă 
rotundă, purtăm discuții — 
fructuoase pe cît se vede, și 
aceasta este foarte bine — și 
despre relația club-spectatori, 
dar eu cred că se pedalează 
prea mult pe acest caz neno
rocit al unui individ străin de 
orașul nostru, de publicul 
sportiv craiovean. Un caz care, 
evident, este de detestat, de 
înfierat. Pa altfel reacția ade-

5
conducătoare ale clubului Universitatea Craiova o 
„masă rotundă" pe tema SPORTIVITĂȚII PUBLI
CULUI. Au participat : profesor universitar CON
STANTIN BOȚEA — prorectorul Universității Cra
iova, președintele secției de fotbal a echipei stu
dențești craiovene ; AUGUSTIN BRINDUȘE, pre
ședintele C.J.E.F.S, Dolj, ION DOBRIȚOIU, secre
tarul clubului Universitatea Craiova ; asistent uni
versitar IOAN CONSTANTINESCU, vicepreședinte 
al clubului Universitatea Craiova ; maior VASILE 
LEPADATU, comandantul inspectoratului munici
pal de miliție — Craiova ; GHEORGHE GOLBAN, 
student ; dr. VASILE FR1NCULESCU — medicul 
echipei Universitatea ; conferențiar universitar 
CONSTANTIN BARBU, vicepreședinte al clubului 
sportiv Universitatea Craiova ; CONSTANTIN DE
LIU, antrenor Ia echipa de tinere«-rezerve Univer
sitatea ; NICOLAE ȘTEF, procuror ; asistent uni
versitar CONSTANTIN OȚET ; EUGEN GHEOR
GHIU, membru in colegiul județean de arbitri. Din 
partea ziarului „Sportul" au fost prezenți CON
STANTIN FIRANESCU, redactor șef adjunct, MA
RIUS POPESCU și TIBERIU STAMA — redactori.

ÎNDREPTA"
vârâtului public, al marelui 
publio sportiv din orașul nos
tru, a fost foarte fermă, aju- 
tînd organele de ordine să 
depisteze pe cel vinovat. Nu 
este, oare, aceasta cea mai e- 
locventă dovadă a mentalității 
sănătoase pe care o manifestă 
publicul craiovean ?

Poate s-ar cuveni să insistăm 
puțin asupra celor petrecute la 
Petroșani. Antrenorul secund 
al echipei Universitatea Cra
iova, Gheorghe Nuțescu, a a- 

tru atenția observatorului fe-

deral Ștefan Wetzer în legă
tură cu gestul deplasat al ju
cătorului Georgevici de la 
Jiul, care pur și simplu și-a 
scos pantalonii în fața publi
cului. De asemenea, în legă
tură cu lovirea de către ju
cătorii de la Jiul a lui Oble- 
menco și Strîmbeanu. Rezul
tatul ? I s-a dat avertisment 
lui... Bălan ! ? Mă întreb a- 
tunci : care este rolul observa
torului federal ? Cum se ma
nifestă spiritul său de obiecti
vitate ? Nu tumvș, dengturlnd

realitățile din teren, el ajun
ge să se compromită ? Eu cred 
că este de datoria 
mis al federației 
tate, de a sesiza 
ce se întîmplă pe

S-a amintit aici
maj vechi al arbitrului Gheor- 
ghe timona. I s-a aruncat cu 
nisip în față de niște irespon-

acestui tri- 
de speciali- 
absolut tot 
teren.
și de cazul

sabili. Am luat imediat măsuri. 
A fost construit un tunel spe
cial pentru jucători și arbitri.

Marius POPESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

cte binecunoscut faptul 
1 dezvoltă multă pasiune.

‘te binecunoscut faptul că sportul
4 dezvoltă multă pasiune. De altfel, 

fără această sămînță roditoare, și 
el, și alte îndeletniciri productive sau re
creative ar fi seci, fără conținut, s-ar 
ofili și ar dispare. De la pasiune la pati
mă, granița este mică. Chiar și patima 
are ceva bun, dar una este, de pildă, 
patima unui medic care veghează cîteva 
nopți de-a rîndul pentru a salva vieți 
de oameni și alta-i patima unor suporteri 
sportivi care văd tot ce-i bun numai la 
echipa lor și tot ce-i rău la adversari, 
la arbitri și la toți ceilal i care judecă 
altfel decît ei.

In atenția iubitorilor sportului din țara 
noastră fi, în special, a amatorilor de 
fotbal, s-au situat cunoscutele abateri de 
la Craiova și Brașov, în dezbaterea pre
zentă, ținută la Craiova, cu factorii com- 
petenți, ale căror preocupări cotidiene se

După Ovici, Boaghe și Ke- 
rekeș, vineri a fost desemnat 
al patrulea jucător care va 
intra în turneul finaliștilor i 
I. Sântei. Drumul spre califi
care al tenismanulua de la 
C.S.U. Construcții era pe 
punctul de a fi stopat, la un 
moment dat, de către adver
sarul său, Z. Nemeth (Progre
sul). Acesta și-a adjudecat 
primul set cu 6—3. Cel de al 
doilea i-a revenit lui Sântei, 
nu însă cu ușurința cu care 
el s-ar fi așteptat- Apoi, din 
cauza întunericului, meciul 
s-a întrerupt. La reluare Ne
meth nu a mai fost adversa
rul tenace din ajun, astfel că 
Sântei a ieșit învingător cu 
3—6, 6—3, 6—3.

Rezultate tehnice i dublu 
fete: Florida Butoi, Elena Ca- 
tuna-Vera Dudaș, Ana Breda 
6—2, 6—2, Marieta Ghercioiu, 
Margareta Fazakaș-Virginia 
Urdea, Mioara Egri 6—1, 6—3,

mers al activității 
remarcă atitudini, 
lucide, sănătoase, 
generală, înainta- 

societatea noastră.

leagă strîns de bunul 
sportive și sociale, se 
luări de poziții foarte 
conforme cu atmosfera 
tă, care caracterizează

In cadrul discuțiilor au apărut unele 
aspecte critice îndreptățite la adresa or
ganelor Federației de fotbal ți a condu
cerii federației însăși, privind lipsa unor 
măsuri generale, dozajul sancțiunilor și, 
mai cu seamă, aplicarea pe plan general 
a unor măsuri cu caracter permanent, care 
să ducă la îmbunătățirea atmosferei de 
joc la întîlnirile din campionat.

Este remarcabil modul în care repre
zentanți ai clubului sportiv Universitatea 
Craiova, ai spectatorilor, ai procuraturii 
și miliției se dovedesc interesați de bunul 
mers al activității sportive competiționrle,

Elena Trifu, Vera Rado-Pa- 
raschiva Georgescu, Angela 
Crăciun 6—0, 6—1; dublu-
mixt: A. Leonte, Anca Flo- 
reșteanu-I. Giurgiu, Margare
ta Fazakaș 6—2, 4—6, 6—2, C. 
Curcă, Mihaela Nossa-C. Chi
nan, Virginia Urdea 6—3, 
6—2, M. Breazu, Florența Mi- 
hai-I. Gusnerer, Rodica Pre- 
cup 7—5, 5—7, 7—5, C. Hără- 
dău, Angela Crăciun-D. Con- 
stantinescu, Mioara Egri 6—2, 
6—1, P. Hutter, Lucia Tănă- 
sescu-L. Vîrgolici, Elena Gu- 
ruianu 6—2, 6—2, E. Horvath, 
Paraschiva Georgescu-A. Ro- 
șianu, Mihaela Dumitriu 7—6, 
6—4 ; dublu-bărbați : I- Kere- 
keș, V. Sotiriu-F. Manea, M. 
Breazu 6—0, 6—3, T. Ovici, 
Z. Nemeth-M. Bondor, C. Di
ma 6—3, 6—3, C. Curcă, O. 
Vîlcioiu-S. Basarab, P. Dumi
trescu 5—7, 6—3, 6—4, M. 
Robu, R. Bădin-S. Negru, V. 
Silaghi 6—1, 6—1, E. Horvath, 
C- Hărădău-L. Soare, C. Fe- 
teanu 7—6, 6—3. întrecerile 
continuă astăzi, pe terenurile 
Progresul, între orele 8—13 
și 15—19.

I. G.

DOUA GIMNASTE
ROMÂNCE IA RIGÂ

(Continuare în pag. a 3-a)

Au plecat la Riga, spre a 
evolua într-un important con
curs Internațional de gimnas
tică modernă, programat azi 
șl mîine, sportivele Sabina 
Șerbănesou și Maria Preda, 
(eleve la Liceul 35 din Capita
lă). Gimnastele sînt însoțite de 
Livia Grama (antrenoare) și 
Mihaela Solomonov. Ea tur
neul de Ia Riga vor fi pre
zente gimnaste de înaltă va
loare din mal șțjulfe țări ale
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SEMICENTENARUL NOILOR DESTINE
(Urmare din pag 1) 

sarcinilor geiiferale ale luptei 
proletare" *.

Succesul Conferinței a de
terminat pînă și Inspectoratul 
de poliție din București să a- 
precieze dezvoltarea asociației 
,,Prietenii Naturii" ca o dova
dă a posibilității creării unei 
.federații sportive muncitorești. 
Ca urmare, conducerea Fede
rației Societăților Sportive din 
România anunță — fără mo
tivări ! — că „exclude din si
nul F.S.S.R. societățile sporti
ve ^Prietenii Naturii" („DIMI
NEAȚA" din 26 martie 1924). 
Chiar și ziarele burgheze soli
cită lămuriri, arătîrid că „este 
de datoria conducătorilor 
F.S.S.R. să dea un comunicat 
explicit în chestiunea exclude
rii asociației sgortive „Priete
nii Naturii" („Sportul" din 3 
aprilie 1924). Bar conducerea 
F.S:S.R. se mulțumește să res-

* N. G. Muntcdnu, S. Gros
man : „Prietenii Naturii", or
ganizație cultural-s p o r t i v ă 
muncitorească", în Analele In 
stitutului de Istorie a Parti 
dului, de pe lingă C.C. al 
P.C.R., nr. 6/1963, pag. 148.

pingă apelul asociației „Prie
tenii Naturii", la 6 aprilie 1924. 
într-o ședință la care „ău fost 
prezenți pentru prima oară 
doar opt membri, adică mini
mul cerut de statut pentru a 
(ine ședință valabilă" („DIMI
NEAȚA" din 11 aprilie 1924). 
Era clar pentru toată lumea 
că F.S.S.R. executa doar dis- 
pozițiunile organelor de repre 
siune.

Excluderea grupărilor „Prie
tenii Naturii" din F.S.S.R. nu 
a constituit, de altfel, decît 
un prim pas pe drumul tenta
tivelor de înăbușire a mișcă
rii sportive muncitorești. Sigu
ranța generală continuă aceas
tă acțiune, arestînd principa
lii activiști ai asociației, iai 
la 29 iulie 1924, o dată cu 
P.C.R., U.T.C.R. și Comitetul 
Femeilor Comuniste, asociația 
„Prietenii Naturii" este Scoasă 
în afara legii, conform preve
derilor ordonanțelor nr. 1 și 
2 ale Corpului II Armată. Dar 
nici aplicarea acestei măsuri 
extreme nu a adus realizarea 
planurilor oficialității burghe- 
zo-moșierești de desființare a 
mișcării sportive muncitorești.

îndeplinind sarcinile trasate

în noile condiții, de ilegalita
te, de către partid, activiștii 
fostei asociații au trecut la 
înființarea unor noi grupări 
sportive legale, la activizarea 
celor existente, pentru conti- 
ndătea aplicării liniei revolu
ționare în domeniul educației 
fizice și a sportului. Printre 
organizațiile și cluburile spor
tive în cadrul cărora activau 
membri de partid și militanți 
ăi asociației „Prietenii Nâtu- 
rii" pot fi enumerate : „Grafi
ca" (ulterior. „Stăruința"), 
„Sportul muncitoresc", „Spar- 
tacus", „Prometeu", „Metalo- 
globus", „Titanul" etc. din Ca
pitală, B.M.T.E. (B r a s o v), 
A.M.E.F.A. (Arad), T.M.T.E. 
(Timișoara), „Jiul" (Lupeni) 
etc. Importanța acestora ne 
este concretizată chiar de a- 
firmațiile organelor de repre
siune. Astfel, Direcția poliției 
și siguranței generale era se
sizată că „Prietenii Naturii" 
își continuă activitatea prin in
termediul unor grupări legale 
cu alte denumiri, „căpătînd 
zilnic noi aderenți". La rîndul 
său, Ministerul de Interne era 
solicitat să dea instrucțiuni de 
modul în care trebuie să se 
procedeze în cazul cînd gru
pările legale alegeau în con
ducere comuniști. După cum 
vedem, înșiși adversarii mișcă
rii sportive muncitorești erâu 
obligați să recunoască forța 
mobilizalorică pe cate o repre
zenta aceasta, sub permanenta 
conducere și îndrumare a parti
dului.

REUȘITELE UNOR
O vizită recent întreprinsă 

prin cîteva asociații sportive 
din Tr. Măgurele, ne-a lăsat 
■Să intrbvddem că aici există 
to preocupare susținută pen
tru atragerea unui număr cît 
mai mare de salariați la 
practicarea exercițiilor fizice 
și sportului. în mod deosebit 
si vede acest lucru la asoci
ațiile Voința, Chimia, Avîn- 
tiil. Sănătatea și Cetatea 
C.A.P. Dumitru Gruia, pre
ședintele Consiliului munici
pal pentru educație fizică și 
sport, ne vorbea despre per
manentele inițiative și cău
tări ale antrenorilor, instruc
torilor și profesorilor de edu
cații fizică, dar, mai ales, 
despre reușitele acestor oa
meni pasionați. „Practic, la 
asociația Chimia — ne spu
nea interlocutorul — mai 
mrrtt di 2 000 de salariați ai 
combinatului activează în 
cele 10 secții pe ramură de 
sport. De foarte multă popu
laritate se bucură aici ex
cursiile organizate la Sfîrșit 
de săptămînă, cu participa
rea Sălariâților și a familiilor 
acestora".

Experiența cîștigată de â- 
Sociâția sportivă Chimia me
rită măcar sumar cunoscută.

Secretarul acesteia, Ion Cră
ciun, un om de inițiativă, 
pentru care sportul înseamnă 
mișcare, acțiune și nu ra
poarte și tot felul de dări de
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OAMENI PASIONAȚI
ale : club, parc cultural- 
sportiv, terenuri pentru 
multe discipline sportive. în 
diversele competiții interne, 
desfășurate pe baza calenda

Echipa de minibaschet a școlii generale nr. 1 surprinsă îna
intea unui antrenament

Foto : Fl. ENE

seamă, a reușit să mobili
zeze pe cei 2 000 de membri 
ai asociației la amenajarea 
unei complexe baze materi-

CĂTRE LOTURILE
După Concursul republican 

de gimnastică al școlilor 
sportive și al liceelor cu 
program de ediicațih fizică, 
concluzia firească ce se im
pune, în primul rînd, este 
aceea că întrecerile s-au ri
dicat la un btm nivel tehnic. 
Specialiștii sînt unanimi de 
acord că gimnaștii și gim
nastele evoluează cu pași si
guri către loturile reprezen
tative ale țării. Este, de alt
fel, normal să fie așa dacă 
avem în vedere făptui că în 
școlile unde 
panților la 
s-au creat 
pentru a-și 
tria.

S-a observat — atît la 
concursul băieților, cît și la 
acela al fetelor — dorința 
antrenorilor și Spdrtivilor de 
a adopta cele riiai proaspete 
metode de pregătire, de a 
introduce în exercițiile lor 
elemente noi, cum ar fi salt 
și jumătate la coborîre (pa
ralele) sau dublu salt ; la 
bara fixă, dublul salt înainte 
(încercat și reușit de cîțiva 
juniori ai școlii sportive din 
Tg. Mureș) s-a dovedit a fi, 
dfe asemenea, un element ori
ginal.

Părerea ne-a fost confir
mată și de conf. univ. Ro
bert Podlaha, arbitru prin
cipal al întrecerii gimnaști- 
lor : „Importantă în evoluția 
din această ediție a gimnaș- 
tilor este 
executarea corectă a mișcă
rilor. Dacă ar trebui să fac 
o ierarhizare, aș spune că 
pregătirea cea thâi bună, la 
toate capitolele, au avut-o 
gimnaștii de categoria I. Ar 
urma, Ia diferență foarte 
mică, cei din categoria mae
ștri, pe ultimul loc în clasa
ment situîndu-se, după păre
rea mea, reprezentanții cate
goriei a II-a“.

Indiferent de gradul de di
ficultate a exercitiilor, în-

REPREZENTATIVE

învață, partici- 
acbst edneurs li 
toate condițiile 
desăvîrși măies-

orientarea către

trecerea gimnastelor a relie
fat buna pregătire a multor 
participante. în ceea ce pri
vește pregătirea de ansam
blu, trebuie evidențiate spor
tivele sibience (antrenori 
prof. Crista Vr ciulescu și 
prof. Nicolae Buzoianu) care, 
la categ. a Il-a, au dominat 
,net întrecerile, cucerind și 
numărul cei mai mare de 
(locuri fruntașe.
i Solicitînd părerea lectoru
lui univ. Julieta Cintoiu, ar
bitru principal, despre evo
luția gimnastelor, interlocu
toarea he-a declarat : „Aș 
vrea Să încep cu selecția 
pentru concurs. Dacă în an
samblu se poate vorbi des
pre o alegere judicioasă a 
sportivelor, în unele cazuri 
aceasta a lăsat de dorit. Mă 
refer Ia echipa Liceului cu 
program de educație fizică 
din Brașov, unde criteriul 
selecției se pare că nu s-a 
aflat prea mult în atenția 
profesorilor. Numai astfel se 
explică nivelul tehnic destul 
de scăzut ai 
la categoria 
rindu-mă la 
Ia categoria 
că ele s-a.u prezentat cu ele
mente tehnice corect însu
șite. La sărituri, de exemplu, 
aș remarca 
cu aterizări 
cele Sofia
Berea, Ecaterina Mai), iar Ia 
paralele 
faptul 
depășit 
rințelor 
gimnastele prezentîndu-se cu 
elemente foarte grele pe care 
le-au executat corect și cu 
amplitudine. Cu observațiile 
critice expuse Ia inceput, 
apreciez că întrecerile la care 
am asistat ne dau speranțe 
într-o evoluție la capătul că
reia se întrevăd succese 
certe ale gimnasticii noastre 
feminine".

publicarea 
clasamentului 
10 boxeri ro-

trezește 
pugiliștii 

astfel un 
și gene-

printre 
devenind 

stimulator 
gale interesante,

care au stat la 
sînt re

Clasamentul SPORTUL

rului întocmit în colaborare 
cu sindicatul și organizația 
U.T.C., sportivii de la Chimia 
își consumă în modul cel 
mai eficient timpul lor 
liber. Pe de altă parte, mulți 
dintre ei sînt angrenați, cu

rezultate dintre cele mai 
bune, în întreceri cu carac
ter republican. în Cupa 
U.G.S.R., echipa de oină este 
deținătoarea locului III, tî- 
nărul Ion Grancea s-a clasat 
pe locul III în campionatul 
republican de judo (de re
marcat că la această disci
plină antrenoare este ingi
nera Monica Rotaru), iar la 
alte discipline ca handbal, 
box; șah, tenis de masă, 
tenis de cîmp, natație, volei 
și fotbal 4- sportivii de la 
Chimia ocupă, de ..asemenea, 
locuri fruntașe.

Referindu-ne, în continu
are, la sportul de masă, vom 
spune că și asociațiile elevi
lor din localitate desfășoară 
o rodnică activitate. Școlarii 
sînt angrenați în diverse 
competiții locale. Recent e- 
chipa de baschet a Liceului 
Unirea a cîștigat campionatul 
județean de baschet la fete, 
iar echipa Școlii generale 
nr. 1 pe acela ,de mini-bas- 
chet. Numele profesorilor Se
bastian Caragea, Elena 
Enache și Anca Eduard sînt 
cunoscute în întregul județ 
Teleorman^ pentru pasiunea 
pe care o depun în iniție
rea elevilor în tainele spor
tului și în depistarea unor 
reale talente.

Florian ENE

sportivelor de 
maestre. Refe- 
gimnastele dc 

a Il-a, apreciez

zborurile înalte, 
sigure (sibien- 

Gabrca, Magda

de evidențiat este 
îmbucurător că s-a 
cu mult nivelul ce- 
pentru acest aparat,

I. G.

START IN A Xll-a EDIȚIE CURSEI MUNȚILOR"

Luni, la Sinaia

Stabilirea și 
trimestrială a 
celor mai buni 
mâni la fiecare categorie de 
greutate a Stirnit interes în 
rîndurile amatorilor de box. 
Dar, ceea ce este mult mai 
pozitiv, clasamentul 
ambiții 
fruntași, 
element 
rator de

Criteriile 
baza clasamentelor 
zultatele meciurilor susținute 
de boxeri Ia acest început 
de ăn, în competițiile inter
ne (amibale și oficiale) și in
ternaționale lâ cărfe ău parti
cipat. Așa Stînd lucrurile, 
inactivitatea competițională 
ă campionilor europeni Con
stantin Ciucâ și Aurel Dumi
trescu explică locurile ocupa
te de ei în ordinfea catego
riilor respective, în neconcor- 
danță cu valoarea lob reală. 
De asemenea, absența primu
lui boxer român al anului 
1970 din fruntea listei cate
goriei ușoară (Câlistrat Cti- 
țov) se dătorește debutului 
său sinuos la încfeputul se
zonului cbmpetițibnăl (îrifrîn- 
gerea de la Constanța). în 
sfîrșit, compârînd actualele 
clasamente cu ultimele publi
cate, se constată mari dife
rențe. Acestea se datoresc fie 
retragerii (său absenței) unor 
sportivi din activitatea com- 
petițională ,.(C. Buzuliuc, Gh; 
Călin, G. Schubert, V. Lhbă- 
duș, N. Manița, I. Mihăilea- 
nu etc.) $i âpâriției altora care 
au făcut salturi spectaculoa
se pe linia creșterii perfor
manțelor sportive ($t. Băia
tu, M. Păuniță, C. Buhâra, 
O. Andercb, L. Mâthe, S. Tî- 
rîlă etc.), fie nivelului dife
rit al formei sportive atins 
de boxerii fruntași în aceas
tă etapă.

Fără îndoială, 
în ierarhizarea 
celor mai buni 
categorie rie-âm 
ahtrenori 
specialiști, clasamentele

Cei mai buni 10
Drăgan (Steaua), 7. C. 
hara (C.S.M. Reșița), 8. Șt. 
Receanu (C.S.O. Baia Mare), 
9. V. Budulici (Dinamo Bra
șov), 10. C. Seidali (Cimentul 
Medgidia). CATEGORIA 
MUSCĂ : 1. C. Gruiescu 
(SWăua), 2. V. Ivim (C.P.M.B.), 
3. A. Dumbravă (Oțelul Ga
lați), 4. C. Ciucă (Steaua), 5. 
C. Pop (U.M. Timișoara), 6. 
A. Cojan (Sport Club Ba
cău), 7. T. Cerchia (Farul), 
8, N. Cordoș (Dinamo), 9. I. 
Nicolâu (Nicolina), 10. C. 
Stănescu (Dinamo Brașov). 
CÂTEGORIA COCOȘ :1. A. 
Morarii (Dihămo), 2. 
derco (Voință Cluj), 3. 
Dumitrescu (Steaua); 4. 
Molnar (Dinamo Brașov), 
I.

Bu-

.Intre 19 și 22 aprilie se va 
desfășura a Xll-a ediție a tra
diționalei. competiții „CURSA 
MUNȚILOR" — organizată de 
către clubul DINAMO. în co
laborare cu A. S. LOTO-PRO- 
NOSPORT. De mai mulți ani. 
această importantă întrecere cu 
caracter 
tu ie un 
cicliștii 
special, ____  ___
pregătește în vederea ..Cursei 
Păcii".

Anul acesta, la start vor fi 
prezente redutabila formație 
cehoslovacă ă clubului Ruda 
Hvezda — Plsen (ai cărei spor
tivi au înregistrat frumoase 
succese în ultimele ediții ale 
acestui concurs montan) și o 
reprezentativă a clubului DY
NAMO — Berlin, alcătuită de 
asemenea, din rutieri de certă 
valoare. Așadar, există pre
mise pentru o competiție di
namică, de un nivel tehnic ri
dicat, — ca în fiecare an de 
altfel — care va constitui și 
un elocvent examen, atît pen
tru cicliștii din loturile repu
blicane cît si pentru cei din 
diferite cluburi, care aspiră să 
poarte tricoul național într-una 
(sau mai multe) dintre nume- 
••pâsele competiții internațio
nale programate în sezonul 
1971.

internațional const.i- 
edificator test pentru 
noștri fruntași 
pentru lotul care

și, în
se

„Cursa Munților" își arc „se
diul" la Sinaia și se desfășoa
ră după următorul program : 
etapa I. luni 19 aprilie. Sinaia 
— Chichis — Sinaia (120 km) i 
etapa a Il-a- riiărți 20 aprilie, 
Sinaia — Bănești — Sinaia (85 
km) t etapa a 111-a, miercuri 
21 aprilie, circuit în orașul 
Sinaia (50 km) : etapa a IV-a, 
joi 22 aprilie. Sinaia — Bucu
rești (125 km), sosirea pe ve
lodromul Dinamo la oră 12.30.

chiar dacă 
temporară a 
10 la fiecare 
consultat cu 

ai lotului și alți 
' ac

tuale mai pot ti discutate și 
chiar îmbunătățite. Așa cum 
arh amintit mai sus, ele ău 
rolul să trezească noi dorințe 
de Afirmare ă pugiliștilor 
noștri, să stimuleze pregăti
rea lor viitoare și activitatea 
pugilistică din țară.

CATEGORIA SEMIMUS- 
CA ! 1. A. Mihai (Farul), 2. 
P. Canea (Progresul Brăila), 
3. Șt. Băiatu (C.P.M.B.), 
M. Lumez’eanu (Steaua), 
Șt. Boboc (Dinamb), 6.

O. An-
A. 

Fr.
5. 

Ciocoi (ASA Cluj), 6. V. 
Ivanovici (Sport Club Bacău),
7. P. Pîrvu (Metalul Bocșa),
8. N. Manea (Muscelul), 9. I. 
Lungu (Metalul), 10. 
vos (I.S. C. Turzii). 
GORIA PANĂ î 1. 
metcu (Rapid), 2. P. 
cea (O.S.M. Reșița), 
Amăzăroaie (Oțelul), 4. 
Gîju (Steaua), 
(A.S.A. Cluj), 6. 
(Steaua), 7. M. 
(Rarul), ... 8. I.
(C.S.M. Reșița), 9. P. Mânole 
(Farul), 10. M. Nicolae (Elec- 
troputerb). CATEGORIA SE- 
MTVȘOARĂ j 1. Gh. Pușcaș 
(Steaua), 2. A. îliescu (Farul),
3. A. Simion (Muscelul), 4. 

’ Gh. Ciochină (Steaua), 5. A.
Vasile (Dinamo), 6. C. Bunib 
(Tractorul), 7. C. Hoduț (O- 
limpia), 8. M. Păuniță (A.S.A. 
Tg. Mureș), 9. N. Deicu (O- 
țelul), 10. A. Rusneac (C.S.O. 
Baia Mare). 
UȘOARA : 1. 
(Dinamo), 2. 
namo), 3. Gh.
4. A. Iâcob (Vbința), 
Mathe (Voința Cluj), 6. A. 
Simionescu (Farul), 7. N. Pa- 
răSchiv (Rapid), 8. Gh. Rdș- 
ca (I.S. C. fui-zii), 9. E. Sam
son (Dunărea Galăți), 10. V.

I. Ot-
CATE- 
G. Po-
Nedel- 

O. 
N.

V. Kiss 
M. Toni 

Dumitrașcu 
Angelescu

5.

3.

CATEGORIA
P. Dobrescu 

C. Cuțov (Di- 
Bădoi (Rapid), 

5. L.

la fiecare categorie
Prodan (Metalul). CATEGO
RIA SEMIMIJLOCIE: 1. V. 
Zilberman (Steaua), 2. Gh. 
Ene (Dinamo), 3. C. Ghiță 
(Dinâmo), 4. I. Hodoșan (Me
talul), 5. N. Ispas (U.M. Ti
mișoara), 6. C. Melinte (Ni- 
colina), 7. AI. Popa (Steaua), 
|B. Al. Matiuș (C.S.O. Baia 
(Mare), 9. V. Filip (Farul), 10. 
'Șt. Voicu (Oțelul).
GORIA MIJLOCIE
1. I. Gyorffy (Dinamo),
I. Covaci (Dinamo), 3. T. Ni
colae (Metalul), 4. N. Moț 
(Motorul Arad), 5. D. Mihal- 
cea (Dinamo), 6. C. Negip (Ci
mentul Medgidia), 7. V. Tîrb 
(Motorul Arad), 8. M. Dehe- 
leanu (Motorul Arad), 9. fî. 
Constantinescu (Electropu- 
tere), io. N. Enciu (Metalul), 
CATEGORIA MIJLOCIE i 1.
H. Stump (Metalul), 2. 
Năstâc (Steaua), 3. S, 
(Dihămo), 4.
(Oțelul), 5. I. Petrea (Dinamo 
■Brașov), .6.
(Steaua), 7. I. Olteanu (Di
namo), 8. V. Deșliu (Voința 
Buzău), 9. D. Găinam (Cri- 
șul Oradea), 10. V. Tecucea- 
nu (Rapid). CATEGORIA 
SEMIGREA : 1. I. Monea (Di
namo), 
talul),
4. M. 
Bucur 
caru (Rapid), 7. I.
(Steaua), 8. M. COhStatitinfes- 
cu (Dinămo), 9. i. Chifu (Di
namo Brașov), 10. Al. But 
(Steaua). CATEGORIA 
GREA ! 1. I. Alexe (Dina
mo), 2. Al. Prohor (C.S.M. 
Sibiu), 3. I. Sănătescu (Oțelul 
Galăți), 4. D. Zelincâ (Steaua),
5. A. iancu (Muscelul), 6.
I. Dascălu (Dinamo), 7. M. 
Văcariu (Dinamo Brașov), 
8. Gh. Oprba (Metalul Mol
dova Nouă), 9. Șt. Covaliu 
(Electromagnetica), 10. 
Vălfe (Electroputere).

CATE-
MICĂ i

2.

A.
Tîrîlă

C. Cojocaru

Gh. Chivăr

2. P. Cîmpeanu (Me-
3. P. Pîrvu (Farul), 
Florea (Oțelul), 5. D. 
fOțelul), 6. P. Cojo-

Siliște

p.

Mihai TRANCĂ

PETHOIIIL CONDUCE

IN CONCIDSiiI REPIIBIJCAN AL COPIILOR

Campionatul republican de motorete
ÎNCET, ÎNCET, NU ASIGURI SUCCESUL MOBILIZATORIC

Apropierea startuluiApropierea startului în cea 
de-a doua ediție a campiona
tului republican rezervat po
sesorilor de motorete româ
nești „Carpați" și „Mobra" se 
simte în multe localități ale 
țării. Pe traseu au apărut a- 
fișe, iar în locurile unde sînt 
instalate punctele de control, 
se fao intense pregătiri. La 
București, Brașov, Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Sibiu, Ploiești, 
Zărnești, Baia Mare, Buzău și 
Moreni concurenții își pun la 
punct mașinile.

Din păcate, nu putem rela
ta nimțe din Reșița, Timișoara, 
Arad și Pitești — ca să a- 
mintim numai cîteva dintre 
centrele cu secții de perfor
manță — unde domnește o to
tală acalmie. Este suficient sa 
amintim că, deși ne mai des
parte mai puțin de o săptămî
nă de ora startului, din . ora
șele menționate n-a sosit la 
federația de specialitate nici 
o înscriere la campionat. De 
altfel, pe foile de concurs fi
gurează la ora actuală, un nu-

redus de partici- 
al po-

După 
princi- 

nesatis- 
lipsa de

s

PRINTRE
CULOARE

4.
5.

V.Emil IENCEC

ECHIPELE BUCUREȘtENE ÎN ÎNTRECERE
Echipele bucureștene de oină 

au luat startul în două im
portante competiții : „Cupa
U.G.S.R." și „Cupa României", 
își dispută întîietatea forma
țiile F.C.M.E., Universitatea și 
C.P.B. După cum se poate Ve
dea, lipsește din concurs fosta 
campioană a țării, Dinamo 
București, actualmente Dinamo 
Băneasa.

Primele rezultate : C.P.B. —

F.C.M.E. 6—0, Universitatea — 
C.P.B. 7—17 (în „Cupa Româ
niei"), F.C.M.E. — Universita
tea 2—13, C.P.B. — F.C.M.E. 
14—4

Astăzi, începînd de la ora 
16, pfe terenul C.P.B. vor avea 
loc următoarele meciuri : 
C.P.B. — Universitatea Bucu
rești. („Cupa U.G.Ș.R."), Uni
versitatea — F.C.M.E. („Cupa 
României").

■ ■ ; ...........  -- —■ --------------------““L

Saptămîiia viitoare pe ecrane
PRINTRE COLINELE VERZI

producție a studioului cinematografic București

scenariul și regia: NICOLAS BREBAN 
cu : Dan Nuțu, Ion Caramitru, Mircea Albulescu, Vasili Nițulescu, Ion Dichiseanu, 

Emilia Dob'rin, Ion Besoiu
imaginea: Aurel Kbsfrakiewicfc Jnuricat Țibferiu, Olah decoruri : V. Moisl

PLOIEȘTI, 16 (prin 
fon). în piscina de la 
hăria Nord a început 
cursul republican de înO‘ 
copiilor (grupele B, O și D). 
în prima zi, tinerii repre
zentanți ăi clubului local 
Petrolul au avut o compor
tare remarcabilă. izbutind 
să acumuleze cele mai mul-

tele- 
Rafi- 
Con- 
it al

SE REIA
CAMPIONATUL DIVIZIEI A

Sîmbătă și duminică, formațiile 
de diviziă A continuă întrecerile, 
întrerupte pentru o săptămînă din 
C?U.?A întîlnirii internaționale cu 
selecționatele R. D. Germane. E- 
tapâ (a xvill-a) are în program 
o serife de meciuri intereSâhte, 
care însă nu pot influența ie
rarhia, nici în fruntea, nici în 
coada ciftsămeptelpr. iată reuniu
nile etapei : FEMININ ; Voința 
București — U.T.A, Lâromet Bucu
rești — Rapid București, Voința 
Ts. Mureș — Hidromecanica Biă- 
ț»v (derbyui campionatului femi
nin), Voință Cbtistăhța — C.S.5T. 
Reșița, Voința Cluj — Dermagant 
Tg. Mureș, Cetatea Giurgiu — 
Voința Ploiești. MÂSCULiN : Fla
cără cimpirta — Olimpia Reșița, 
Petrolistul cimpiha - Rafinăria 
Telcajten Ploiești. C.F.R. Timișoa
ra — Văhtța Tg. Mureș, Rapid 
București — teloriâ București, be- 
trplțil Ploiești — Voința București, 
C.S.M. Reșița — Gaz metan Me
diaș.

lăta clasamentele la zi : 
feminIn

17
17
17 
17 
17 
17 
17 
17

1. V-ța Tg. M.
2. Voința ‘Cluj
3. V-ța Ploiești
4. Hidro. Bv.
5. Rapid Buc.
6. C.S.M. ReȘițâ
7. Voința c-ța
8. V-ța Buc.

o 4 
i> 7
o 7
0 8
0 8
0 8
0 8

, . 0 9
9. nermagant Tg. Mureș

“ “ ‘ 9
10

13
io 
io

9
9
9
9
8

41365 
40111 
38724 
40869 
40593 
40420 
38745 
41262

43
37
37
35
35
35
35
33

17
10. LȘromeî Buc. 17
11. cetatea Giurgiu

17
12. U. T. Arad 17

iWASCULIN
1. VOlnța Tg. Mureș

t.

fi
7

fi
4

0
0

0
0

11
13

38001
39346

39777
35788

33
31

29
25

4. Olimpia Reșița

17 1'4 0 3 90516 43
2. Pit. Ploiești 17 12 0 5 86731 41
s. ti. Ctmpina 17 10 0 7 86195 37

8 85985

17 10 0 7 85922 37
8. Voință. Buc. 17 9 0 8 88021 35
fi. Buc. 17 9 0 8 87236 35

35

9 89147
9 88108

10 79352
13 82192

33
33
31
25

7. G»z metan Mediaș
17 9 0

I. ftaiinăria Tgteâjen
17 8 0 

». C.S.M. Reșița 17 8 0
li). C.F.R. Timș. 17 7 0
11. Gihriâ feuc. 17 ț 0
12. Petrolistul ctmpina

măr foarte 
panți în raport cu cel 
sesorilor de motorete, 
părerea noastră, cauza 
pală a acestei situații 
făcătoare o constituie 
popularizare a întrecerilor res
pective în rîndul amatorilor, 
îndeosebi 
motorete 
din alte 
reședința 
Neamț), 
plecările

printre posesorii de 
din județul Neamț și 
(județe apropiate de 
competiției (Piatra 

unde vor avea loo 
. și sosirile în fiecare
cursă. Dacă tinerii și vîrstni- 
cii care au motorete ar fi a- 
flat din vreme că întrecerile 
se. desfășoară de-a lungul a 
475 km, împărțiți în trei eta
pe, -desfășurate pe șosele de 
categoria I și a Il-a (din be
ton, necăptușit cu asfalt). De 
asemenea, dacă ar fi știut că 
media orară între punctele de 
control e la îridemîna oricui . 
(între 40 și 45 km) și, în sfîrșit, 
că toți alergătorii primesc a- 
sistență tehnică, iar cei care 
termină cursa cu 0 puncte pe
nalizare sînt declarați învin
gători ai primei etape, depar
tajarea urmînd a fi făcută 
printr-un circuit de viteză, cu 
siguranță că -s-ar fi asigurat 
de pe acum succesul mobiliza- 
toric al campionatului. Timpul 
nu este încă pierdut, iar în
scrierile rămîn deschise pînă 
la revizia tehnică, programa
tă în ziua de 22 aprilie.

te puncte în clasamentul pe 
echipe : 110. Ei sînt urmați 
de Școala sportivă Reșița — 
102 p și Școala sportivă nr. 
2 București — 100 p.

Iată primii clasați i 100 m 
craui (băieți, categoria B) I. 
Svetz ($c. sp. 2) 1:07,3; 100 
m crâul (f.B) C. Părulescu 
(Petrolul) 1:11,9; 50 m del
fin (b.D) A. Toth (Șc. sp. Ti
mișoara) 
(f.D) 
43,3 ;

© Cu concursul republican 
de primăvară al juniorilor II 
Se inaugurează seria marilor 
competiții atletice în aer li
ber ale sezonului 1971. La 
întrecerile care vor avea loc 
la Craiova, astăzi și mîine, 
sînt anunțați cîteva sute de 
coneurenți și concurente din 
majoritatea județelor țării, 
atleți care au îndeplinit ha
remurile de participare fi
xate de forul nostru de spe
cialitate. Deși condițiile at
mosferice nu sînt cele mai 
bune, avem convingerea că 
tinerii atleți vor găsi totuși 
resursele necesare pentru a 
învinge atest serios handicap 
și pentru a înregistra per
formanțe cît mai bune, la 
care le dă dreptul pregăti
rea efectuată de-a’ lungul lu
nilor

Tr. IOANIȚESCU

Pionierii și școlarii la startul
unei noi întreceri de anvergură:

PRIMUL CONCURS REPUBLICAN
DE MICROMODELE

de iarnă.

în cadrul unei compe- 
internaționaie de marștiții

(10 km) pentru juniori, la 
Olomouc, în Cehoslovacia, au 
evoluat și patru coricurenți 
români : 6. C. Enache 45:56,0, 
9. Al. Marin 46:35,0, 10. St. 
Ioniță 47:02,8, 17. M. Mi-
hăilă 48:08,0.

Astăzi, Ia ora 13, cej mai 
mici constructori de âeromode- 
le din țară se vor prezenta la 
startul primului concurs repu
blican de niicromodele pentru 
pionieri și școlari. întrecerea, 
organizată de Consiliul Natio
nal al Organizației Pionierilor, 
este programată în sala Pa
vilionului Central, al Comple
xului Expozițional dip Piața 
Scîhteii. Ea acest toncurs de 
anvergură, la care și-au anun
țat participarea echipe repre
zentative din toate județele, 
competitorii vor evolua în pa
tru manșe, cele mai bune două 
lansări contînd în clasamentul 
final. De reținut greutatea ae
ronavelor (aproximativ, 
gram) și numărul mare 
bitrilor oficiali — -30 !

Așadar, astăzi (între 
13—19) șl mîine (de la
8—13) o nouă și frumoasă com
petiție sportivă școlară, pro
gramată în această vacanță de 
primăvară.

un... 
al ar-

orele 
orele

47,4 ; 50 in delfin
Măglașu (Dinamo) 

m mixt (b.C) U. Ca- 
milli (Șc. sp. 2) 3:09,2 ; 200 m 
mixt (f.C) M. Georgescu 
3:14,0 ; 100 m bras (b.B) M. 
Oncescu (Șc. sp. 2) 1:29,8; 100 
m bras (f.B) I. Adrian (Di
namo) 1:31,1; 100 m spate
(b.C) L. Orei (Șc. sp. Reșița) 
1:26,6 ; 100 m spate (f.C)
I. Huniady (Șc. sp. Reșița) 
1:29,8 ; 4 x 50 m spate (b.B) 
Șc. sp. Reșița 3:30,6 ; 4 x 50 
m bras (f.C) Petrolul 3:19,5; 
4 x 100 m spate (b.B) Șc. sp. 
2 5:36,0 ; 4 x 100 m spaie
(f.B) Petrolul 6:00,4 ; 4 x 50 
m spate (f.D) Petrolul 3:28,8; 
4 x 50 ni bras (b.B) Șc. sp. 
2

M.
200

3:11,7.
întrecerile continuă.

-ebresp.A. VLAScfeANU

SfcRIA I
Etahâ I, 8—9 mâi 1971

C.S.U. Construcții Buc. — 
Politehnica Cluj ; Dinamo 
Buc. — Steagul roșu Bv. ; 
Progresul Buc. — Steaua.

Etapa a Il-a, 22—23 mai
C.S.U. Construcții Buc. ‘ — 

Steagul roșu Bv. ; Politeh
nica Cluj — Steaua ; Pro
gresul Buc. — Dinamo Buc. 
Etapa a III-a, 15—17 iunie

Steaua — C.S.U. Construc
ții Buc. ; Steagul roșu Bv.— 
Progresul Buc. ; Dinamo 
Buc. ■— Politehnica Cluj.

Etapa a tV-a, 19—20 iunie
Progresul Buc. — C.S.U. 

Construcții Buc. ; Steaua — 
Dinamo Buc. ; Politehnica 
Cluj — Steagul roșu Bv.
Etapa a V-a, 2fi—27 iunie
Dinamo Buc. — C.S.U. 

Construcții ; Politehnica Cluj 
— Progresul Buc. ; Steagul

as

i
Campionatul republican de ho

chei al juniorilor a ajuns în fr*a 
finală. Astfel; de. cîteva zile se 
desfășoară pe patinoarul acoperit 
din Miercurea Ciuc ultimele în
treceri ale acestei competiții la 
care participă formațiile Dună
rea Galați, Constructorul sl Stea
ua București, Metalul Rădăuți, 
Școala Sportivă Miercurea Ciuc 
șl Avîntul Miercurea Ciuc,

In urma meciurilor cKn primele 
trei etape ale turneului final se 
pare că lupta pentru cucerirea 
titlului Se vâ da între tinerii ho- 
cheiști de la Dunărea Galați, 

-Școala Sportivă Miercurea Ciuc 
și Constructorul București, care 
ău dovedit superioritate în jo8 
față de adversarii lor. Iată rezul
tatele înregistrate: p. NAFTALt-coresp.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI

ECHIPELE DE JUNIORI IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIOANA
Școala sportivă Miercurea Ciuc- 

Steaua 6—3 (1—1) 3-t), 2-2), școa
la Sportivă Miercurea Ciuc _
Metalul Rădăuți 5—0 (reprezen
tare); Dunărea Galați — Avîntul 
Miercurea ciuc 4—1 (i—o, 2—0,
1—1), Dunărea Galați — Construc
torul pucurcștl 5—2 .(1—2 3—C,
1—0); Constructorul — Steâua 4—4 
(2 2. 2—1, o—1), Constructorul — 
Avîntul Miercurea Ciuc 9—1 (4—o, 
1—1, 4-0).

Formația Metalul Rădăuți a so
sit în localitate cu două zile 
întîrziere, pierzînd partidele res
pective cu 5—0. Joi ă fost zi da 
odihnă. Întrecerile continuă.

PE ECHIPE MIXTE
SERIA A II-A

Etapa I, 3s—30 aprilie
Dunărea Galați — Mureșul 

Tg. Mureș ; Șc. sp. 2 Buc. — 
Ind. sîrmei C. Turzii ; Con
structorul Hunedoara — 
U.T.A. ; Electrica Tim. — 
Sănătatea Oradea.

Etapa a Il-â,
Dunărea Galați 

mei C. Turzii ; 
Buc. — Mureșul 
Constructorul Hunedoara — 
Sănătatea Oradea ; Electrica 
'Timișoara — U.T.A.
Etapa a III-a, 19—20 iunie

U.T.A. — Dunărea Galați : 
Sănătatea Oradea — Șc. sp. 2 
Buc. ; Mureșul Tg. Mureș — 
Constructorul Hunedoara : 
Ihd. sîrmei C. Ttirzii — 
Electrica Tim.
Etapa a IV-a, 22—24 iunie
U.T.A. — Șc. sp. 2 Buc. ; 

Sănătatea Oradea « Dunărea

1—2 mai
— Ind. sîr-
Șc. sp. 2 

Tg. Mureș ;

- EDIȚIA 1971
Galați ; Mureșul Tg. Mureș— 
Electrica Timișdara ; ;nd. 
sîirhei C. Turzii —- Construc
torul Hunedoara.
Etâba a
Dunărea 

structorul 
sp. 2 Buc. 
U.T.A. 
rfeș ;

V-â, 2Ii—27 iunie
Galați — Con- 
Hunedoara ; Șc.

— Electrică Tim. ; 
Mureșul Tg. Mu-

Sănătatea Oradea — 
Ind. sîrmei C. Turzii.
Etapa a Vl-a, 29—30 iunie
Dunărea Galați — Electrica 

Tim. ; Șc. sp. 2 Buc. — 
Constructorul Hunedoara ; 
U.T.A. — Ind. sîrmei C. Tur- 
<ii ; Sănătatea Oradea — 
Mureșul Tg. Mureș.

Etapa a Vlt-a, 3-—4 iulie
Dunărea Galați — Șc. sp. 

2 Buc. ; Constructorul Hune
doara — Electrica fim. ; Ind. 
sîrmei C. Turzii — Mureșul 
Tg. Mureș ; Sănătatea Ora-

s
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TRICOLORII ÎN FAJA TESTULUI FIZIC
Azi, la Brașov, iotul național Intilnește pe Steagul
BRAȘOV, 16 (prin telefon).

— Obligați din cauza vremii 
să-și desfășoare pregătirile pe 
stadionul Tineretului din Bra
șov, tricolorii, aflați ieri di
mineață în postura de atleți, 
s-au prezentat la startul tes
tului fizic (Cooper) ; 12 minu
te de alergare cu obligativita
tea acoperirii unui minim de 
3200 m pentru jucătorii de 
cîmp și 2 000 m pentrh portari. 
In prima grupă ș-au realizat 
următoarele distanțe : ~ 
Dan și Dinu — 3 200 
iescu și Anca — 3 250 
ric Dembrovschi — 
Sătmăreanu (ușor 
deci motivat medical)
mitrache și Mocanu 
ni, Lupes'cu — 3150 m, lanul
— 3100 m, Dumitru — 
ni, RădUcanu — 2 750 m, Ada- 
niache — 2 900 m. Au fost ab
senți Radu Nunweiller — aș
teptat pentru vineri seara, Do- 
brin — reținut în continuare 
de examene pînă duminică 
seara, și Dothide care, deși 
prezent la stadion, nu a pri
mit avizul doctorului Tomes- 
cu de a face efort. După opi
nia medicului lotului, apare 
inexplicabilă și de-a dreptul

Lucescu, 
ni, Nicu- 
m, Eme- 
3 350 m, 
suferind, 

______   1 600 m. 
In a doua grupă, Neagu, Du- 

' “* 1 — 3250
3 300

roșu
periculoasă folosirea 
de în meciul de la __ _
situația în care se găsește, Do- 
mide nu poate fi utilizat în 
meciul cu Iugoslavia.

Din lecțura rezultatelor tes
tului fizic se poate vedea că 
jucătorii sînt bine pregătiți fi
zic, ținînd scama și de faptul 
că proba a fost dată la alti
tudine (600 m) și într-o pe
rioadă în care aclimatizarea nu 
este perfect pusă la punct.

Atmosfera de muncă este, în 
continuare, optimistă. Antreno
rii caută formula pentru alcă
tuirea garniturii ideale a mo
mentului, adică a jucătorilor 
aflați în maximum de formă. 
Nu se ține seama de nume,

lui Domi- 
Arad. In

de rezonanțe, de drepturi an
terior cîștigate. Totul se a- 
xează pe prezent și viitor. Dar 
aceasta mi se pare o orientare 
pozitivă a conducerii tehnice și 
în același timp o garanție pen
tru toți jucătorii că prin mun
că și ambiție pot aspira la ti
tularizare.

Căutările încep chiar de sîm- 
meciul de antrfena- 
Steagul roșu, de 
Tineretului (lâ 
care antrenorii 

și T. Ozon s-au

bălă, în 
ment cu 
stadionul 
16,30), în 
Niculescu . 
tărît să trimită pe teren 
mătoarea formație : Răducanu 
— Sătmăreanu, Dinu, Dan, Md- 
canu (Niculescu), Anca, Dumi
tru, Neagu, Radu Nunweillcr 
(Dembrovschi), Dumitrache, Lu- 
cescu.

pe 
ora

A. 
ho- 
ur-

Mihai BIRÂ

DIVIZIONARELE ,țA“ SUSȚIN MECIURI AMICALE
Deoarece tn campionatul divi

ziei A este pauză, majoritatea 
echipelor vor susține la sfirșitul 
acestei săptămîni întilniri ami
cale. Iată citeva dintre partidele 
ce vor avea loc sîmbătâ și du
minică i

AZI
• CLUJ,- Stadionul municipal,

ora 15,15 : C.F.R.-;,U" (tineret-re
zerve) ; ora 17 : „U" — C.F.R.
• CRAIOVA; Stadionul Tinere

tului, ora 16 : Universitatea — 
Progresul București.
• PLOIEȘTI, Stadionul Petrolul; 

ora 16,30 : Petrolul — F.C. Argeș.
MIINE
• BUCUREȘTI, Stadionul Glu

lești, ora 10,30 : Rapid—Steaua.

OLIMPICII NOȘTRI IȘI DEPUN CANDIDATURA
(Urmare din pag. 1)

cărui reintrare, de ultim 
moment în circuitul meciuri
lor internaționale se dato- 
rește formei și conștiinciozi
tății în pregătire, el fiind o 
prezență asigurătoare 
poartă — și terminînd 
reprezentanții
Beldeanu și Iordănescu (a- 
cesta dill urmă recuperat in 
extremis), echipa noastră 
îmbină experiența și ponde
rea cu îndrăzneala acțiunilor 
individuale, asemenea cuplu
rilor ce provin din aceleași 
echipe (Cheran — Sălceanu, 
Popovici — Fl. Dumitrescu.

în 
cu 

„noului val" :

Olteanu — Vlatl, Tătaru — 
Iordănescu) și care vorbesc 
despre încercarea antrenori
lor de a conferi, totuși, o 
osatură solidă acestei selec
ționate. In măsura în care 
din acest aliaj se va modela 
un joc combinativ, cu ritm 
susținut și perpetue demar
cări, de angajament fizic de
plin, orientat permanent spre 
buturile adverse și nu anco
rat in zona de mijloc, a fa
cilităților, scorul ne poale fi 
favotabii, intr-t> proporție 
necesară calificării.

Posibilitățile echipei noas
tre sînt plusate pe terenul 
propriu de entuziastul suport

BOȘKOV A ALCĂTUIT LOTUL IUGOSLAVIEI>

(Urmare din pag. 1)

duc Split), Stepanovici (O.F.K.
Beograd) ;

MIJLOCAȘI : 
(Steaua roșie), Urzici 
na Novi Sad), 
(Steaua roșie).

ÎNAINTAȘI:
(O.F.K. Beograd),

Antonitevici
(Voivodi-

Acimovici
Petkovici 

, — --- ,, Jerkovici
(Hajduk Split); Bukâl (Sara
jevo), Biekovici (Partizan Bel
grad), Geaici (Steaua roșie), 
Oblak (Olympia Ljubljana).

Selecționerul Boșkov a mâi 
spus că va face toate demer- 
siirile pentru a completa lo
tul cu cîțivă jucători care în 
prezent își satisfac stagiul mi
litar. Este vorba de portarul 
Curkovici (Partizan), de mij
locașul Doicinovski (Steaua ro
șie) și de înaintașul Kasici.

Lotul s-a reunit miercuri,

mânia cu Cehoslovacia, la 
Bratislava.

Am stat apoi de vorbă și 
cu Rajko Mitici, fostul selec
ționer al Iugoslaviei, în pre
zent președintele colegiului de 
antrenori și selecționerul re
prezentativei lumii, pentru par
tida de la Moscova, organizată 
cu prilejul retragerii din ac
tivitatea competițională a cele
brului portar Lev Iașin. Mi
tici ne-a declarat că se va 
deplasa la Novi Sad în mod 
special pentru a-1 urmări pe 
Dutnitrache, care a .<$osț, select-, 
țioriat în lotul echipei lumii. 
„Cu acest prilej, a spus Mitici, 
voi observa niai atent calită
țile lui. La Guadalajara mi-a 
plăcut mult".

moral al publicului. Dar din
colo de aceste premise fa
vorabile olimpicilor români, 
se găsește — ca în orice con
fruntare sportivă — acel 
coeficient de imprevizibil, 
care variază în funcție de 
replica adversarului, de posi
bilitățile salfe tehnice și tac
tice, adecvate sau nu meciu
lui în cauză.

De aceea nu pot fi omise 
nici un moment calitățile re
cunoscute ale fotbalului al
banez : excelenta pregătire 
fizică, dăruirea totală în joc, 
viteza. Echipa națională a 
Albaniei, angrenată paralel 
și în Campionatul european, 
vine după o ultimă evoluție, 
convingătoare, în compania 
redutabilei formații a R.F. 
a Germaniei, în fața căreia 
a cedat greu, cu 1—0.

Interesant de remarcat că 
în Iotul pe care albanezii 
l-au deplasat la București fi
gurează 10 jucători care au 
evoluat la Balcaniada de ti
neret, găzduită în anul 1969 
de țața noastră, în timp ce 
printre olimpicii români fi
gurează trei jucători prezenți 
atunci : Popovici, Vlad și 
Fl. Dumitrescu. Rezultatul 
final al confruntării din iu
nie 1969, de la Sibiu, a fost 
favorabil cu 1—0 formației 
României. Să sperăm că 
mîine zestrea „olimpicilor" 
va fi mai consistentă.

Șie) și c-
Lotul s-a ______,

cînd a urmărit meciul dintre 
Steaua roșie Și Panathinaikos, 
după care antrenorul Boșkov 
a ținut cu jucătorii o consfă
tuire tehnică, după care ei au 
fdst trimiși la cluburile lor, 
deoarece duminică are loo o 
nouă etapă de campionat, do
minată de derbyul dintre Haj- 
duk Split și Dinamo Zagreb. 
Lotul se va reuni luni dimi
neața la 
ment de 
situat la 
In cadrul 
să, i-am __
rului Vujadin Boșkov urmă 
toarea întrebare :

— Cum priviți jocul de 
miercuri, cu România ?

— întotdeauna meciurile din
tre reprezentativele României 
și Iugoslaviei au fost echili
brate. Anul trecut, de pildă, 
întîlnirea de la București s-a 
încheiat la egalitate (1—1). De 
atunci, însă, formația română 
a devenit mai matură, ca ur
mare a participării în turneul 
final al C.M. Rezultatul aces
tui meci contează mai puțin, 
avîrtd în vedere faptul că am
bele formații se pregătesc pen
tru partidele din campionatul 
european : Iugoslavia cu R. D. 
Germană, Ia Leipzig, iar Ro

Miine, pe stadionul Dinamo

LOTUL DE TINERET-

centrul de antrena- 
lingă lacul Panonia, 
30 km de Novisad.
Conferinței de pre- 
adresat selecțione-

In continuarea pregătirilor pen
tru tntîlnirea cu formația ăB ti
neret a R.D. Germane, lotul nos
tru de tineret va susține rutine 
dimineață' o partidă amicală in 
compania echipei Dinamo Bucu
rești.

Antrenorii Gh. Ola și R. Cos- 
moc ne-au anunțat că au renun
țat la serviciile lui Niță și au 
promovat in lot pe Sandu Ga-

DINAMO BUCUREȘTI
briei, de la reprezentativa de Ju
niori. In partida de miine dlmi- 
neațăi cei doi tehnicieni nu vor 
putea să-l folosească pe Hajnal, 
care va juca . duminică In echipa 
sa, A.S. Armata Tg. Mureș, la 
Piatra Neamț.

Meciul Lotul de tineret — Di
namo va avea loc pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la,ora 10.

CLIMATUL DE SPORTIVITATE-
ÎN FOTBAL

I

CONDIȚIE
(Urmare din pag. 1)

Acum, în cazul arbitrului Dra- 
gomir, cel vinovat și-a primit 
pe drept pedeapsa. Gestul său 
necugetat îl costă scump. Deci, 
nimeni nu face nici un fel de 
concesie gesturilor reprobabile. 
Or, dacă lucrurile stau așa, 
să fim taxați în 
punzător, să nu ni 
mosferă.

mod cores- 
se facă at-

VITALA A PROGRESULUI
Colectivul nostru Cstâ 

să muncească. Simțim 
ecoul sancțiunii primite, care 
este meritată. Dacă se va a- 
precia vreodată că lucrurile 
s-au îndreptat — și eu sînt 
convins că vom trăi și o ase
menea satisfacție — să firh... 
reconsiderați. Noi iubim spor
tul și ne dăruim ideii de sport. 
Acest lucru ar trebui să fie 
înțeles plecînd de 
masă rotundă".

„SANCȚIUNEA E JUSTA, DAR NU

SA SE EXAGEREZE"
Prof. univ. CONSTANTIN 

BOȚEA — prorectorul Uni
versității Craiova, președin
tele secției de fotbal Uni
versitatea :

„La Craiova, marea masă 
a publicului este demnă, co
rectă. Deși pentru educarea 
tuturor spectatorilor folosim 
presa locală, stația de radio
amplificare, nu putem opri 
cu desăvîrșire apariția unor 
răzlețe elemente care depă
șesc normele de conviețuire 
cetățenească. Cum faptele 
sînt fapte, considerăm justă 
măsura punitivă a federației 
și, fie chiar și pentru un ne
bun, plătim oalele sparte.

Dar, iată că ne aflăm în 
fața unui concurs de pedep
se, al , unor pedepse supli
mentare, pe care nu le mai 
apreciez ca fiind juste. După 
suspendarea, repet, justă, a 
terenului de joc, iată că fe
derația ne-a pedepsit a doua 
oară, obligîndu-ne să jucăm 
pe un teren impus de ea, tre- 
cînd peste înțelegerea noas
tră prealabilă cu 
echipei Petrolul, 
Cernăianu. Nu vi 
echipa craioveană 
acest caz, victima

Aș mai spune.

antrenorul 
Constantin 
se pare că 
a fost, în 

unui abuz? 
cu aceeași

decis 
destul

la această

TREBUIE

venind lanemulțumire, că 
federație, la comisia de dis
ciplină, care judeca acest re
gretabil caz al 
nostru, caz 
loc, l-am condamnat cu toa
tă vehemența, am avut tris
ta surpriză să constat că 
sînt, pur și simplu, confun
dat cu... individul Poșircă. 
Ba, mai mult, cînd la sfîr- 
șitul judecății începusem să 
mulțumesc pentru sancțiunea 
dreaptă pe 
un anume 
m-a trimis, 
plimbare, 
pot pleca, 
sînt ocupați, au 
n-au timp pentru de-al 
astea. Cum să nu ajung, față 
de asemenea atitudini, la le
gătura că echipa noastră se 
bucură de o atenție neferi
cită la federație ?

Repet, sancțiunea dată mi 
se pare justă și n-aș fi con
testat-o, indiferent dacă te
renul craiovean era suspen
dat una, două sau nouă eta
pe ! Există, însă, unele ati
tudini ale federației care mă 
nemulțumesc profund Și care 
ar trebui, cred eu, reconsi
derate".

stadionului 
pe care eu, pe

care am primit-o, 
tovarăș Socaciu 
ca să zic așa, la 
spunîndu-mi că 
deoarece dînșii 

treabă și 
de

„MULȚI SPECTATORI NU CUNOSC
REGULAMENTUL-

deliuCONSTANT1N 
antrenor la echipă de tine- 
fet-rezerve Universitatea Cra
iova :

„Voi începe cu

ție să zicem „tehnică". Mulți 
spectatori nu cunosc regula
mentul. Ca să iau primul 
exemplu care îmi vine în 
minte, aș vrea să vă spun că

AVANCRONICĂ (nil tocmai) SECUNDA
Nici nu putea exista 

mai nimerit prilej de 
mare pentru divizia secundă, 
decît acest „relaehe" de pe 
prima scenă fotbalistică a 
țării. Pentru că mîine vor 
lipsi „corifeii", atenția noas
tră se va îndrepta direct, spre 
divizia B, eșalon recomandat 
și el de multiplele-i străluciri, 
dar și de suferințele sale. 
Și chiar dacă liderii celor

un 
afir-

SÎMBATA DUMINICA
BASCHET8 Sala Floreasca, 

ora 18,45 : Rapid — Voința 
București (dlv. fem. A); ora 
20 : România — Cehoslovacia 
(masculin, amical) ț Teren 
Floreasca, de la ora 16,30 : 
Arhitectura — Universitatea 
București (f.B); Academia Mi
litară — Voința București 
(m. B) : teren Progresul, ora 
17 : Progresul — Rapid II 
(t. B).

FOTBAL : Stadionul Politeh
nica, ora 16,30 : Sportul stu
dențesc — Politehnica Galați 
(divizia B).

HANDBAL : Teren Con
structorul, de la ora 17,30 : 
Constructorul Buc. — Progre
sul Buc. (f. B) ; Sala Dlnamo, 
de lâ orele 9 
orașelor".

JUDO : Sala 
la orele 8—14 
trecerile finale 
tulul național (seniori).

LUPTE : Sala Gluleșli, de la 
ora 18 : finala campionatului 
municipal la „libere" (juni
ori mari).

MODELISM : Sala Pavilio
nului Central din Complexul 
Expoziționâl Piața Scînteil; de 
la orele 13—19 : primul concurs 
republican de mlcromodele al 
pionierilor și școlarilor.

POPICE : Arena Ciulești, de 
la ora 11 : Rapid Buc. — Glo
ria Buc. (m), Arena Voința, 
de la ora 16 : Voința Buc. — 
U. T. Arad (f) : Arena Laro- 
met, de la ora 16 : Lâronlet 
Buc. — Rapid Buc. (f), par
tide din cadrul campionatului 
diviziei A.

RUGBY : Stadionul Ghert- 
c,ea, de la ora 15 : Steaua— 
Constructorul ; de la ora 16,30: 
Grlvlțâ Roșie — „U“ Timișoa
ra (dlv. A).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : campionatul na
țional rezervat juniorilor mici.

TENIS : Teren Progresul 
(Str. dr. Staicovicl), de la o- 
rele 8,30—13 și 15,30—19 : „Cri
teriul de primăvară".

VOLEI : Sala Constructorul, 
de la ora 17 : Flhcâra roșie— 
Progresul (f.B).

șl 15 „Cupa

Floreasca, de 
șl 16—18 : în- 
ale campiona-

BASCHET : Sala Floreasca, 
ora 11,30 : România—Cehoslo
vacia (masculin, 
Teren Floreasca, de 
Medicina—Pedagogic 
(f.B), I.E.F.S. II — 
Constanța (f. B).

CANOTAJ ‘ ~
de la ora 
fond.

FOTBAL : 
blicii, ora

amic,al) ; 
la ora 9 : 

Galați 
Pedagogic

: Lâeui
8,30 :

Herăstrău, 
concurs de

Stadionul Repu- 
16 : România—Al

bania (preliminariile turneu
lui olimpic) ; Stadionul Dina
mo, ora 10 : Lotul de tineret- 
Dlncimo București : Stadionul 
Glulești, ora 10,30 : Rapid— 
Steaua (amical).

HANDBAL : Stadionul Tine
retului, de la oră 9 ; Uni
versitatea buc. — Voința Buc. 
(m. A). ; Stadionul Dlnamo, 
la ora 11.15 : Dlnamo Buc. 
Dinamo Brașov (m.A).

JUDO : Sâla Floreasca, 
Ia orele 8—11: întrecerile 
nale ale campionâtului 
țional (seniori).

LUPTE : Sala Giuieștl, 
la ora 9 : finala campionatului 
munibipâl la „libere" (juniori 
mari).

MODELISM : Sala Pavilio
nului Central al Complexului 
Expoziționai din Piața Scin- 
teii, de la orele 8—13 : primul 
.concurs republican de ml
cromodele al pionierilor șl 
școlarilor.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
orâ 8 : campionatul național 
rezervat juniorilor miel.

TENIS : Teren Progresul
(Str. dr. Staicovici), de Ia ora 
8,30 Ia 14 ; „Criteriul de pri
măvară".

VOLEI : Sala Constructorul, 
de la ora 8.30: A.S.E.—Viitorul, 
Constructorul — Sănătatea 
Tîrgovlște (f. B) ; Sala Glu
lești, de la ora 9 : U- 
nlversitatea — Relonul Să- 
vlncștl, Electra—Universitatea 
Craiova (m. B) ; Sala Pro
gresul, de la ora 9 : Progre
sul _  Ind. sîrmei C. Turzii.
Voința — Silvania S. Silvanlel 
(m. B).

de

de 
fi

ii a-

de

două serii, A.S.A. Tg. Mureș 
și Crișul Oradea, s-au dis
tanțat în clasamentul preten
țiilor, iar Flacăra din Moreni 
s-a stins, iremediabil, pe ul
tima treaptă, și chiar dacă 
etapa aceasta de mîine, a 
Vl-a în calendarul returului, 
nu prezintă cine știe ce me-' 
ciuri de răsunet, există to
tuși suficiente motive de in
teres și mai ales de speranțe.

In prima serie, duelurile 
zilei se vor purta, zice-se, la 
Piatra Neamț și la Pașcani. 
Sub Ceahlău, va urea liderul, 
hotărît să ajungă cît mai re
pede la soarele primei di
vizii. Gazdele au de partea 
lor elanul și „dreptul natu
ral" al fiefului. Băieții lui 
Bone aduc drept argumente 
valoarea lotului și cele 5 
puncte avans. între 
coordonate, _____ _r___
drept soluția mai apropiată 
de adevăr, 
Bone 
palul 
țese 
ficil, 
Galați, 
iar o înfrîngere pe Bistrița 
ar înserhna, logic, pentru mu
reșeni doar o zestre de 3 
puncte pentru 9 etâpe cu de
plasări la Brăila și în „cita
dela" lui Motroc. La Pașcani, 
feroviarii, ridiculizați în tur 
(1—5), vor încerca să aducă 
Progresul Brăila cu... ilu
ziile pe pâmînt. In aceeași 
serie, printre alte meciuri ce 
ascund mari întrebări există 
un derby danubian (Ș.N. Ol
tenița — Dunărea Giurgiu)

remiza
aceste
apare

mai ales că 
știe unde joacă princi- 
rival, Spoitul studen- 

(acasă, astăzi ; meci di- 
tot.uși, cu Politehnica 

penultima clasată),

mulți nu știu că nu există 
poziție de ofsaid atunci cînd 
se repună mingea in joc 
aut. Și-l Vezi apostrofînd 
bitrli, deși regulamentul 
este cu nimic încălcat, 
îndrăzni să spun că 
corpul arbitrilor sînt 
care nu ăpreciează 
ofsaidul, ghidîndu-se 
poziția jucătorului în mo
mentul primirii mingii Și nu 
după poziția în care se afla 
cînd i s-a transmis. Ca să 
nu mal vorbesc de ofsaidul 
pasiv, remarcat după bunul 
plac...

din 
ar- 
nu 
Aș 

din 
destui 
corect 
după

Și

„TREBUIE SA
DE PE

mai spune că sînt âr- 
car6 tolerează senini

Aș
bitri 
antifotbălul, ca de pildă Ion
Pop (Hunedoara), 
meciul
Jiul -
va, a
catch,

care, la 
de tineret-rezerve 

■ Universitatea Craio- 
asistat la lupte, la 

numai la fotbal nu. 
Și» nu a luat măsuri 

Referindu-mă la 
huliganice ale unor 
tori, sînt de părere 
mai măsuri hotărite, 
plare, vor duce la dispariția 
lor de pe stadioanele noas
tre".

!

ieșirile 
specta- 
că nu- 
exerri-

ELIMINĂM NEGHINA
STADIOANE"

GHEORGIIE GOLDAN — 
student îrt anul IV la facili
tatea de Agronomie din Cra
iova : „Pot să spun că stu
denții din centrul universitar 
craiovean sînt profund afec
tați dă suspendarea pe două

etape a terenului echipei fa
vorite. Pierd fotbaliștii noș
tri, pierdem și noi, susțină
torii. Nu se rhai poate așa. 
Trebuie să eliminăm, o dată 
pentru totdeauna, neghina 
de pe stadioane !“.

NE-AM GÎNDIT LA CÎTEVA MĂSURI EFICIENTE'*
Maior VASILE LEPADATU 

— comandantul inspectoratului 
municipal de miliție — Cra
iova : „Ne-a preocupat întot
deauna asigurarea unei atmo
sfere bune la meciurile de fot
bal. Și eu afirm că marea 
masă a publicului sportiv cra
iovean este demnă, merită tot 
respectul. Tot ea l-a izolat și 
l-a identificat, chiar în timpul 
desfășurării partidei Universi
tatea — Farul, pe individul 
Poșircă. Inițial s-a crezut că 
infracțiunea a comis-o altci
neva, dar spectatorii din ve
cinătatea lui Poșircă l-au de
mascat și așa a ajuns să-și 
primească binemeritata pe
deapsă.

Sînt de părere că asemenea 
indivizi trebuie prezentați pu
blicului în presă — cu foto
grafii, cu articole —, la locul 
lor de muncă, astfel de ac
țiuni contribuind mult, după 
părerea mea, la educarea spec
tatorilor.

In ceea ce privește depista
rea huliganilor de pe stadioa
ne, ne-am gîndit la cîteva mă- 

’ o
a 
și 

do

suri eficiente — reaiizînd 
observare mult mai atentă 
sectoarelor 
vă asigur 
fotbal de 
nismul va 
pit".

de tribună — 
că la meciurile 
la Craiova huliga- 
fi. in curînd, stîr-

„DETECTAREA ELEMENTELOR ANTISOCIALE"
Dr. VASILE FKINCULEȘ- 

CU — medicul echipei Uni
versitatea Craiova: „Cred
că a sosit timpul ca pe toa
te stadioanele să înceapă o 

. „operă" de detectare a ele
mentelor antisociale, care

fac mult rău lumii sportului. 
Este de neacceptat ca o co
lectivitate — și în cadrul ei 
ți o echipă de fotbal — să 
sufere de pe urma faptelor 
unui huligan sau doi".

o obfcerva-

ÎNGRĂDIT
Mai tare ca... piatra
Desen de Al. CLENCIU

„HULIGANII-PE BĂNCILE DE JUDECATĂ!"

în cazul arbitrului Drăgo
mir, Ion Poșircă a fost con
damnat la un an închisoare 
corecțională, iar alți doi 
spectatori au fost amendați, 
în baza decretului 153, cu 
cite 600 lei.

Iată, însă, că pentru trei 
indivizi certați cu normele 
de comportare suferă o în
treagă colectivitate. Repet, 
mfijea masă a publicului este 

uu».m e’orectS.--^' tot-ea suferă e-
cunoscător al fotbalului, o- fectele unei pedepse juste în 

“(U* fti
amintit".■ -*• -s

NICOLAE ȘTiEF — procu
ror : „Am ajuns la conclu
zia că pentru a lichida o 
dată pentru totdeauna huli
ganismul din tribunele sta
dioanelor, este necesar să se 
ia măsuri drastice. Cei cer
tați cu normele civilizate de 
conduită trebuie trimiși pe 
băncile de judecată, iar fap
tele lor trebuie aduse la cu
noștința publicului. Deși pu7 
blicul crairrvean este bun 
cunoscător ai luiuaiuiws 
biectiv, disciplinat, nu eXistă 
pădure fără uscături.

„SANCȚIUNEA ESTE PREA

AUGUSTIN BRÎNDUȘE, 
președintele C.J.E.F.S. Dolj : 
„Cted că sancțiunea este 
mult prea aspră. O singură 
etapă ar fi fost suficientă. 
S-a făcut prea mult caz cu 
accidentul arbitrului Drăgo
mir, că ar fi avut o plagă, 
că ar fi suferit o comoție. 
El a mers singur în cabină, 
a refuzat asistența din par
tea medicului echipei noas
tre. L-am găsit jUcîhdu-se cu 
o minge. Or, cu un orh care 
trece printr-o comoție, alt
fel stau lucrurile, feste clar

fapta individului

ASPRĂ!"

ziarului „SPOR-
cele

și încă o șansă pentru Me
troul (loc 14), de astă dată 
adversarul venit la Brașov 
fiind Metalul Tîrgoviște. în 
seria Crișului și Politehnicii 
Timișoara nu prea se antici
pează metamorfoze, din mo
ment ce ambele candidate 
la supremație, despărțite azi 
doar de 2 puncte, joacă ac;I- 
să cu Olimpia Satu Mare și, 
respectiv, Olimpia Oradea. 
Marile lupte par să se ducă 
în „subteran", acolo unde 
(o, amintiri!) două foste di
vizionare A, Minerul Baia 
Mare (Ioc 13 •— cu 16 punc
te) și Vagonul Arad (loc 16 
— cu 14 puncte) se vor 
duela „pe viață și pe moarte" 
în Maramureș, prima șansă 
aparținînd gazdelor. Alte 
două teamuri din jurul „lan
ternei", C.F.R. Arad și U.M. 
Timișoara, se vor înfrunta 
pe Mureș, iar marea decep
ție a acestui campionat, 
C.S.M. Reșița (loc 15 — cu 
14 puncte) va încerca să ob
țină la Hunedoara măcar un 
punct pentru următoarele 
șarje de speranță. Dacă 
Sfîrlogea nu va uita că nu 
de mult dădea de furcă atî- 
tor portari în divizia A, a- 
tunci reșițenii vor reuși un 
punct. Altfel...

Altfel, etapa se anunță des
chisă rezultatelor imprevizi
bile. Sperăm, totuși, că va fi 
o etapă sportivă, fără elimi
nări și alte implicații. Mai 
ales, acum, cînd divizia se
cundă are marea șahsă a 
revelațiilor...

Mircea M. IONESCU

PIERDEM APROXIMATIV 300 000 LEI
ION IJOBRIȚOIU, secre

tarul clubului sportiv Univer
sitatea Craiova : „Mă aflu de 
10 ani în activitatea sporti
vă și apreciez publicul din 
Craiova, fexistă însă și oa
meni înrăiți, indivizi dubioși. 
Nu trebuie confundați însă 
cu marele public din tribu
nele stadioanelor. Acum, fe
derația de fotbal vine cu o 
sancțiune mult prea aspră, 
în raport cu situația de fapt. 
Vom reabilita lucrurile, vom 
lua măsuri de ordine și mai 
severe pentru a preîntîmpi- 
na repetarea unor „cazuri 
Poșircă". Dar pînă una-alta, 
pierdem aproximativ 300 000 
de Iei, obligați să jucăm la 
Slatina pe un stadion impro
priu, cu o capacitate de trei 
ori mai mică decît cel 
Craiova. Noi încercăm 
toate căile să formăm un pu
blic spectator bhn, discipli
nat. sportiv. Și poatâ că o 
masă rotundă cu presa, cu 
scriitorii — de ce n-ar veni 
aici, Ia Craiova, și tovarășul 
Eugen Barbu și alți scriitori 
Care iubesc sportul, delegați 
din conducerea federației de 
fotbal ? — ar face să dis
pară o ahumită atmosferă de 
subiectivism care există, 
cred eu, față de Crâiova. O 
atmosferă care persistă și nu 
este bine.

Prin măsura luată de co
misia de disciplină, de fede
rație, care ne-a obligat să 
jucăm la Slatina, s-a dat

din
pe

AUTOTUR/SMHE LUNILOR APRILIE Șl MAI
I

Jn continuare, la toate tra
gerile și concursurile obișnui
te Loto; Pronoexpres și Pro
nosport se atribuie autoturisme 
la alegere, dacă valoarea uni
tară a unui premiu obținut pe 
o variantă de 3 sau 6 lei la 
Pronoexpres, 2 sau 5 lei la 
Loto sau pe orice fel de bi
let sau buletin jucat la Pro
nosport, este egală sau 
mare decît valoarea unuia din
tre autoturismele oferite, 
aceste avantaje au beneficiat 
numeroși participanți pe care 
i-am prezentat la. timpul po
trivit.

Iată lista autoturismelor o- 
ferite în lunile aprilie și mai 
a.o. la toate concursurile și

mai
De

tragerile obișnuite săptămîna- 
le : Moskvicj 408 cu radio și 
rulotă '
(55 000 
lei).

Deci 
prinde 
mărci, 
își pot

Pentru concursul 
de mîine este bine 
puneți buletinele din 
Pentru a vă documenta 
bine în privința echipelor care 
sînt incluse în programul de 
concurs consultați Programul 
Loto-Pronosport care vă va a- 
juta în indicarea pronosticu 
rilor.

(63 420 lei), Dacia 1100
lei), Skoda S. 100 (53 090

o listă bogată care cu- 
autoturisme 
dintre care 
alege după

de diferite 
cîștigătorii 
preferință. 
Pronosport 
să vă de

vreme, 
mai

//

satisfacție tovarășului Urich, 
conducător la secția de fot
bal Petrolul. Este principial? 
Noi nu avem nici un cuvînt 
de spus ?

Opinez, în cazul meciurilor 
Universității, pentru arbitrii 
din alte localități 
reștiul. Cu dînșii 
deseori necazuri. 
Drăgomir, nu de 
Dinulescu etc.

Cele întîmplate 
ne obligă să facem 
gări speciale, un 
pentru arbitri pînă în mar
ginea stadionului, astfel 
aceștia să nu 
un contact cu

decît Bucu- 
am

Acum
mult

avut 
cu 
cu

la Craiova 
amena- 
culoar

ca 
mai aibă nici 

spectatorii".

că trimisul 
TUL" s-a ghidat după 
văzute în teren și în tribu- 
hă și nu după realitatea de 
la cabină. Poate că ar fi fost 
necesară o anchetă măi amă
nunțită. Astfel, realitatea a 
ajuns să fie prezentată în
tr-o lumină exagerată.

bă, Intr-adevăr, se face 
prea mult caz de ceea ce se 
îhtîmplă pe stadioane!» 
Craiova. Am fost și pe 
stadioane, în alte orașe, 
petrec cîteodată lucrufi 
gtave, publicul este mult 
dificil. De pildă, la Iași, la 
Tg. Mureș, Ia Oradea. Dar 
n-am văzut ca presa să in
tervină cu atîta promptitudi
ne cît ar fi meritat.

Comis’ia de disciplină nu 
s-a orientat nici ea, n-a ac
ționat în spiritul principiali
tății. A sancționat clubul 
Universitatea Craiova, dar. 
oare, arbitrii n-au avut nici 
o vină pentru cele întîmpla
te ? Ei au fost curați ? S-a 
ținut seama că arbitrul de 
margine Drăgomir a simulat 
că are comoție ?...

în repriza a doua, atmos
fera în tribune a fost foarte 
bună. La golul marcat de 
Farul, spectatorii au aplau
dat. Repet, sancționarea e- 
chipei cu două etape este 
exagerată".

din 
alte

Se 
mai 
mai

„PRESA SA NE
IOAN CON- 

vicepreșs- 
sportiv 

! ,,Să 
că a- 

specta-

Asist, univ. 
stAntinesCU 
dinte al clubului 
Universitatea Craiova 
fie clar, nu pretihd 
vem cei măi corecți 
tori din țară. în ce ne priveș
te, încercăm pe toate căile 
să facem educație publicu
lui care viile lâ stadion, din 
pasiune, din entuziasm. Fiind
că aici nu interesează cîteva 
cazuri izolate ale unor oa-

(Urmare

AJUTE MAI MULT"
meni 
feste 
alți factori să ne ajute în a- 
cest proces complex de edu
cație cetățenească. Presa, în 
primul rînd, să ia o poziție 
fermă atunci cînd 
jigniți, batjocoriți, 
întîmplat recent la 
șani. Așa este foarte simplu 
să aduci acuzații, să arunci 
anateme...“.

lipsiți de autocontrol, 
necesar, însă, ca și

din pag. 1)

NUMERE!.E EXTRASE 
GERteA LOTO DIN 16 

1971
GENERAL
lei

DE

LA TRA- 
APRlLJE

PREMII :

22 6 72 30 16

605.988 lei

FOND
1.241.186

EXTRAGEREA I :
18 68 36 li

Fonă de premii :
EXTRAGEREA A II-a : 38 64 

4 81 2 12 73
Fond de premii : 635.198 le!
Plata premiilor Ia ațeastă tra

gere se va face astfel : in Ca
pitală de la 24 aprilie , .nă lâ 31 
mal 1971 ; în țară de ia 28 apri
lie pînă la 31 mai 1971.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

sîntem 
cum s-a 

Petro-

și sugestiile lor sînt demne de toată atenția. 
:he-

iar măsurile
Cu regret, trebuie să Constatăm că tocmai persoana che- 

nlătă a fi prima care să ia o atitudine exemplară in 
această problemă, președintele Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, tov. Augustin Brîiidușe. face o 
notă discordantă și manifestă o concepție retrogradă, 
apropiată de a celor, extrem de puțini, din tribune, care 
păgubesc și viciază activitatea sportivă. îi publicăm cu- 
vintiil tocmai pentru a arăta cutn rtu trebuie să apre
cieze o asemenea Situație un președinte de C.J.E.F.S;. și 
pentru a sesiza Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport că este căzui să manifeste exigență față de aceia 
care trebuie să reprezinte și să realizeze în județe ade
văratele țeluri ale mișcării sportive.

Ziarul „Sportul" are convingerea că toate cluburile 
sportive, și îh special cele angajate în competițiile repu
blicane. suporterii lor pasionali, pe care îi admiram, pu
blicul sportiv craiovean, vor înțelege din această dezba
tere că atmosfera sănătoasă este absolut necesară pro
gresului în sport; a acelui sport de la care dorim cu 
toții medalii de aur, argint și bronz, titluri mondiale, olim
pice și europene, dar și transformări morale caracteristice 
vieții noastre boi.



frimisul nostru special la Teplice, C. Chir iac transmite

PARTICIPARE VALOROASĂ
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE

1 lume
«

SĂPTÂMÎNA
DE FORȚA

TEPLICE, 16 (prin telefon).
Plecată joi seara din Bucu

rești, echipa de lupte a clu- 
Uului Dinamo București a 
ajuns în zorii zilei de vineri 
în localitatea unde se des
fășoară Turneul internațio
nal de lupte greco-romane al 
Cehoslovaciei, la Teplice. A- 
îci am aflat că la turneu vor

fi prezenți luptători (e- 
chipe naționale sau de club) 
din R. D. Germană, Polonia, 
Italia, Ungaria, Suedia, Nor
vegia și cîte 5—6 concurenți 
de fiecare categorie) din 
țara gazdă. Vineri diminea
ța, concurenții români au 
vizitat sala de sport, unde 
vor avea loc întrecerile, au

Trimisul nostru special la Millstatt, ADRIAN VASILIU, transmite:

suscită un mare interes

făcut un ușor antrenament 
de acomodare, după care 
au plecat la obișnuita „șe
dință" de saună, unii pentru 
a-și face categoria, alții pen
tru o baie reconfortantă.

întrucît competiția se dis
pută sistem turneu, antreno
rul Dumitru Cuc a făcut o 
nouă distribuție în echipă. 
Iată cum vor evolua cei 11 
dinamoviști, la această con
fruntare internațională de 
prestigiu: la cat.48 kg—I. Gibu 
și N. Manea, la 57 kg 
Dumitru, la 62 kg — C. Io- 
nescu și C. Vîrtosu, la 68 
kg — P. Husaru și I. Ena- 
che, Ia 82 kg — I. Țăranu, 
la 100 kg — N. Martinescu 
și N. Mandea și Ia +100 kg 
— V. Dolipschi.

întrecerile au loc sîmbătă 
și duminică toată ziua și se 
dispută pe două saltele. A- 

a 
deplasat aici la Tepîice și 
cîte un arbitru. Din partea 
echipei noastre va conduce 
Gh. Mihăiiă.

proape fiecare delegație

M.

ROMÂNIA (floretă fete)-LOCUL 1
IN „PATRULATERUL" DE LA PARIS

MILLSTATT, 16 (prin tele
fon). — O așezare pitorească 
în sudul Austriei, cu cel mult 
1000 de locuitori (des căuta
tă de cei ce îndrăgesc frumu
sețile naturii), situată pe ma
lul unui lao natural lung de 
16 km, în mijlocul unui lanț 
muntos cu piscuri ce depășesc 
2 000 m altitudine. Iată cadrul 
ales de organizatorii triunghiu
larului de înot Austria — 
Franța B — România care va 
avea loo sîmbătă și duminică, 
într-o piscină dej25 m, cu șase 
culoare. Bazinul, o adevărată 
bijuterie arhitectonică, mode
lată după toate cerințele teh
nicii moderne, pare, la prima 
vedere, destul de „rapid" și 
propice pentru realizarea unor 
rezultate de bună valoare.

Sportivii români, plecați din 
'Arad jo) dimineață, au ajuns 
la Millstatt în seara aceleiași 
zile și, după o noapte de o- 
dihnă, au făcut un prim antre
nament, de acomodare, vineri 
după-amiază. Majoritatea îno
tătorilor s-au simțit bine, deși 
au avut un neajuns în tempe
ratura prea ridicată (31 de 
grade) a apei, lucru care va 
fi rernediat, însă, de organi
zatori, care au promis că în 
zilele de concurs apa nu va 
depăși 26 de grade. Reprezen
tanții țării noastre au șan
sele cele mai mari la 400 m 
craul, unde Aimer dorește să

coboare sub 4:10, în probele de 
bras (Șoptereanu, Hempel, 
Teodorescu) și de spate (Lupu). 
La fete, Anca Groza și Anca 
Georgescu vor încerca să ob
țină victoria în disputele de 
delfin și bras.

înotătorii francezi au venit 
în localitate după un cantona
ment de 10 zile petrecut la 
Font-Romeu. Vedetele echipei 
secunde se anunță a fi brasis- 
tul Georges Kiehl, crauliștii 
Allain Hermitte și Patrick 
Ravelinghien și spatistul Pierre 
Baer. Antrenoarea lor, Ginette 
Janny, afirmă că reprezentan
ții cocoșului galic dețin o for
mă bună și sînt capabili 
performanțe remarcabile.

Favoriții întrecerilor mascu
line sînt, însă, sportivii aus
trieci. Ei au susținut, săptămî- 
na trecută Ia Millstatt, un 
concurs, în cadrul căruia Pla- 
nitzer a înotat 53,3 la 100 m 
craul, Podolan a realizat 62,7 
la 100 m spate, Kiriechbaum a 
fost cronometrat cu 68,2 la 100 
m bras, iar Seidl a obținut 
59,5 la 100 m delfin. După 
competiția respectivă, selecțio
nata Austriei a plecat pentru 
cîteva zile în Munții Tirolu- 
luj și a revenit joi la Millstatt.

In general, întrecerea se a- 
nunță deosebit de echilibrată 
și, ca atare, ea suscită un mare 
interes și în rîndul numeroși
lor turiști aflați aici.

Internațional Board

„UN ESSAI"

4 PUNCTE!

de

va 
jo- sa

(essaiurile) să 
cu cite 4 punc- 
3. împreună cu 
loviturii, o „în- 

totaliza astfel 6

O știre care, desigur 
bucura mult pe iubitorii 
cului de rugby : în ultima 
reuniune, International Board 
a decis, cu titlul experimental, 
ca acțiunile de joc încheiate 
prin „încercări" 
fie gratificate 
te în loc de 
transformarea 
cercare" va 
puncte !

Experimentul urmează a fi 
realizat în Anglia, în cursul 
sezonului 1971—1972, iar din 
anii viitori și peste hotare.

O măsură care va determi
na valorificarea mai netă a li
niilor de treisferturi și va fa
ce, în ultimă instanță, din 
rugby un sport și mai spec
taculos.

MERCKX —MEREU PRIMUL
'A luat sfîrșit IFurul ciclist al Belgiei. Victoria finală a re

venit marelui favorit, Eddy Merckx, care a realizat timpul total 
de 21 h 35:06. Au urmai Van Springel — 21 h 37:48 și Ferdi
nand Bracke — 21 h 39:03. în fotoi Merckx primește onoru
rile cuvenite învingătorului.

Telefoto A. P. Agerpres

VIZITA SPORTIVILOR AMERICANI 
CHINEZĂIN R.P.

PEKIN, 16 (Agerpres). — 
Echipa de tenis de masă a 
S.U.A., care se află in vi
zită în R.P. Chineză la invi- 
tafia forurilor de resort din 
această fără, a părăsit Pe
kinul cu destinația Șanhai.

Membrii echipei americane de 
tenis de masă, înainte de a 
pleca din Pekin, au vizitat 
Universitatea din capitala 
R.P. Chineze, unde au avut o 
întîlnire cu studenji și profe
sori.

Vineri, in patru orașe de pe continent, scrimeri români, 
reprezentanți ai tuturor probelor, au luat startul în importante 
competiții internaționale. Prima garnitură de floretă fete a 
țării evoluează în cadrul „patrulaterului" Franța — Italia — 
Ungaria — România, întrecere de tradiție care prefațează ul
timul turneu individual european dinaintea Campionatelor 
mondiale, „Cupa Jeanty" programat în continuare, sîmbătă șt 
duminică; „4"-ul național de sabie, intr-o formulă 
oarecum neobișnuită (fără Vintilă) este prezent pe 
planșele de la Katowice echipa secundă de floretă (f) participă 
la întrecerile de la Minsk, care au loc in cadrul „Cupei Bielo- 
rusiei"; în fine, cite o garnitură de floretă fete și spadă s-au 
aliniat pe planșele de la Sporthalle din Leipzig, la un concurs- 
test, foarte important deoarece reprezintă una din ultimele se
lecții in vederea C.M de la Viena...

PARIS, 16 (prin telefon. în 
hala mare a Complexului 
sportiv „Pierre de Coubertin", 
echipele feminine de floretă 
ale Franței, Italiei, României 
și Ungariei au inaugurat asal
turile din cadrul „patrulate
rului", competiție care aici, în 
capitala Franței, stîrnește un 
interes puțin obișnuit. Re
prezentativele României au 
debutat cu o victorie: 
14—2 cu echipa B a Fran
ței, care a tras în afara con
cursului (Maria Vicol și Ana 
Pascu cîte 4 v., Ileana Drîm- 
bă și Ecaterina Stahl cîte 
3 v.) într-un alt meci Un
garia—Italia 10—6-

în turul II, echipa Româ
niei a întîlnit „4“-ul Unga
riei. Surprinzător, fetele noa
stre n-au reușit să se regă
sească decît spre sfîrșitul me
ciului, pierzînd cu 
(Drîmbă 2, Stahl și Szabo 
o victorie). în același 
Franța—Italia 11—5.

în turul III o mare 
priză: Franța va întrece 
garia cu 9—7! Echipa Româ
niei a obținut victoria cu 
10—6 în fața floretistelor Ita
liei.

în ultimul tur. România a 
întîlnit Franța. După o dis
pută în care sportivele noas
tre au 
țiaitiva 
victoria 
Drîmbă 
pectiv 
cîte 2, 
în acest fel și locul 
competiție, datorită unui tu- 
șaveraj mai bun. Deci, clasa
ment general: 1. ROMANIA, 
2. Franța A, 3. Ungaria, 4. 
Italia, 5. Franța B.

Sîmbătă începe turneul in
dividual din cadrul „Cupei 
Jeanty" la care sînt prezente 
120 de floretiste.

KATOVICE, 16 (prin tele
fon). Turenul 
nai de 
„Trofeul 
onorat 
chipelor 
gariei, 
R.F.G., 
mul meci echipa României a 
întrecut, cu 10—6, echipa Po
loniei B (Nicolae și Nilcă cîte 
3, Irimiciuc și Budahazi cîte 
2). Apoi, echipa țării noastre 
a tras cu formația Ungariei. 
Scor 6—10 (Irimiciuc 3, Po
pescu, Nicolae și Budahazi). în 
continuare sabrerii români 
au evoluat în compania celor 
francezi. După primele două 
manșe sabrerii noștri condu
ceau cu 5—3, scor consem
nat la închiderea ediției.

internațio- 
dotat.sabie

Wolodiowski'
cu prezența

U.R.S.S.,
Poloniei, României, 

Bulgariei etc. în pri-

ECATERINA STAHL
întrucît legăturile telefonice 

cu Minsk și Leipzig au fost 
deranjate, rezultatele din pri
ma zi le vom publica în zia
rul nostru de duminică.

5—11 
cîte 
tur,

sur- 
Un-

avut permanent ini- 
ele și-au adjudecat 
cu 10—6 (Stahl — 4, 
și Vicol cîte 3, res- 
Demaille, Yoceland 

Ceretti și Gapais) și 
........................ I în

Echipa de pentatlon modern 
concurează la Erevan

Ieri a plecat la Erevan echipa 
do pentatlon modem a României, 
invitată să ia parte la tradiționa
lul concurs organizat de Federa
ția de specialitate din U.S.S. Ar
meană. Lotul, condus de Dumitru 
Nedelea, secretarul federației de 
călărie șl pentatlon modem, este 
format din următorii sportivi : 
Marian Cosmescu, Dumitru Spir- 
lea, Constantin Zamfir, Albert 
Covaci șl Alexandru Naghi.

22 Târî
EA

Echipa
se

ZURICH, 16 
încă șapte țări

înscrise pini in prezent
(. TI. DE EOTDÂE 74
reprezentativă a României
numără printre acestea

(Agerpres). — 
și-au confirmat 

participarea la ediția 1974 a 
campionatului mondial de fot
bal, organizat de federația de 
specialitate din R.F. a Germa
niei —, se anunță de la se
diul F.I.F.A. din Zurich. Noile

înscrise sînt Italia, U.R.S.S., 
ROMANIA, Cipru, Costa Rica, 
Trinidad și Guineea. în total, 
numărul țărilor înscrise pînă 
acum se ridică la 22. După 
cum se știe, termenul de în
scriere expiră la 1 iulie 1971.

Dintr-o săptămână de 
intensă activitate fotbalis
tică internațională, citito
rii au reținut desigur 
multe lucruri interesante.

Printre acestea și un 
aspect legat de evoluția 
echipelor engleze Man
chester City, Ghelsea, 
F.G. Liverpool și Heeds 
United au susținut tn de
curs de numai 5 
meciuri — două 
pionatul englez 
și luni) și cite 
cupele europene

zile trei 
tn cam- 
(simbătă 
unul tn 
desfășu

rate miercuri l Iar turul 
de forță aî acestor „ma- 
ratoniști" ai fotbalului nu 
s« încheie aici. Pentru ei 
nu urmează acum nici o 
vacanță. Dimpotrivă, as
tăzi are loc o nouă etapă 
tn campionatul englez, iar 
miercurea viitoare, ctțiva 
dintre componenții echi
pelor citate vor juca în 
reprezentativele Angliei 
(cu Grecia) și a Țării Ga
lilor (cu Cehoslovacia) tn 
campionatul european. Să 
tragem o linie de adu
nare ! 5 meciuri în decurs 
de 10 zile 1

Pentru 0 asemenea per
formanță, care nu stă la 
îndemîna oricui, pregăti
rea fizică joacă un rol 
esențial. (Se mai poate 
îndoi cineva de eficiența 
testului Cooper ?). Și al 
doilea element, de ase
menea esențial •• forma
țiile insulare au un lot 
masiv, cu jucători de va
loare apropiată, care pot 
lua oricînd locul titulari
lor. Nu e mai puțin ade
vărat, însă, că vedetele 
— în mare majoritate — 
nu lipsesc de la nici un 
meci important.

Statisticienii spun că, în 
medie, un jucător englez 
susține într-un an, aproa
pe 100 de meciuri. Cifra 
pare de domeniul legen
dei. Și, totuși, corespunde 
strict realității.

Prilej de meditație, au
tocritică pentru mulți ju
cători certați cu efortul.

Ion OCHSENFELD

TENISMENII ROMÂNI OBȚIN NOI VICTORII
Năstase și Țiriac continuă la Palermo

Mărmureanu In „sferturi14, la Tel Aviv
16 (Agerpres). — 

au continuat 
internaționale 

Comen- 
presă 

a doua 
fost în- 
oficialii 
aștep-.

ROMA, 
La Palermo 
campionatele 
de tenis ale Sieiliei. 
tatorii agențiilor de 
relevă că și în ziua 
a competiției nu au 
registrate surprize, 
consemnînd victorii 
t-ate.

în legătură cu meciurile 
susținute de tenismenii II ie 
Năstase și Ion Țiriac se scrie, 
printre altele : jucătorii ro
mâni și-au întrecut adver-

ROMÂNIA ÎNFRUNTĂ CEHOSLOVACIA
(Urmare din pag.. 1)

subtilă, misiunea sportivilor 
români nu este de loc ușoară, 
dar sîntem convinși că Albu, 
Diaconescu, Popa, Tarău, Oc- 
zelak și ceilalți componenți 
ai lotului vor face tot posibi
lul pentru a realiza un suc
ces. Mai presus, însă, de re
zultatele acestor partide, va 
sta comportarea generală a 
echipei noastre naționale, 
pentru care jocurile cu Ce
hoslovacia constituie severe 
verificări înaintea turneului

de calificare de la Katowice, 
considerat, pe bună dreptate, 
o „piatră de încercare" pen
tru baschetul nostru masculin. 
De altfel, aceste turnee de ca
lificare sînt privite cu multă 
seriozitate de toate forma
țiile care se vor înfrunta, 
fapt dovedit și de prezența 
antrenorului principal al se
lecționatei maghiare, Eszelly 
Reszo, venit la București pen
tru a urmări jocul, deoarece 
s-ar putea ca la Katowice

de calificare pentru campio
natul european. Oaspeții au 
un lot excelent, în fața că
ruia noi putem obține, însă, 
un rezultat bun dacă jucătorii 
înalți vor evolua la. valoarea 
lor, iar contraatacul va func
ționa mai prompt și mai 
eficace decît în ultima vreme".

ROBERT MIFKA : „Nu pot 
face un pronostic, deoarece de 
la ultima confruntare (n. r.: 
„europenele" de Ia Neapole) 
s-au produs modificări în am-

sării fără a li se crea pro
bleme. Țiriac l-a eliminat cu 
6—3, 6—1 pe italianul Ezio 
di Matteo, iar Năstase a cîș
tigat cu 7—5, 6—0 în fața 
francezului Patrick Proisy, 
revelația recentului turneu de 
la Monte Carlo. Cunoscutul 
tenismen francez Franțois 
Jauffret l-a întrecut cu 6—3, 
6—2 țfe compatriotul său 
Jeân Loup Royer, iar Moore 
(Australia) a dispus cu 6—3,
6— 1 de Bowrey (Australia).

în proba de dublu mascu
lin, Năstase și Țiriac au dis
pus cu 6—3, 6—4 de Marcu 
(România), Pinto Bravo (Chi
le). Dron (România) și Mar- 
zano (Italia) au eliminat cu
7— 5, 6-—4 pe Panatta (Ita
lia), Domenico (Italia). Alte 
rezultate :. Barthes, Goven 
(Franța) — Gulyas (Ungaria), 
Moore (Australia) 6—2, 6—4 ;

Bowrey (Australia), Taylor 
(Anglia) — Proisy, Domini- 
guez (Franța) 6—3, 6—3.

★
TEL AVIV 16 (Agerpres). 

— în optimile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de Ia Tel Aviv, spor
tivul român Petre Mărmu
reanu l-a învins cu 7—5, 7—5 
pe Eugene Cantin 
Mărmureanu s-a 
pentru sferturile 
O surpriză a fost 
tă în meciul Shalem (Israel )- 
Pohman (R. F. a Germaniei). 
A cîștigat Shalem cu 6—2, 
6—4. Alte rezultate: Gardner 
(Australia)-Mason (Australia) 
6—4, 6—2 ; Zweig (S.U.A.)- 
Gavrilidls (Grecia) 6—2, 6—4; 
Orford (Australia) - Katain 
(Israel) 6—1, 6—2 ; 
(Australia)-W right 
6—2, 6—1.

Tînăra tenismană 
Balaj (România) a dispus, în 
primul tur al probei de sim
plu, cu 6—1, 6—2 de Tova 
Epstein (Israel).

(S.U.A.). 
calificat 

de finală, 
înregistra-

Perkins
(S.U.A.)

Valeria

TELEX • TELEX • TELEX
La Alger s-a disputat returul me
ciului Algeria — Mali, contînd pen
tru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, terminat la egali
tate : 2—2. Pentru faza următoa
re s-a calificat Mali, învingătoare 
în primul joc cu 1—0.

șl-a făcut reintrarea la Barcelona; 
întîlnindu-1 în meci amical pe 
francezul Marius Cordier. Legra 
a repurtat victoria prin KO în 
repriza a treia.

■

PROGRAM, ARBITRI, LOTURI

-.......... —......... A. ■

WICTNATTONU

1AINA
ASASINAT FOTBALISTIC T.V.

In legătură cu problema transmisiilor sportive televizate, același 
ziar a publicat și foiletonul „Asasinat fotbalistic T.V.", semnat de cu
noscutul Art Buchwald, din care

Meralb (Tribune
Pakllthrt wl» T)w K.» Wrt TtaM Tte WuMngt» m t

reproducem un sugestiv fragment : 

plnă ce partida s-a terminat 
și ne-am dus 
Murise.

— Vă puteți 
a fost pentru 
că „Vikingii"

Cînd detectivul Peter Min
derman a privit Ia televizorul 
în culori așezat în sufrageria 
din locuința lui Socalaw, a 
rămas derutat.

Corpul lui Artie Socalaw se 
afla în același fotoliu în care 
murise. Toți cet suspectați în 
acest caz se găseau de aseme
nea în sufragerie. Se aflau 
acolo Ema, soția lui Artie, și 
cei mai buni prieteni ai ră
posatului : George Stevens jr., 
Chuck Mc Dermott, Sam 
Markay și Toni Valenti.

— E în regulă, spuse detec
tivul Minderman. S-o luăm de 
la început. Dvs. ați început să 
urmăriți meciurile profesio
niste de fotbal cu două zile 
în urmă. Sîmbătă la prînz, 
aici, în această sufragerie...

— Chiar așa, spuse Stevens. 
Deodată, sîmbătă noaptea, în 
timpul meciului Raider-ilor, 
am observat că e ceva în ne
regulă cu Artie. Am așteptat

JlIMElLaȘjȘllm. °.u..
Cotidianul francez „L’Equipe" . ______ ... .... __ r._ _________

finalei Cupei campionilor europeni la handbal tn care formația VfL 
Gummersbach a întrecut-o pe campioana țării noastre, Steaua.

„Nu punem sub semnul în
doielii această nouă victorie", 
scrie ziarul „dar ar fi trebuit 
să fii orb și surd 
recunoști condițiile 
favorabile în care 
mersbach a evoluat 
a 11-a finală..."

In continuare, ziarul își 
pune întrebarea „dacă este 
neapărat necesar pentru hand
bal de a se încredința, în fie
care an, finala C.C.E. Germa
niei federale, chiar dacă ea 
dispune, cu Westfallenhalle 
din Dortmund, de cea 
mare arenă acop rită 
Europa occidentală.

Preluînd; în 1967, ștafeta de 
la Federația franceză de hand-

ca să nu 
extrem de 
VfL Gum- 
în această

mai 
din

a

la fotoliul lui.
imagina ce 
noi, mai

.. - - din Minesota
pierduseră pentru a 49-a oară, 
adăugă Chick Mc. Dermott.

— Dar, spuse detectivul 
Minderman, anchetatorul de
filară că Artie murise cu 24 
de ore mai înainte. Cum de 
nu ați descoperit asta mai de
vreme ?
a — Știți^ spuse Sam Markay, 
cînd urmărea 
fotbal. El nu 
aceia care urlă la fiecare fază. 
Așa că, atunci cînd am văzut 
că de 24 de ore nu mai spune 
nimic, am crezut că suferă 
din cauză că „Dallas" îi în
vinge pe „Leii" din Detroit.

— Cînd urmărești fotbal Ia 
televiziune, adăugă Toni Va
lenti, nici nu-ți mai dai seama

șoc 
ales

ojjuov uaui iviainaj,

Artie stătea totdeauna liniștit 
o partidă de 
era unul din

dacă vreunjul răsuflă sau nu.
Detectivul Minderman se 

întoarse spre d-na Socalaw :
— Cînd v-ați văzut bărbatul 

ultima oară ?
— Vreți să spuneți cînd 

l-am văzut umblînd sau ceva 
în felul acesta ? întrebă d-na 
Socalaw, Cred că a fost cam 
prin iulie, înainte de a în
cepe transmiterea partidelor. 
El nu și-a mai părăsit fotoliul 
de cînd „Redskins" a jucat 
cu „Patriots" în meciul dina
intea deschiderii sezonului ofi
cial. Nu aș vrea să combat 
concluziile anchetatorului, dar, 
acum, cred că Artie a murit, 
de fapt, acum trei luni de 
zile.

— Nu-i adevărat, o contra
zise Stevens. înainte de me
ciul Cincinnati — Baltimore, 
Artie m-a întrebat dacă nu 
vreau o felie de cozonac...

FINALĂ PERPETUĂ...
consacrat un amplu comentariu

bal (FFHB) care, timp de 
șapte ani, a organizat (de 6 
ori la Paris și o dată la Lyon) 
finala C.C.E., competiție iniți
ată de francezi („l’Equipe" și 
FFHB), Deutscher Handbal] 
Bund nu s-a gîndit desigur că 
peste patru ani avea să creeze 
un precedent destul de supă
rător... Azi, însă, după cum se 
veJe, Gummersbach s-a insta
lat bine în Cupa Europei (trei 
titluri în patru ani). Nimeni 
nu ar putea pretinde că acea
stă situație riscă să se perpe
tueze dacă finala europeană 
continuă să se joace la Dort
mund, fieful lui Gummers
bach. Dar, iată că finala Cu
pei Europei este și o bună

afacere. Pentru federația vest- 
germană, pentru IHF (forul 
internațional), care primește 
comisionul său și, bineînțeles, 
pentru Gummersbach, care a 
devenit cel mai puternic club 
vest-german, datorită Cupei 
inițiată de „l’Equipe". De alt
fel, chiar dacă, din întîm- 
plare, IHF s-ar hotărî să re
considere această problemă, 
nu-i de loe sigur că se vor 
îngrămădi candidaturile la 
Basel".

In concluzie, ziarul parizian 
afirmă : „Trebuie, totuși, să 
sperăm că la viitorul congres 
al IHF, care va fi dominat de 
alegerea noului 
locul lui Hans ___ ____,_
cedat, va găsi, oricum, timpul 
necesar ca să diccutc ;;£fccc 
rea Dortmund».

președinte în 
Baumann, de-

discute «aface-

Sala Floreasca, sîmbătă ora 18.45 : Rapid — Voința București 
(divizia feminină A), ora 20 : România — Cehoslovacia ; dumi
nică ora 11.30 : România — Cehoslovacia. Arbitri : A. Ceakaloz 
(Turcia) și A. Soilev (Bulgaria).

ROMANIA (în paranteze, numerele de pe tricouri și înălțimea): 
Georgescu (4—2,00 m), Chivulescu (5—1,87 ' — - . —
Savu (7—1,91 m), Zdrenghea (8—1,94 m), 
mirescu (10—1,89 m), Diaconescu (11—1,87 
m), Tarău (13—1,98 m), Oczelak (14—2,01 
Antrenor ; Dan Nicutescu.

Intilnlrea Internațională de gim
nastică dintre selecționatele mas
culine ale R.D. Germane șl Bul
gariei disputată la Berlin, a re
venit gazdelor cu 286—277,80. La 
individual, pe primele locuri s-au 
clasat Matthias Brehme cu 56,15, 
și Klaus Oeste (ambii R. 
Germană), — 56,10 p 
(Bulgaria) — 55,90 p.

D. 
și Zojev

m), Pirșu (6—1,85 m), 
Albu (9—1,86), Drago- 
m), Cîmpeanu (12—2,02 
ni), Popa (15—1,96 m).

Zidek (5—2,06 m), Ko-CEHOSLOVACIA : Hummel (4—1,81 m), ______
nopasek (6—1,78 m), Beranek (7—1,83 m), Kos (8—2,06 m)j Ba
rocii (9—1,80 m), Mifka (10—2,02 m), Zednicek (11—1,93 m), Sako 
(12—1,97 m), Brabenec (13—1,93 m), Korec (14—1,83 m), Ruzicka 
(15—1,87 m). Antrenor : N. Ordnung.
roch (9—1,80
(15—1,87 m).

meciul decisiv să aibă loc 
între România și Ungaria.

Ce declară căpitanii echipelor
MIHAI ALBU : „Sînt con

vins că va fi un meci plăcut 
pentru public și, mai ales, 
util pentru ambele echipe, 
aflate în preajma turneelor

bele loturi. Eu sper, totuși, 
într-un rezultat favorabil și 
sînt convins că ambele repre
zentative se vor mai întîlni 
la Essen (n. r. : gazda campio
natului european din acest 
an), ceea ce înseamnă că vor 
trece cu bine examenele tur
neelor de calificare”.

NI C1H-CIN INVITAT
IN S.U.A.

Din Washington se anunță că 
la concursul atletic internațio
nal „Memorialul Martin Luther 
King", care va avea loc la 16 
mai la Philadelphia, a fost in
vitat și cunoscutul atlet chinez 
Ni Clh-cin, deținătorul perfor
manței supreme la săritura în 
înălțime (2,29 m). Este pentru 
prima oară că un sportiv din 
R. P. Chineză este solicitat să ia 
parte la întreceri în S.U.A.

LOTUL DANEZ PENTRU
C.E. DE BOX

Federația daneză de box a sta
bilit că la campionatele europe- ■ sg deplaseze 

din 8 pu- 
__ ._ selecționabi-
lilor se află semigreul Ralf Jen
sen, care acum doi ani, la Bucu
rești, a obținut medalia de bronz 
la categoria respectivă. Din e- 
chipă mai fac parte Jens Erik 
Groth (muscă), John Christiansen 
(cocoș), Jens Olesen (pană). E- 
rik Nielsen (ușoară), Erik Si- 
vebaek (semimijlocie), Vagn 
Noergaard (mijlocie mică) șl Fle
mming Jensen (grea).

ne de la Madrid 
o echipă alcătuită 
giliști. In fruntea

S. C. BACAU
3—2

RAPID

BACĂU, 16 (prin telefon). Di
vizionara A Sport Club din lo
calitate a întîlnit echipa bucu- 
reșteană Rapid, de care a dis
pus cu scorul de 3—2 (0—1). Au
torii golurilor : Ene Daniel (min. 
68 — din 11 m și mln. 81), Hrițcu 
(mjn. 82). respectiv Adam (min. 
7) și Marin Stelian (mln. 75).

Ilie IANCU—coresp.

RUDOLF MANG —
590 KG

în cadrul 
haltere ale 
desfășurate . ______
zultat remarcabil a fost’ t ___
de tînărul Rudolf Mang, la ca
tegoria super-grea — 590 kg. Per- 

cu 20 kg ve- 
care-1 deținea 

Alte rezultate : 
— Kliche 430 
Beinhofer 520

campionatelor de 
R. F. a Germaniei, 
la Hamburg^ un re- 

.“—11 - fczt obținut

formanța întrece 
chiul record, pe 
același sportiv, 
cat. semlmijlocie 
kg ; cat. grea — 
ke.

FOTBALIȘTI 
VICTORIOȘI

BULGARI
ÎN R.A.U.

Continuîndu-și turneul în Re
publica Arabă Unită, echipa bul-

Finala „Cupei Poloniei» 
se va disputa, în acest 
echipele Gornik Zabrze șl Za- 
glembie Sosnowiec. în semifina
lele competiției, Gornik a elimi
nat cu 2—1 pe Ruh, iar Zaglem- 
bie a învins cu 
Katowice.

Ia fotbal 
an, între

2—0 pe G.K.S.

In campionatul 
U.R.S.S.; Ț.S.K.A. 
vlns în deplasare 
ția Dinamo Tbilisi. Alte 
tate,: Zaria Voroșilovgrad 
namo Minsk 3_ 1 ; ska
pe Don—Torpedo Moscova _ _ , 
șahțior Donetk—Spartak Mosco
va 1—0 ; Neftci Baku—Karpati
Lvov 4—0 ; Ararat Erevan—Dina
mo Kiev 0—1 ; Rahtakor Tașkent- 
Zenlt Leningrad 1—0 ; Kairat Al
ma-Ata—Dinamo . Moscova 1—2.

de fotbal, al
Moscova a în- 
cu 1—0 forma- 

rezul- 
— Di- 
Rostov 

1—1;

Campionul european de box la 
cat. pană, spaniolul Jose Legra,

gară de fotbal Beroe, din Btara 
Zagora, a jucat la Alexandria în 
compania formației Olympic. Fot
baliștii. bulgari au terminat în
vingători cu scorul de 2—0, prin 
golurile marcate de Petkov,

CUPA 
„ALBERT SCHWEITZER"

Au . luat sfirșit preliminariile 
turneului internațional masculin 
de baschet pentru juniori de la 
Mannheim, dotat cu Cupa „Al
bert Schweitzer". In semifina
le, echipa Poloniei va juca cu 
cea a Italiei, iar Iugoslavia va 
întîlni Spania. In ultimele jocuri

p.

La charlotte (Carolina de nord), 
în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis, aus
tralianul Tony Roche l-a eliminat 
cu 4—6, 6—4, 6—2 pe portorlcanul 
Charles Pasarell. în alt joc, Cliff 
Richey (S.U.A.) a cîștigat cu 6—4, 
6—2 în fața englezului Mark Cox. 
In celelalte două sferturi de fi
nală Se întîlnesc Franulovicl (Iu
goslavia)—Smith (S.U.A.) și As'he 
(S.U.A.) — Riessen (S.U.A.)

La Plovdiv au luat sfirșit cam
pionatele de box ale Bulgariei. 
Iată noii campioni : cat. 48 kg — 
G. Kostadinov ; cat. 51 kg — D. 
Milev ; cat. 54 kg _ S. Pana- 
iotov ; cat. 57 kg — K. Kunțev ; 
cat. 60 kg — s. Avramov ; cat. 
63,500 kg — P. Stoicev ; cat. 67 
kg — I. Kiriakov ; cat. 71 kg — 
K. Dencev ; cat. 75 kg — D. To
dorov ; cat. 81 kg — B. Benev ; 
cat. peste 81 kg — K. Pan- 
dov. Greul Pandov cîștigă pen
tru a 6-a oară consecutiv titlul 
național.

Cursa internaționala ciciistă, des
fășurată în circuit la Pontoglio 
(Italia); a fost cîștigată de ru
tierul suedez Erik Pettersson, 
(100 km în 2h 16:00 m). în ace
lași timp au sosit Italienii Della 
Torre, Italo Zilloli și Felice Gi- 
mondl.

ale preliminariilor, echipa 
liei a învins cu 81—57 
chipa S.U.A.; Iar Spania a 
pus cu 78—74 de Anglia.

NOU RECORD. 
REPUBLICAN LA 

10 KM MARȘ

Ita-' 
e- 

dis-

Ieri după amiază; în cadrul 
concursului municipal de atletism 
dotat cu r.Cupa Semicentenaru
lui"; mărșăluitorul Constantin 
Stan (Steaua) a realizat în proba 
de 10 km marș pe pistă timpul 
de 43 : 16,6 ceea ce constituie un 
nou record republican.

BURICEA — FLORETISTUL Nr. 1 AL 
JUNIORILOR MICI

A fo'st 
întrecerea 
pionatele republicane ale juniori
lor . mici (sub 16 ani) începute 
ieri. în sala Floreasca. Finallștil 
au parcurs nu mai puțin de 5 
tururi ceea ce nu e puțin lucru 
pentru vîrsta dar și pentru pre
gătirea lor. Victoria șl un meritat 
titlu au revenit lui Petre Burlcea

un adevărat maraton 
floretiștllor din cam-

de la Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești (antrenor prof. C. Pelmuș). 
Iată clasamentul final : 1. p. bu- 
ricea (Șc. sp. 1 Buc.) 5 v ; 2. A. 
Apatl (Victoria Cărei) 3 v ; 3. 
ștefan Kato (Olimpia Satu Mare) 
2 v; 4. P. Kukl (idem) 2 v ; 5. 
D. Vulcan (Victoria Cărei) 1 v ; 
6. L. Russu (Progresul București) 
1 v.
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