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COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
In județul Ilfov: CAM
PIONAT DE ORIENTARE 

TURISTICA

O valoroasă inițiativă a 
luat Comisia județeană de 
turism-alpinism Ilfov care, 
în colaborare cu organiza
țiile U.T.C., și de pionieri, 
bucurîndu-se totodată și de . 
sprijinul biroului C.J.E.F.S., 
a organizat în cinstea Semi
centenarului partidului, un 
campionat județean de orien
tare turistică deschis tinere
tului de la sate.

In vederea acestei compe
tiții, organizatorii au luat, 
în primul rînd, măsuri pen
tru Inițierea 
125 de 
ramură 
borat șl 
mentele 
pregătit 
cesară : 
și a posturilor de control, 
utilizîndu-sa în acest scop 
toate zonele împădurită din 
județ.

Primul 
tat la 21 
nele din 
S-a continuat cu centrele de 
la Buftea, Comana, Călugă- 
reni și urmează Întrecerile 
din alta cîteva centre, finala 
fiind programată pentru data 
de 13 iunie.
Dumitru CERCHEZEANU 

secretar general adjunct 
al F.R.T.A.

rat „Cupa Semicentenarului" 
la fotbal, competiție organi
zată de clubul Dinamo, cu 
participarea echipelor de ju
niori Dinamo, Rapid, Pro
gresul și Steaua. Regulamen
tul a prevăzut ca, în caz de 
egalitate la sfîrșitul celor 80 
de minute de joc, să decidă 
loviturile de la 11 m. In pri

tinerilor din 
comune în această 
de sport. S-au ela- 
s-au difuzat regula- 
competlției și s-a 

baza materială ne- 
stabilirea traseelor

concurs s-a dispu- 
martie între comu- 
zona Valea Roșie.

TROFEUL A REVENIT FOT
BALIȘTILOR JUNIORI 

DE LA DINAMO

In parcul sportiv din șos. 
Ștefan cel Marc s-a dcsfășu-

mul meci, Rapid — Steaua, 
scorul a fost egal (1—1), dar 
după executarea loviturilor 
de la 11 m Rapid a cîștigat 
cu 10—9. In celălalt meci, 
Dinamo a învins Progresul 
cu 1—0. Finala „Cupei Semi
centenarului" a opus echi
pele Dinamo șl Rapid. Și 
în acest meci scorul fiind 
alb, s-a recurs la loviturile 
de la 11 m. A cîștigat Dina
mo cu 4—3. Pentru locurile 
3—4 : Progresul — Steaua 
S—1.

Pavel PEANA
UN VALOROS REZULTAT 

IN CONCURSUL
DE HALTERE

hal-Federația română de 
tere și culturism și Comisia 
municipală de haltere au or
ganizat „Cupa Semicentena
rului’' și campionatul muni
cipal individual al seniorilor, 
cu participarea celor mai 

buni halterofili din Caplta-

lă. Clasamentul final pe e- 
chipe, întocmit la sfîrșitul 
concursului, arată astfel : 1. 
Steaua 46 p, 2. Rapid 43 p., 
3. Olimpia 31 p.

Concurînd în limitele cate
goriei pană (60 kg), Tiberlu 
Apostol (Rapid) a realizat la 
totalul celor trei stiluri 325 
kg, ce reprezintă îndeplini
rea normei de maestru al 
sportului.

M. CONSTANTINESCU 
corespondent

CONCURS INAUGURAL 
LA YACHTING

Primenit cu apa noi, ds 
primăvară, Herăstrăul a găz
duit primul concurs de yach. 
ting al anului. La startul a. 
cestel Întreceri, organizata 
de C.M.E.F.S.-București în 
cinstea Semicentenarului, 
s-au prezentat veliști cu 28 
de ambarcații.

Rezultate : CLASA FINN 
(seniori) : 1. Petra Purtea
(C.N.U.) 3 p, 2. Constantin 
Ivanovicl (C.N.U.) 13 p, 3. 
Petre Swoboda (Electrica 
I.D.E.B.) 21 p ; juniori : Dra- 
goș Mărăcine (Electrica) 11,7 
p, 2. Adrian Arendt (Electri
ca) 13,7 p, 3. Răzvan Cră- 
ciunescu (Electrica) 16,5 p ; 
CLASA SNIPE (seniori) : 1. 
Dorel Popovici — Bogdan 
Mărăcine (Electrica) 0 p, 2. 
M. Năvodaru — O. Ștefan 
(Electrica) 16 p, 3. I. Mânu 
— V. Romulus (Electrica) 
17,1 p ; CLASA F.D. (ju
niori) : 1. Carp — Ionescu 
(C.N.U.) 0 p, 2. Maximiuc — 
Pascu (Electrica) 9 p. (V. Tf.)
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La finele acestei
săptămlnl

INTERNAȚIONALELE 
DE GIMNASTICĂ
ALE ROMÂNIEI

La finele acestei săptă
mîni — un eveniment 
sportiv așteptat în fie
care an cu justificat in
teres de iubitorii gimnas
ticii : tradiționalele cam
pionate internaționale ale 
țării noastre. In afara 
celor mai buni sportivi 
români, la ediția din a- 
cest an și-au anunțat 
participarea reprezen
tanți ai altor cinci țări 
europene, gimnaști și 
gimnaste care au reali
zat succese de prestigiu 
in arena continentală, 
campioni naționali, cîști- 
gători de competiții de 
amploare.

AJUNȘI LA NOVI SAD, FOTBALIȘTII ROMÂNI
AU EFECTUAT PRIMUL ANTRENAMENT

I1OVI SAD, 19 (prin telefon).
Plecați în cursul dimineții 

din București, pe o vreme plo
ioasă, Belgradul ne-a intimpi- 
nat după circa 80 da minute da

Interes deosebit pentru meciul 
amical Iugoslavia

de mlina

zbor, 
cial, 
decît . ___ ____ _ _
tui din capitala Iugoslaviei erau 
prezenți Milan Stolanovici, se
cretarul Federației de foita' 
din țara vecină, și alt« oficia
lități, ziariști șl fotoreporteri, 
care au făcut delegației noastre 
o caldă primire.

Antrenorul Angelo Nlculesqu, 
Raducanu, Dinu și Dumitrache 
au fost rapid reperați ți supuși 
de către reprezentanții preMt

la bordul unui avion spe- 
sub un soare mal mult 
primăvăratec. Pe aeropor-

România

tahipierii naționalei noastre înain te de urcarea în avion, pe aeropor tul Otopeni

B I AlH U HI

SĂ NE PREZENTAM 0N0BAB1L

LA BALCANIADA DE BOX

belgrădene unui intens tir de 
întrebări in legătură cu meciul 
de miercuri. Una dintre Între
bări, adresată direct portarului 
naționalei noastre, cerea ca el 
să indice inaifttașul iugoslav de 
care îl va fi cel mai mult tea
mă în cursul jocului. „Numai 
de acela dintre ei care va scă-

Pa singur cu mingea in careul 
nostru" — a răspuns cu umorul 
său cunoscut Raducanu, spre 
ușoara nedumerire a reporteru
lui iugoslav, care se aștepta, 
probabil, să audă pronunțîn-

(Continuare în pag. a 3-a)

PREA MULTE SECUNDE îl DESPART
PE SEMIFONDIȘTII Șl FONDIȘTII NOȘTRI

DE VALORILE INTERNAȚIONALE
Cînd acum doi ani, reprezen

tativa noastră la crosul balcanic, 
desfășurat la Skoplje, nu reușea 
să cîștlge decît două titluri 

o 
se

. _ decît două 
balcanice s-a crezut că este 
simplă întîmplare, că totul 
datorește iernii prelungite de la 
noi. A 
București, de anul trecut, 
așteptam 
gazde, 
decît 
comportările mediocre ale 
diștilor și semifondiștilor noștri 
la Jocurile Balcanice și la ce
lelalte competiții internaționale 
au trecut neobservate, deoarece 
succesele săritorilor, sau ale a- 
tletelor noastre, ne-au satisfăcut 
în mare măsură. Recentul cros 
balcanic de la Sliven a însem
nat o dură readucere la reali
tate, căci reprezentanții noștri 
n-au reușit să obțină nici un 
titlu balcanic, situație nemaiîn- 
tîlnită în ultimele 11 ediții ale 
crosului. Ea reactualizează situa
ția precară a alergărilor de re
zistență de la noi. De altfel în- 

’ ” noas-
mas- 
fond 

1960 ; 
o o- 
care 

se zbat acum aceste probe. Iar 
unele succese, pe tărîm interna
țional cu care am reușit în ul
timii 3—4 ani să ne afirmăm cu 
cîțiva juniori (Ion Dima, Petre 
Lupan etc.) în 
mare anvergură, 
rezolve situația 
ne aflăm.

Se discută și 
diferite măsuri 
Acestea nu pleacă însă de la o 
analiză temeinică a situației, si 
uneori din cauza grabei cu care 
sînt luate, ele nu numai că nu 
servesc rezolvării problemei, clar 
dimpotrivă, o agravează. De a- 
ceea, voi încerca să mă opresc 
la cîteva cauze care au generat 
actuala situație. O dată aces
tea stabilite, pe date obiective, 
soluțiile se vor ivi, cred, în 
mod firesc, și cu maximum de 
eficacitate.

Deci, cum au ajuns la această 
stare precară fondul și semifon- 
dul românesc ?

Un aspect care sare în 
este penuria

urmat crosul

Dar,revanșa, 
n-ara reușit mai 
la Skoplje. Intre

lade
unde 
deși 

mult 
timp, 

• fon-

săși vechimea recordurilor 
tre la majoritatea probelor 
culine de semifond — 
(800 m — 1959 ; 1500 m — 
5000 m — 1963 etc). sînt 
glindă fidelă a crizei în

valoare. Aceasta se datorește 
în mare parte obligativității, de 
acum 8-—10 ani, de a se lucra 
centralizat (grupa antrenorului 
L. Hireș). Ceilalți antrenori n-au 
mai fost interesați să caute șl 
să crească elemente noi. De a- 
bia acum se plătește această 
greșeală organizatorică, știind 
că pentru formarea unui fon- 
dist de valoare sînt necesari în 
medie 6—8 ani de muncă.

De altfel, trebuie stabilite două 
metodici distincte de pregătire : 
una de creștere șl formare a 
tinerilor, alta de obținere a ma
rilor performanțe cu atleți deja 
consolidați din punct de vedere 
fiziologic. Dar, sărăcia de ele
mente se datorește și modului, 
nu totdeauna cel mai eficace, 
de organizare a competițiilor de 
masă, selecțiilor insuficiente pe 
care le fac antrenorii și de cele 
mai multe ori ineficacității 
mijloacelor de angrenare a ele
mentelor dotate într-o activitate 
continuă și dură, ca aceea pre
tinsă de sportul perfor
mantă.

Metodlca de pregătire la ma
joritatea antrenorilor care se 
ocupă ds atleți din lotul repu
blican, nu mal prezintă lacune 
evidente, de un an—doi încoace. 
Restul antrenorilor însă, care 
cu ani în urmă constituiau un 
Izvor considerabil de alimentare 
cu elemente dotate a cluburilor 
militare șl studențești au rămas 
în mare parte fideli metodei cu 
Intervale, metodă căzută întru- 
dtva în desuetudine. în antre
namentul modern acestea ne- 
maifilnd astăzi unicul sistem da 
pregătire, 
valoarea

Departe 
metodei 

ment cu Intervale, 
completată însă șl
loace care în decursul 
au constituit o nouă

de a nega 
de antrena- 
ea trebuie 

cu alte mij- 
anilor 

metodă,

Silviu DUMITRESCU
antrenor da atletism, membru 

Colegiul central da antrenori 
al T.R.A.

competiții de 
n-au reușit să 
critică în care

se preconizează 
de îndreptare.

ochl 
noi.de elemente 

mal ales în probele lungi. De 
6—7 ani nici un junior n-a mal 
ajuns in rindurile seniorilor de

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ȘAPTE ANI, ARGENTINA MENIS A MARCAT
0 CREȘTERE A REZULTATELOR DE 25,42 m!

După cum am mai anunțat, 
tntre 27 aprilie șl 2 mai, la 
Titograd (Iugoslavia) se va 
disputa a IX-a ediție a Bal
caniadei de box. Federația ro
mână de box ar fi trebuit să 
se prezinte la confruntarea ce
lor mal buni boxeri din sud- 
estul Europei cu o echipă care 
să confirme clasa ridicată a 
pugilatului din România. Data 
de desfășurare a competiției 
dezavantajează însă evident pe 
sportivii noștri, cere exact in 
aceeași perioadă îți dispută 
titlurile as campioni naționali, 
în această 
va sugestii ______ ______ __
specialitate din Iugoslavia, de 
a modifica 2..L 1
Federația română de box 
hotărît să alcătuiască o echipă 
tînără, în oare să fie ouprinșl 
sportivi ce au fost eliminați în 
faza de zonă a campionatelor 
naționale. Iată, așadar, pe cei 
ce, probabil, vor imbrăca tri
coul național la Titograd :

La semimuscă, Vasile Drăgan 
(Steaua), 24 ani ] a participat 
de două. ori la turneul final al 
campionatelor naționale j fost 
campion de juniori; a fost În
vins la zonă de Șt Băia- 
tu. La muscă, Ion Nico- 
lau (Nicotină Iași), 23 ani: 
în perioada stagiului militar 
a activat la Dinamo; în 1967 
a fost finalist la naționale, 
învins de C. Gruiescu ; la zonă 
a pierdut in fața lui AI. Dum
bravă. La cocoș au fost selec
ționați 2 sportivi : primul
Francisc Molnar (Dinamo Bra
șov), 22 ani ; în turneul final 
aj campionatelor din 1968 și 
1970 a fost întrecut de fiecare 
dată de C. Gruiescu ; a debu
tat în echipa națională de se
niori anul acesta în partida 
cu Danemarca j a fost învins 
la zonă de O. Anderco ; al 
doilea, Ion OtvSs (Industria 
sîrmei Cîmpla Turzii), 26 ani, 
boxează din 1958 ; campion na
țional la juniori ; a fost în
trecut la zonă de I. Ciocoi. La 
pană, Eugen Gorea (Dinamo), 
20 ani; campion de juniori în 
1967 și 1968 ; a pierdut la zonă

camniom naționali, 
situația (după clte- 
adresate forului de

data întrecerii),
a

SINAIA, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), — 

Competiția ciclistâ „Cursa 
Munților" a luat luni startul 
din Sinaia.

Chiiar la ieșirea din oraș 
fug din pluton V. Teodor, 
Mircea Virgil (disculpat în 
urma cont.-aexpert.lzel la con
trolul antidoping din „Cupa 
F.R.C."). A. Suciu, D. Nem- 
țeanu, Șt. Cernea și S. Sudi- 
tu. Ei înregistrează la Ieșirea 
din Bușteni un avana de 40 
secunde. Aicd, Suditu cedea
ză pasul. In Brașov fugarii 
(doar cinci la 
au 1:30 avans.
Brașov, spre 
bifurcație, un

număr acum) 
La ieșirea din 
Chlchiș, la o 
om de ordine

ta fața lui J>t. Hîrșu. La seml- 
ușoară, Constantin Stanei 
(Progresul), 25 ani) campion 
național la pană in 19671 a 
fost selecționat de nenumărate 
ori în echipa națională j a fost 
învins la zonă de A. Rusneac. 
La ușoară, tînăra speranță a 
boxului românesc, Sandu Mi- 
haleea (Dinamo), 19 ani j de 
trei ori campion de juniori (în 
aceste zile atacă, la Cluj, un 
nou titlu). L® semlmijlocie,

Paul IOVAN

FOTBAL PE MICUL ECRAN
Din etapele a 21-a și a 22-a ale campionatului diviziei A 

de fotbal. Televiziunea română va efectua cîteva transmisii, 
tn direct sau înregistrări :

—■ duminică 25 aprilie (de la ora 14,30) FARUL — DINA
MO București (transmisie directă); STEAUA — U.T.A. (în
registrarea reprizei a doua, de la ora 18,35);

— duminică 2 mai: (de la ora 14,30) POLITEHNICA 
IAȘI — STEAUA (transmisie directă).

(Continuare In pag. a 2-a)

„CURSA MUNȚILOR"

uluit îndreaptă grupul frun
taș pe un drum greșit. Fină 
cînd cicliștii au fost opriți și 
îndreptați pe drumul cel 
bun, sosește șl plutonul. La 
înapoiere, în vîrf, la Predeal 
(punct de cățărare), trec ta 
ordine i Ciumeti, Hava, Pro
bai și Șt Suciu. Pe Ultimii 
kilometri, lapoviță și apoi 
ninsoare ca ta plină iarnă. 
Sprintul final e dominat ca
tegoric de cicliștii ceho
slovaci care plasează patru 
sportivi ta primele cinci 
locuri. Rezultate 1 
hal (Ruda Hvezda 
km ta 3 h 23:48 
orară i 38,200 km), 
tras (R.H.P.), 3. N. Ciumeti

1. J. Pro-
Plsen) 130 
— (media
2. J. Pa-

Sezonul competițiilor în aer 
liber n-a fost încă inaugurat 
oficial pentru atleții fruntași, 
dar cei care vizează a se nu
măra printre participanți 
campionatele continentale 
la Helsinki și la a 20-a Olim
piadă de la Miinchen, lucrea
ză de mai multe săptămîni pe 
stadioane și iau parte- la con
cursuri de mai mică avengură, 
pregătindu-și debutul de la 
sfîrșitul acestei săptămîni, pri
lejuit de prima etapă a 
pionatului republican pe 
pe.

In cadrul unul astfel 
concurs, fără prea multe 
tenții, sîmbătă pe „Tineretu
lui", a explodat o bombă ! Au
toarea exploziei se numește 
Argentina Menis care, aruncînd 
discul la 59,36 m, și-a îmbu
nătățit cu peste 4 metri cea 
mai bună performanță, apro- 
piindu-se doar la 12 centime

la 
de

carn- 
echi-

de 
pre-

tri (cit un lat de palmă I) de 
recordul național deținut de 
Lia Manoliu. Acest rezultat, 
înregistrat intr-o serie de a- 
runcări în care cea mai slabă 
a fost de 57 metri, o propul
sează pe atleta dinamovistă în 
rîndul valorilor autentice ale 
atletismului nostru, evidențiin- 
du i larga gamă a posibilități
lor de a marca și în continua
re salturi de performanță, la 
fel de spectaculoase ca acesta 
din primul său concurs 
1971.

Argentina Menis (născută 
19.7.1948), care a crescut 
atletă și s-a dezvoltat ca per
formeră în umbra puternicului 
cuplu Lia Manoliu—Olimpia
Cataramă, a făcut primii pași 
pe stadion la Craiova. în anul 
Jocurilor Olimpice de la To
kio, cînd Lia cucerea meda
lia de bronz, ia» Olimpia se

în

la 
ca

Vasile Drăgan (dreapta) — unul dintre viitorii 
la Balcaniadă — în meciul cu Aurel M

Foto: THEO MACARSCHI

(Dinamo I), 4.. P. Krupicka 
(R.H.P.), 5. J. Hava (R.H.P.), 
6. V. Teodor (Dinamo I), 7. 
N. Gavrilă (Steaua I), 8. M. 
Hrisoveri (C. S. Brăila), 9. 
C, Tănase (Steaua II), toți 
în același timp cu învingăto
rul, ca și plutonul de altfel. 
Primii trei clasați în etapă 
au primit, în ordine, bonifi
cația de 30, 20 șl respectiv 
10 secunde. Pe echipe, con
duce Ruda Hvezda Pisen, ur
mată de Dinamo I șl 
Steaua I.

Astăzi, etapa a II-a Sinaia- 
Bănești-Sinaia, 85 km. Start 
la ora 14,30 din centrul ora
șului Sinaia.

Emil IENCEC

OLIMPIC

clasa a opta, junioara Argen
tina Menis izbutea să arunce 
discu] la 33,94 m, rezultat cu 
care a fost clasificată a 29-a 
în bilanțul general intern al 
anului 1964. Dar, numai în- 
tr-un an, recordul său perso- 

a crescut impresionant: 
m. Alt plus și în 1966 : 
m și creșterea continuă: 
m în 1967, 52,00 m în 
53,24 m în 1969 șl 55,14

nai
44,90 
47,02 
49,74
1968,
m anul trecut. Deci, în 7 ani 
(considerînd că 1971 este abia 
la începutul său), Argentina 
Menis a arătat un progres de 
25,42 m, ceea ce trebuie să re
cunoaștem nu este de loo nn 
fapt oarecare. Eleva antreno
rului Ion Benga, spre deose-

Romeo VI LARA

(Continuare în pag. a 2-a)

CU 300 DE ZILE ÎNAINTE DE SAPPORO

BOBERII VIZEAZA 0 MEDALIE OLIMPICA
® în primul eșalon al valorilor mondiale 

$ „Vom urca pe podium!“ ® „Bobul este

un sport, nu un risc“

dăm 
alte 
dar, 
mai 
intr-un 
scara valorilor actuale : Austria 
cu Gruber, Canada, S.U.A.,

înapoi. Este drept că și 
echipaje atacă medaliile, 
după părerea noastră, cu 
puține șanse, ele figurînd 

al doilea eșalon pe

Mai sînt aproximativ 300 de 
zile pînă la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sapporo, pînă la 
primul start al echipajelor de 
bob de 2 persoane.

Ca da obicei, sporturile ier
nii vor inaugura anul olimpic 
iar boberii noștri, cei ce au a- 
dus sportului românesc singura 
medalie a „olimpiadelor albe", 
vor fi primii care vor lua 
startul la marea întrecere. 300 
de zile 1 Multe, dar și puține...

Ca fac boberii la ora acea
sta, cum pregătesc sezonul o- 
llmpic 7 Iarna, care a confir
mat prezența lor constantă prin
tre fruntașii aoestui sport al 
curajului, al vitezelor uluitoare 
și al preciziilor milimetrice, 
lasă locul sezoanelor calde, se
zoanelor în care bobul va tre
bui să fie pus pa roate pentru 
a sugera cit de cit vehiculul 
gheții, iar motocicletele șl avi
oanele vor fi chemate să men
țină mereu la nivelul cel mai 
înalt obișnuința cu viteza.

Cum pregătesc boberii noștri 
sezonul olimpia 7 Cum caută ei 
rezervele în sutimi de secundă 
ale rapidelor coboriri ? Unde 
aînt, ce fac și ce gindesc acum 
cînd mai au în față doar 300 de 
zile pînă la startul olimpic ?

Pentru a răspunde la aceste 
Întrebări, ne-am dat intîlnire 
cu ei la Sinaia, orașul care în
seamnă leagănul de ieri și de 
azi al aoestui sport. Au răs
puns prezent toți componenții 
echipajului care în iarna aceasta 
a adus sportului nostru primul 
titlu european al anului: Ion 
Panțuru, Dumitru Focșeneanu, 
Dumitru Pascu, Ion Zangor și 
Victor Papadopol ; au fost a- 
lăturl de ei antrenorul Hariton 
Pașovschi, prof. Petre Focșe
neanu, secretarul general al 
F.R.S.B., prof. Fon Matei, di- 
rectorul-adjunct al școlii spor
tive din Sinaia, și prof. P. Popa, 
președintele Schl-bob-clubului 
Sinaia, adică toți acei care cu 
gîndul și fapta sînt de ani de

zile alături de boberi. Discuția, 
cu gîndul la Sapporo, a înce
put firesc, deschis, intr-un spi
rit constructiv.

-Ă-
REDACȚIA : Bobul românesc 

se înscrie din nou in primul 
eșalon al valorilor mondiale ?

HARITON PAȘOVSCHI : De 
la Jocurile Olimpice din 1968, 
cînd am obținut întîia medalie, 
facem parte din prima grupă... 
și nu printre outsideri. Probe ? 
In 1969 locul II la campionatele 
mondiale și în 1971 locul I la 
campionatele europene. Alături

Masă rotundă
organizată de ziarul

„SPORTUL"

Franța cu Parisot sau Spania 
cu Batturone.

PETRE FOCȘENEANU: Chiar 
intr-o ședință a Federației in
ternaționale de bob, discutin- 
du-se posibilitatea împărțirii pe

sarii la fel, mai ales de cînd 
Cehoslovacia sau Japonia la 
campionatele mondiale din SUA 
erau să producă mari surprize. 
De aceea, indiferent de partici
parea adversă, mă gîndesc in 
primul rînd la comportarea 
noastră.

RED : Se poate spune deci 
câ bobul nostru are o valoare 
internațională recunoscută. Pen
tru J.O, care sînt șansele, ce 
obiectiv v-ațl propus ?

DUMITRU FOCȘENEANU : 
Merg cu Panțuru de 4 ani. 
Cunoașterea reciprocă șl a ad
versarilor mă fac să cred că 
putem cîștiga o. medalie. Pe 

- care ? Este greu de spus. Pot 
interveni atîtea lucruri ! Dar, 
vă asigurăm că ne vom bate 
pentru ea.

ION ZANGOR : Sapporo 
pîrtie tehnică. Nu prea

are 
ra-

F A
S.1H

La 2000 
coboriri 
Alături

m
Pe 
de

altitudine, la Piatra Arsă, boberii au făcut în primele zile ale lui aprilie ultimele 
gheață din acest sezon. Ele au marcat începutul pregătirilor pentru Sapporo, 
cele două echipaje olimpice, în imagine sînt prezente și „speranțele" bobului

Foto: PETRE FOCȘENEANU

Italiei, R.F.G. și 
ale României fi- 

printre can-
de echipajele 
Elveției, cele 
gurează apriori 
didații olimpici. Orice medalie 
cîștigată de Panțuru nu mai 
poate constitui pentru nimeni o 
surpriză. Ne recomandă rezul
tatele anterioare. Iar noi nici 
nu putem, nici nu vrem să

grupe a concurenților, a fost 
schițată o grupare apropiată de 
cea prezentată aci, 
prezintă de fapt și 
tere a forului de 
Măgulitoare !

ION PANȚURU:
nu-i împart pe concurenți pe 
grupe. îi tratez pe toți adver-

ceea ce re- 
o recunoaș- 
specialitate.

Personal, eu

pidă, cu 14 viraje și trei platurl 
false care, teoretic, convin u- 
nui echipaj atletic și unui pilot

Mihai BÎRA 
Gheorghe EPURAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

t Urma re din oaa. I)

„GRAȚIE Șl RITM"

In sala școlii sportive din 
Sibiu a avut loc, recent, din 
inițiativa Comitetului muni
cipal U.T.C. o demonstrație 
sportivă intitulată „Grație și 
ritm”. Au fost prezentate 
exerciții de gimnastică spor
tivă și artistică, la reușita 
cărora și-au dat concursul 
elevi ai liceelor Octavian 
Goga, Gheorghe Lazăr și Pe
dagogic. Au fost, de aseme
nea, prezentate demonstrații 
de culturism de către un 
grup de sportivi de la A.S.A. 
și de la Școala sportivă. Pe 
agenda „Decadei sportive 
pentru tineret” mai figurează 
o întilnire cu laureații spor
tivi ai anului 1970 : campio
nul național de călărie Ma
rius Burtea și maestrul spor
tului la sărituri în apă, Ion 
Ganea.

șurat un concurs de gim
nastică modernă. Au evoluat 
sportivi din Iași și Ploiești. 
Rezultate : categ. a III-a A. 
Angelescu (Șc. sportivă Plo
iești) 27,10 p, categ. a II-a 
A. Anton (Univ. Iași) 26 p, 
categ. I V. Franciuc (Univ. 
Iași) 34,80 p. Cupa de cristal 
a revenit clubului organiza
tor.

D. DIACONESCU
corespondent

CUPA „CAROL DAVILA"

(Urmare din pag. 1) boburi cu ro-

PETROLUL PLOIEȘTI

CÎȘTIGĂTOARE A CONCURSULUI REPUBLICAN AL COPIILOR

Ilie IONESCU 
corespondent

GIMNASTICA MODERNA

In, organizarea clubului 
Universitatea Iași s-a deșfă-

Timp de trei zile s-a des
fășurat Ia patinoarul acope
rit „23 August"’ ultimul con
curs de patinaj artistic, cu 
caracter republican, datat cu 
„Cupa României11.

Iată rezultatele înregistra
te : JUNIORI II — Băieți:
1. L. Azzola (Olimpia Cluj) 
302,6 p. Fete : 1. Silvana Su- 
ciu (Constructorul) 433,6 p ;
2. Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 
404,0 p ; 3. Gabriela Ion (Șc. 
sp. 2) 351,2 p ; 4. Monica 
Chiorpec (Dinamo) 320,6 p ; 
5. Elise 
Cluj) 278,6 
Băieți : 1, 
structorul) 
zia (Constr.) 435,5 p ; 
Dragomir (Constr.) 390,6 p. 
Fete : 1. Adriana Preda (Con
structorul) 474,1 p ; 2. Mi- 
rela Goleanu (Dinamo) 435,7 
p. SENIORI — Băieți: 1. 
M. Ion (Șc. sp. 2) 703,2 p ; 
2. O. Goga (IEFS) 672,9 p;

Azzola (Olimpia 
p. JUNIORI I — 
D. Panait (Con- 
447,0 p ; 2. L. Co- 

3. P.

Au continuat întrecerile 
organizate in cinstea Semi
centenarului Partidului, do
tate cu „Cupa Carol Davila”. 
Iată cîteva rezultate : tir : 1. 
Facultatea de stomatologie 
265 p. 2. Facultatea de medi
cină generală 259 p. 3. Facul
tatea de pediatrie 240 p ; 
tenis de masă : 1. Medicină 
generală, 2. Stomatologie. 3. 
Pediatrie. întrecerile conti
nuă cu disputarea meciurilor 
de baschet și volei și cu des
fășurarea unor probe atle
tice.

PLOIEȘTI, 19 (prin tele
fon). Concursul republican de 
înot al copiilor s-a încheiat 
cu victoria pe echipe a re
prezentanților clubului Pe
trolul din localitate. Ei au 
deținut șefia clasamentului 
din cele patru zile ale com
petiției, ceea ce constituie o 
remarcabilă performanță pen
tru un centru relativ tînăr în 
acest sport. în rest, vom mai' 
evidenția organizarea exce
lentă și competența corpu
lui de arbitri.

Cîștigătorii probelor : 100 m 
bras (băieți, categoria C) : I. 
Petric (Crișul) 1:41,5: 100 ni 
bras (f. C) : Iudith Hunyady 
(Șc. sp. Reșița) 1:39.2 ; 4x50 
m bras (b. b) : Șc. sp. 
Buc. 5:39,1 ; 4x50 in
(f.D) 4:30,5; 4xJ00 m 
(b. B) : 5 :33,8 ; 4x100 m 
(f.B): Petrolul 5:56,5;
spate (f. C) : Marioara MȘrul 
(Șc. sp. Reșița) 4U,9 ; 50 m 
spate (b. C) : I. Imling (Șc.

nr. 2 
bras 
mixt 
mixt

50 m
/

3. A. 
p ; 4. 
p ; 5. 
609,0

Irina BOLDOG 
de la catedra 

de educație- fizică 
a I.M.F.

ULTIMELE
Bulete (Șc. sp. 2) 669,6 
E. Tăujan (IEFS) 606.2 
M. Popescu (Constr.)

p. Fete : 1. Doina Mi- 
tricică (ASCPMfe) 695,0 p ; 2. 
Constanța Ipneseu (Constr.) 
673,9 p ; 3. Anca Tănase (Șc. 
sp. 2)-672,6 p ; 4. Doina Ghi- 
șerel (Șc. sp. 2) 643,6 p ; 5.

Duminică s-a disputat cea 
de a doua etapă a returului 
diviziei B la handbal. Spre 
diferență de meciurile de de
but, care au fost relativ li
niștite, duminica s-au înre
gistrat cîteva surprize, cum 
sînt : înfrângerile Rafinăriei 
Teleajen la Bacău (după ce 
în tur ploie.ștenii obținuseră 
o victorie ușoară), a ASA-ei 
Tg. Mureș de către Tracto
rul Brașov și a liderului din 
seria a II-a, Independența

ÎNTRECERI
Mariana Ionel (IEFS) 633,6 
p ; 6. Adina Caimacan (IEFS) 
597,3 p.

Clasamentul pe echipe : 1. 
Constructorul — 13 p ; 2.
Școala sportivă nr. 2 — 9 p ; 
3. ASCPMB — 4 p ; 4: IEFS 
— 2 p ; 5—6. Olimpia Clțtj 
și Dinamo — Op.

T

SURPRIZE ÎN ETAPA
Sibiu, de către Minaur Baia 
Mare — la masculin, precum 
și eșecul studentelor de ia 
Universitatea Cluj în fața 
Universității II Timișoara. 
Iată rezultatele înregistrate : 

MASCULIN. Seria I : Ști
ința Bacău — Rafinăria Te- 
leajen 12—11 (4—4), Ind. sâr
mei Buzău — Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej 17—23 (6—13), 
Medicina Tg. Mureș. — Chi
mia Făgăraș 12—18 (5—9),
Tractorul Brasov — ASA Tg. 
Mureș 19—14 (10—6), Relon 
Săvinești — Agronomia Iași 
18—17 (8—8) ; Seria a II-a : 
Tehnometal Timișoara — 
Gloria Arad 17—14 (10—7),

sp. Reșița) 40,2 ; 200 ni bras 
(f. B) : 
Reșița) 
(b. B) : 
3:13,2;
Mihaela
46,5 ; 50 m spate (b. D) :
Drăgan (Crișul) 40,0 ; 
mixt (f. C) : Șc. sp. 
2:54,7 ; 4x50 m mixt 
Șc. sp. Reșița 2:49,0 ; 
liber (LB)Cătălina 
lescu (Petrolul) 11:46,9 ; 
m liber (b. B) : I. Svetz (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) 10:55,0 — njou 
record (v.r., același înotătior, 
10:57.2) ; 100 m delfin (f. (?) : 
Mihaela Georgescu (Petro
lul) 1:34,7 ; 100 m delȚin
(b. C) : I. Meder (Șc. sp. Țg. 
Mureș) 1:30.9 ; 4x50 m liber 
(f. D) : Petrolul 3:32,9; 4x50 
ni liber (b. D) : Șc. sp. Reșița 
3:25;9 ; 4x100 m liber (f. H) : 
Petrolul 4:31.0 ; 4x100 m li
ber (b. B) : Șc. sp. nr. 2 Bigc. 
4:50,4; 4x50 m liber (f. C) : 
Petrolul 2:36.9 ; 4x50 m Hlțer 
(b. C) : Șc. sp. Reșița 21:30],4.

Clasament pe echipe: 1. 
PETROLUL PLOIEȘTI 432’p, 
2. Șc. sp. Reșița 415 p, 3. $c. 
sp. nr. 2 București 372 p, ; 4. 
Crișul Oradea 172. p, 5. Du
nărea Galați 90 p, 6. Șc. șp. 
Sibiu 78 p, 7. Șc. sp. Tinți- 

, șoara 49 P, 8. pinamo Bucu
rești 42 p, 9. Șc. sp. Ploiești 
40 p, 10. C.S.M. Cluj 31 i p 

i etc. (au participat 20 de e- 
chipe).

M. SIMA, coresp.

Ana Georgiu (Șc. sp. 
3:14,6 ; 200 m bras 
C. Marin (Petrolul) 
50 m spate (f. D) : 

Moisan (Petrolul) 
C.

4x50 m 
Reșița 
(b. C) ;
800 ni 
Bățu- 

soo 
(Șc.

de clasă cum este Panțuru. 
Putem cîștigș. o medalie.

DUMITRU PAȘCU : Eu sînt 
mai nou și totuși cunosc posi
bilitățile și mîna luj Panțuru. 
Așa cum la Igls, la campiona
tele europene, realizînd prin îm
pingeri plecarea cea mai ra
pidă (calculată pe 4 manșe), 
l-am ajutat substanțial, cred că 
și la Sapporo, cu aceeași bună 
pregătire, mobilizați și sincro
nizați. vom urca pe podium.

D.F. : La piloți (teoretic) e- 
gali, startul contează. Noi pro
mitem să facem totul, 
fim la înălțime.

I.P. : Iar eu să-i duc 
și repede pînă în . sosire. Pierre 
de Coubertin spunea că la 
Jocuri important este să parti
cipi. Dar, noi nu ne gîndim să 
traversăm pămintul doar pentru 
a participa, ci pentru a obține 
o medalie.

RED. : Cind veți începe pre
gătirile, care este schița pro
gramului viitor, ținintl seama 
că doar o „lungă vară fier
binte” ne mai desparte de star
tul olimpic ?

H.P.: De fapt pregătirile le-am 
început. Zilele trecute am în
cheiat una din etape pe platoul 
Bucegilor. La Piatra Arsă, pe 
o trasă de gheață de cîteva 
sute de metri., luptîndu-ne ade
sea cu viscolul, am verificat 
pe cei mai buni boberi, căutînd 
soluțiile definitive pentru echi
paje. în continuare, boberii se 
vor pregăti la cluburi (antrena
ment de întreținere), pentru ca 
spre sfirșitul verii șă poluăm :— 
în forme mai concentrate — 
pregătirea. fizică generală, fo
losind arsenalul nostru de mij
loace : motociclism, carturi.

viație acrobatică, 
tile.

I.P.: Sporturile 
practicate de noi 
strat eficacitatea, 
iarna care Vine .... .. . 
dfevreme și să stăm mai mult 
pe gheată.

P.F. : în vederea Jocurilor, sd 
va asigura începerea coborîri- 
lor pe gheață, la Konigsee, de 
la 20 noiembrie ; de la 10 de
cembrie se vor continua antre
namentele în țară și, ca o etapă 
pregătitoare, boberii vor lua 
startul

complimentare 
și-âu demon- 
Rămîne ca în 
să ieșim mal

, boberii vor 
Ia campionatele europe-

ca să

bine...

că la

lon Panțuru crede, 
bună dreptate, în 
citatea pregătirii

A ll-A DIN DIVIZA B

I.P.: Vom avea un bob noii 
(Siorpaes) de două persoane, pa 
cel primit anul acesta — Podar 
— de 4 persoane și pe cel mai 
vechi, dar bun, cu care am cîști- 
gat campionatul european. Cele 
noi, cu modificările făcute pen
tru așezarea echipajului, sau la 
punctele de sprijin pentru îm-, 
pingeri, credem că nu vom aveai 
de suportat nici un handicap,' 
De altfel, nici ceilalți concurent 
(mă gîndesc în special lâ ita
lieni, singurii constructori) nu 
vor prezenta noutăți pentru că 
nu mai au nici cînd, nici cura
jul să experimenteze înaintea 
Jocurilor.

RED. : Se credo că bobul este 
un șport al riscului. Contați pa 
el ?

I.P.: Bobul este un sport, nu 
un risc. Rezultatul trebuie _ șă 
apară ca urmare a pregătirii. 
Nu trebuie amestecat riscul, căci 
acesta »e plătește | uneori du
reros.

H.P.: Prin înghețare, carac
teristicile pîrtiilor se modifică 
de la an la an. Eforturile pilo- 
ților de a găsi linia ideală de 
coborîre sînt căutări tehnice și 
nu riscuri. Bobul trebuie con
dus, stăpînit, dirijat. Este vor
ba deci de simț, de tehnică, de 
experiență, de tactică, «iu de 
risc.

P.F. î Nu este nevoie da 
riscuri, înțelese în sensul strict 
al noțiunii. Succesul este truc- 
tul eforturilor organizatorice^ 
metodice și tehnice, asociate îiț 
mod optim cu talentul și stă
ruința sportivilor. Din acest 
punct de vedere situația noastră 
este 
vom 
dru 
bun, 
cem 
nia noastră se întîlnește cu am
biția și conștiința acestor spor
tivi exemplari, care sînt bobe
rii.

fericită. Și în continuare 
căuta să asigurăm un ca- 
organizatoric și metodic 
fiind convinși că n-o fa

in zadar, pentru că străda-
ejica- 
prin 

sporturi complimentare, ia- 
ta-l aici pe schiuri, sport 
pe care îl apreciază în 

mod deosebit

4 MANȘE

★ne programate la St. Moritz 
în zilele de 9—10 și respectiv 
16—17 ianuarie 1972.

RED. ; Cum v-ați gîndit să 
rezolvați problema adaptării la 
condițiile bioclimatice de la 
Sapporo și in special problema 
diferenței de fus orar 1

P.F. ; - 
cursului 
nu vom 
Panțuru 
șor. Contribuie la acest lucru 
și sistemul său nervos echili
brat și faptul că s-a obișnuit 
să concureze cînd seara tîrziu 
(ca la Grenoble), cînd în zorii 
zilei (ca la Igls).

RED. : Bobul este un spori 
tehnic, în care (de multe ori) 
contribuția materialului este de
terminantă. De ce boburi veți 
dispune la Sapporo ?

Trebuie să mărturisim că 
ne-au plăcut discuțiile și modul 
lucid în care problemele au 
fost abordate. N-au fost tinguieli 
sau suspine, deși boberii noș
tri stau pe gheață mult mai pu
țin decît principalii lor adver
sari, și nici nu au întotdeauna 
materiale (boburi sau patine) 
te cantitatea și de calitatea celor 
aflate în posesia acelora pe 
care ii înving.

Tonul optimist, realist, logica 
analitică, „la obiect”, ne-au ară
tat și o mare pricepere, multă 
pasiune, conștiinciozitate și ho- 
tărîre, premise și garanție pen
tru reușitele viitoare. Iar noi 
subscriem la modul cum ei a- 
bordează sezonul olimpic pe 
care îl dorim sezonul marii reu
șite. Bobul a luat un start bun 1

Mir.aur Baia Mare — Inde
pendența Sibiu 17—15 (9—6), 
ASA Sibiu — Textila Cisnă- 
die 19—14 (10—9), Univ. Cra
iova — Metalul Copșa Mică 
20—12 (9—5), CSM Reșița — 
Timișul Lugoj 18—8 (6—5).

FEMININ. Seria I : Știința 
Bacău — Voința Rădăuți 7—5 
(4—-3), Univ. Iași — Voința. 
București 12—10 (6—3), Con
structorul Buci
Buc. 8—12 (5—6), Comerțul 
Constanța — Rapid București 
10—13 (4—5), Spartac Plo
iești — Chimia Buzău 2—8 
(0—4) ; Seria a II-a: Univ. 
II Timișoara — Univ. Cluj 
10—6 (5—2), Jiul Petroșani
— Voința Sighișoara 14—9 
(7—4), Dermagant Tg. Mureș
— Chimia Victoria 10—9 
(4—3), Chimia Făgăraș — 
Sparta Mediaș 17—15 (8—6), 
Oltul Sf. Gheorghe — Con
structorul Baia Mare 12—8 
(5-4).

(Corespondenți : D. Negrea, 
I. Păuș, A. Szabo, I. Plăvi- 
țiu, S. Neniță, D. Diaconescu, 
N. Băloi, V. Popovici, M. Du
mitru, E. Bogdan, Gh. Brio- 
tă, B. Stoiciu. P. Arcan, I. Io- 
nescu și T. Tohătan).

Progresul

• Federația elvețiană de bob 
a cerut comisiei sale tehnice să 
prezinte programul de pregătire 
a lotului de bob pentru sezonul 
1971'1972, incluzlnd antrenamen
tele de vară și de toamnă. Înce
perea pregătirilor lotului olimpic 
este prevăzută pentru ziua 
1 mai. Succesele din ultimul 
ale bobului elvețian arată 
acolo pregătirile nu mal 
sate la voia rutinei.

sînt

de 
an 
că 
Id-

• Neobișnuit de tîrziu și-a de
semnat federația austriacă de bob 
campionii pe anul acesta. In pro
ba de bob 2 persoane, disputată 
la Kbnigssee, s-au clasat : 1. Her
bert Gruber — Josef Oberhauser, 
2. Werner Dellekarth — Fritz 
Sperling, 3. Max Kaltenberger — 
Herbert Janko.

După experiența con- 
preolimpic, se pare că 
avea probleme speciale, 
se adaptează foarte u-

Cu o întrecere de fond

r

-r

ols It

Foto : V. BAGE ACPe Herăstrău, in prima întrecere de canotaj a anului...

SCHIFIȘTII BUCUREȘTENI AU INAUGURAT SEZONUL NAUTIC

Lacul Herăstrău a găzduit, 
duminică'’dimineață, primul con
curs oficial de canotaj al anu
lui, Noul sezon nautic a fost 
inaugurat eu o- reușită întrecere 
de fond la care au participat 
majoritatea cluburilor bucuțeș- 
tene. Excepție au făcut doar 
canotorii de la C.N.U. și Școa
la sportivă nr. 1 — absenți ne
motivați de la această repetiție 
generală dinaintea campionatu
lui, republican de fond (Timi
șoara, 27—28 aprilie a.c.).

Cu starturi din minut în mi
nut, visiașii și ramerii și-au 
disputat intiietatva pe un traseu 
de aproximativ 2 000 m. Evolu
țiile, lor au fost apreciate de 
către, specialiști ca satisfăcătoare 
pentru acest început de ancom- 
p.etiționai. Subliniem, astfel, so
sirile Sțrinse (la una. două z,e~ 
cimi do secundă) în unele probe, 
totuși de fond. Este vorba de 
cursa de schit Simplu (tineret), 
unde Mihai Georgescu (Steaua)

și-a depășit adversarul, direct — 
Fl. Costescți (Voința) i— după un 
finiș prelungit,, la numai 2 zer 
cimi <Je secundă ; de spectacu
loasa întrecere a echipajelor de 
4+1 rame (junioare) în care 
„Metalul I” a fost aplaudat la 
scenă deschisă pentru dîrzenia 
și pentru lacul I cîștigat 
„fotografie” în fața colegelor 
de club „Metalul II”.

A fost, intr-un cuvînt, 
concurs reușit, prin meritul 
lor care au răspuns prezent la , 
aceagtă întrecere de (debut or
ganizată excelent de Comisia 
municipală de canotaj-yachting.

Rezultate : schif simplu (tine
ret) : 1. M. Georgescu (Stepua) 
8:22.0, 2. Fl. Costescu (Voința) 
8:?2,2 ; Z' f.c. : 1. Dinamo (Sta- 
țnâte, Zivideanu) 7:36,9, 2. Stea
ua 8:26,5 : 2+1 : 1, Rapid (Her
ling, Visper + Patraulea) 8:08.7, 
2. Olimpia 8:25.6, 3. Dipamo 
8:28:5 ; juniori I : schif simplu : 
t. Gh. Foca (Metalul) 7:48,2,

la 
lor
un 
ce-

2. M. Barcan (Steaua) 8:08,9, 3. 
Gh. Ilie (Dinamo) 8:29,4 ; 2+1: 
1 Metalul 8:00,6, 2. C.S.Ș.
8:28,5 ; 2 f.c. : 1. Metalul (Bo- 
boeea, Herling) 7:45,3, 2. Steaua 
8:31,9 ; 2 vîsle : 1. Metalul (Mă- 
criș, Tănase) 7:15,7, 2. Steaua 
7:16,2, 3. Dinamo 7:32,7 ; 4+1 :
1. Metalul (Cosac, Sima, Pană,
Petrov + Grozavu) 7:14,2, 2.
Olimpia 7:25,1, 3. Steaua 7:34,5 ; 
junioare : schif simplu : 1. Ga
briela Cangea (Metalul) 9:26,5,
2. Maria Radu (Metalul) 9:32,2,
'1. Mariana Zaharia (Dinamo) 
9:48,2 ; 4+1 vîsle : 1. Metalul 
(Bujac, Marinescu, Budică, 
Gheorghe + Torcătoru) 8:47,6 ; 
4+1 rame : 1. Metalul (Neacșu, 
Cirnu, Rosen, Ghiță + Neagu) 
8:19,1, 2. Metalul II 8:20,13, 31 
Olimpia 8:48,8 ; senioare : schif 
simplu : 1. Georgeta Alexe
(C.S.Ș.) 9:25,9, 2. Laura Cordoș 
(Olimpia) 9:34,2 ; 2. vîslo : 1. 
Olimpia (Petcu,. Gavluc) 8:04,2.

Făctnd parte din ciclul între
cerilor de verificare, în vederea 
participării la turneul de califi
care de la Katowice (19—23 mai) 
pentru .campionatul european din 
acest an, cele două meciuri Ko- 
mânla-Cehoșlovacia au prilejuit 
o serie de Importante constatări 
pentru conducerea tehnică a 
echipei noastre naționale. Șl, 
spre șatisfacf/la tuturor celor ce 
doresc c'a basche.tbalișții români 
să evalueze la europenele de la 
Essen,- disputele . din sala Flo- 
reasca ne-au confirmat că națio
nala României are reale posibili
tăți de a trece cu succes difici
lul examen de la Katowice, unde 
va avea de înfruntat selecționa
tele Poloniei, Ungariei, Danemar
cei șl Țării Galftor, trebuind să 
se claseze pe unul dîh primele 
două locuri.

Partidele cu Ceho^ovacla au 
permis antrenorului Dan Nlcu- 
loscu să folosească 11 cțln cel. 12 
jucători al lotului (doar Zdren- 
ghen n-a fost utilizat). Cel mal 
mulți dintre el. au dat satisfac
ție deplină. Jucători experimen
tați ca Savu, Albu, Diaconescu, 
Tarău, ca șl dintre cel mai ti
neri, Popa, Oczelak, Pirșu, Geor
gescu au demonstțat că se poa
te conta pe el, chiar cînd au in 
față adversari de talfti vaîoroși- 

baschetbaliști cehoslovaci

Incepînd de azi, la Cluj

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUNIORI
găz- 

celor 
tării.

• In urma acordului primit din 
partea guvernului R.F. a Germa
niei (care va suporta 70a‘a din 
costuri), federația vest-germană de 
bob a hotărît să înceapă lucrările 
de acoperire a pistei de gheață 
artificială de la Kdnigssee.

ARBITRUL DE POLO 
C. MÂRCULESCU PLEACĂ 

LA ATENA
Prof. Cornel Mărculeseu pleacă, 

astă-seară, la Atena, unde se vor 
desfășura, Intre 23—20 aprilie, lu
crările Consfătuirii anuala a ar
bitrilor Internaționali de polo pa 
apă.

Mihai Ba nu și Iosif Bartha
învingători în întrecerile de la Moreni

Concursurile săptămînale 
de motocros au continuat cu 
cel de la Moreni, unde au 
dat lupta pentru întîietate 
motocicliști din Tg. Jiu, Bra
șov, Cîmpina, Ploiești și Mo
reni. în program au figurat 
două probe : seniori (clasa 
pînă la 500 cmc) și juniori 
(clasa pînă la 400 cmc). A 
învins — la capătul unei

Meciurile cu Cehoslovacia

PROMOVĂRI, DAR Șl CORIGENȚE

LA ECHIPA NAȚIONALĂ

Incepînd de ari, Clujul 
duiaște întraoerile: finale ale 
mai-buni pu'h!;șii juniori ai . 
i't cele două categorii de vîrstăl. 
qampetltia. deosebit de ir.teițesan- 
M nentru pugUIsmuI autohton, c- 
fen* prilejul trecerii în revistă- a 
potențialului secțiilor din toate 
centrele puailistice. prilej semni
ficativ pentru felul cum se efec
tuează selecția si pregătirea 
schimbului de mîine.

La Cluj, specialiști' vor avea 
posibilitatea să urmărească, pe 
parcursul a 4 zile ele întreceri, 
evoluind nu mai puțin de 120 de 
tineri pugiliștt, multi dintre el 
pa^ticlpanti pentru prima dată la 
o întrecere cil caracter național.

Simpla lectură, a listric- partt- 
cipanților la ultimul ac*, al com
petiției prilejuiește constatarea că 
unele centre sînt bine reprezen
tate numeric, condticind la con
cluzia că în secțiile respective 
există preocupare pentru selecția 
juniorilor. Cel mai semnificativ

exemeltl este orașul gazdă a în
trecerilor — Clujul. Prezenta ju
niorilor clujeni în număr mare 
la finale nu este, o • surpriză, ie- • 
oarece. în ultimii ani, ei n-au, 
lipsit nieiodată la întrecerile fi
nale. Dar. în acest an, în. lupta 
pentru cucerirea celor 24 de ti
tluri de campioni naționali sînt 
angajați 12 elevi al antrenorilor 
din orașul de pe Someș. In ime
diata lor apropiere se situează 
juniorii craioveni. prezent; în nu
măr mare (10). Judecind partici
parea slabă la ultimele ediții ale 
campionatelor, antrenorii craio
veni au azi motive de satisfacție. 
Brăila și Galații, vechi centre pu- 
gillstice. care au dat numeroase 
elemente de valoare boxului ro
mânesc, vor participa la finale 
cu eîte 8 puglltștl.

Este surprinzător faptul că Re
șița, oraș cu o frumoasă tradiție, 
n-a reușit să trimită la finalei» 
din acest an decît un singur 
boxer, deși în secțiile reșițene ac
tivează antrenori cu renume. Ti-

SĂ NE PREZENTĂM ONORABIL
(Urmare: din. pag. I)

Alexandru Popa (Steaua), 23 
ani ; campion de juniori în 
1966 și 1967 ; anul trecut a ab
ținut la Balcaniada de la Var- 
n.a (Bulgaria) medalia de ar
gint. ; a pierdut' la zonă Îîl fața 
lui V. Filip.. La mijlocie-mi- 
că‘, Alexandru Matyus (C. S. 
Bsjia. Mare), .24 . ani ; .în 1967. 
—68 a activat la clubul Steaua: 
a fost învips Ia zonă de C 
Ghiță-, La mijlocie, Viore) Te- 
cuceanu (Rapid), 27 ani ; în
vins la zonă d& V. Desliu. La 
semigrea, Mișu Banu (S.C. Ba
cău). 20 de ani. La greâ încă 
nu s-a hotărît titularul. Se

crede că va. putea fj 
Ilie Dascăl u (Dinamo), 
clubul va fi de acord _
să nu participe la naționale 
(avînd în vedere , .că , mai , are 
în finale' și pe> oarhpianui aiiro- 
peap’ Ion Alexe)..

?\îlșți In- aceste țilg- în pre
gătire la Snagov, sportivi; aș
teaptă cu nerăbdare confrun
tarea de la Titograd. Antreno
rul echipei. experimentatul 
Gheorche I’reda, ne-a spus 
„RătețH mvitcesc cu tragere de 
inimă. Dtn're ci remarc pentru 
seriozitate si abnegație pe Ni- 
colau. (Sorea, Mdlnpr și' Po
pa Sperăm sii ne prezentăm 
onorabil la confruntarea cp cei 
mai. buni boxeri din Balcani".

folosit 
dacă 

ca el

care șl-au dobîndit un mare 
prestigiu pe plan european șl 
mandjal. Sportivii noștri au re
curs la diferite sisteme de apă- 
rgre; (clasigul. om la om, presing, 
zona,, zona-preslng) pantni a sto
pa atacuri dintre cele mai va
riate (pozițional lanț: și rapid, cu 
unui sau doi pivoți, coxxtraatacitri 
cțt depășiră numerică etc), tre
când ou sucoes (au cîștigat a' do
ua partidă. Iar în prima, pierdu
ta în prelungiri, au avut o com
pactare remarcabilă) aceste .exa
mene, pijn ambiția dovedită, 
prin eficacitatea în atac și prin 
puterea de a se concentra In 
apărare.

Desigur, însă, nu pot fl trecu
te cu vederea șl unele scăderi, 
de care trebuie să se țină seama, 
pentru că repetarea lor ar putea 
avea efecte dintre cele mal ne
plăcute în întrecerile viitoare din 
Polonia. Este vorba, în primul 
rind. de ftnaiurile ambelor me
ciuri desfășurate îh sala FIo- 
reasca. deficitare sub mal multe 
aspecte: insuficientă rezistență fi
zică șl psihică, duclțtd la dere
glarea întregului angrenaj al 
echipei, pierderea avantajului a- 
cumulat, greșeli elementare toc
mai in aceste momente decisive 
Desigur, puteau fi găsite soluții 
Imediate, ca, de exemplu, Înlo
cuirea iul Dlaeonescu în ultime-

le minute ale primului joc, de
oarece gafele acestui baschetbalist 
(excelent. în rest) se repetă de 
mal multă vreme tocmai în 
momentele „cheie", sau introdu
cerea iul Albu spre sfîrșitul par
tidei de duminică, adică atunci 
clnd unii dintre jucători, foarte 
buni pînă atunci, dădeau semne 
de oboseală. De asemenea, ar fi 
Indicat ca plvoțll să învețe șl să 
folosească mal mult procedeele 
tehnice specifice (volelbolările, 
„cîrllgele" etc). Nici aspectul dis
ciplinar nu poște fi lăsat pe plan 
secund, deoarece ieșirile nespor
tive au privat deseori echipele 
noastre de succese In întilnlrile 
internaționale.

Sperăm, insă, că viitoarele în
treceri de verificare (Marele pre
miu ai orașului Sofia, Intre 25— 
29 aprilie, partidele cu Albania, 
la București, In zilele de 9 ș! 10 
mal. șl cea cu Spania, la 13'mal 
la București) vor confirma buna 
evoluție din întrecerile cu Ceho
slovacia și vor dovedi, în plus, 
că defecțiunile de pînă acum au 
fost înlăturate.

D. STANCULKCU

curse spectaculoasa — Mihal 
Banu (Poiana Cîmpjna), Ur
mat în ordine de Fl. Davi- 
descu (Victoria Moreni), 
Lucaci "" ~ '
Crișbai 
Traian 
șov) și 
motiva

La juniori, lupta pentru 
primul loc s-a dat între Io
sif Bartha (Steagul roșu) și 
loan Șeitan (Locomotiva Plo
iești). A cîștigat, în final, a- 
lergătorul brașovean. Ur
mează în clasament Marin 
Ispas (Poiana Cîmpina), E- 
duard Lucaci (Steagul roșu 
Brașov), Alexandru Călin (Po
iana Cjmpina) și Gheorghe 
Barbu (Poiana Cîmpina). Po
iana Cîmpina și Steagul roșu 
Brașov au avut cei mai mulți 
tineri înscriși în concurs, 
ceea ce denotă preocuparea 
pentru creșterea viitorilor 
performeri.

1P- 
(St. roșu Brașov), A. 

(St. roșu Brașov), 
Moașa (St. roșu Bra- 
Mircea Cîrjan (Loco- 
Ploiești).

Etapa

r

a XlX-a
în divizia

ȘAPTE ANI

fUPmare din paq. I)

mișoara,. oraș care a dat țării, 
mulți campioni naționali, nu va 
fl reprezentată în , acest an la, fi
nale nici măcar de un boxer. In 
sehițnb, constatăm cu satisfacție 
prezența în rindul . Analiștilor 
doi juniori din Focșani și t
din Buzău. Sîmbătă seara, 
vor fi eunoscuți campionii, 
putea face aprecieri asupra nive
lului valoric al întrecerilor, asu
pra gradului de pregătire al par- 
ticipanților șl asupra posibilități
lor lor de a obține performante 
viitoare.

Mihai TRANCA

■ a, 
tret- 

clnd 
vom

GONG!
• în ultima sa ședință, biroul 

federal a hotărît să acorde titlul 
de maestru al sportului boxerilor 
Gheorghe Ene și Horst Stump, 
sportivi care șl-au îndeplinit nor
mele respective.
• Federația de specialitate a 

acceptat invitația de a participa 
cu trei pugiliști la turneul inter
național al ziarului „Volksstim- 
me“, organizat între 24 și 27 
Iunie, la Viena, de federația aus
triacă. Cei vizați să facă depla
sarea sînt : Ion Hodoșan, Pavel 
Nedelcea sau Gabriel Pometcu, 
Horst Stump sau Alee Năstac. 
La categoriile pană și mijlocie, 
participanții vor fi stabiliți după 
alcătuirea lotului pentru campio
natele europene de la< Madrid.

«I Biroul federal a hotărît să 
.fie acceptate propunerile federa
țiilor de box din R.D.G. și R.F.G., 
privind întîlnirile cu reprezenta
tiva României. în aceeași zi, la 
5 -decembrie, două selecționate ro
mânești vor susține meciuri ami
cal? cu reprezentativele celor 
două 'țări. Mediul cu RiD.G. se 
va dismita la București, Iar cel 
cu R.F.G., în deplasare.

<»b A fost stabilită ■ data dublei 
înfi’niri cu reprezentativele Polo
niei : 21 decembrie la București 
și Mielec (Polonia).

bire, de Manoliu, si Cataramă, 
demonstrează o viteză remar
cabilă în timpul piruetei 
lansării, ceva, în manțera 
cordmanei mondiale L...... 
Westerman, fapt care repre
zintă, desigur, un mare avan
taj, dar, în același timp, este 
și o sabie cu două tăișuri, 
prin aceea că poate determina 
multe depășiri și o oarecare' 
inconstanță. în aruncări. Ori
cum, Argentina Menis — atle
tă cu viitorul larg în față — 
nre toate posibilitățile șăj-și. 
perfecționeze, și mai bine sti
lul de aruncare, să aspire la 
performanțe și mai ridicate.

Și 
re* 

Lieșel

Prea multe
(Urmaret din. pag. 1)

mai complexă șl mal perfecțio
nată.

De asemenea, trebuie ținut 
seamă șl de experiența antre
norilor care ne va feri, în cău
tările noastre, să mai repetăm 
aceleași greșeli din trecut: Kste 
do neînțeles faptul ci nimeni 
din conducerea, colegiului" de an
trenori sau ă federației, nu a-a* 
preocupat să difuzeze, cel pu
țin în rtadurile antrenorilor, 
cum se pregătește Ileana Sila! 
(medaliată olimpică șl eur - 
peană), Petre Lupan (șl astăzi 
deținător al cefei mal bune per
formanța mondiala de juniori) 
sau alțl campioni sau echipe 
care de ani tn șir dețin supre
mația Internă.

O altă latură Importantă a 
pregătirii, antrenamentul Invizi
bil. acțiunile șl comportarea iu 
afara antrenamentului propriu- 
zis de pe stadion, determină In 
mare măsură eficacitatea mun
cii pe terenul de sport. Meto
dele de refacere rșpjtiă. somnul, 
odihna, alimentația,, viața cum-

Rezultatele la

Cu acest 59,36 m, Argentina 
Menis este prima dintre atle
tele noastre care își înscrie 
numele pe lista celor în drept 
să participe la „europenele" 
de la Helsinki (standardul fi
xat de F.R.A. în acest scop, 
totodată normă olimpică pen
tru anul 1971, este de 57,00 m).

Față de progresul continuu 
al rezultatelor acestei atlete, 
așteptăm cu' nerăbdare alte aifre 
de prestigiu șf întîlnîrea ei, la 
același cerc. de. concurs, cu Lia 
Manoliu și Olimpia Cataramă, 
a căror replică, sîntem siguri, 
nu va întîrzia. Ceea ce, pentru 
atletismul românesc, nu 
fi decît un mare cîștig.

poate

I secunde ii despart
I pătată etc. sfiit factori Impor

tanți al succesului. Cu cit va- 
' loarea performantelor mondiale 

crește, cu atlt mal mult trebuie 
; respectate cu strictețe cerințele 
| antrenamentului Invizibil. Din 

păcate. In timp ce, performan- 
; tele pa plan mondial. cr.eaa me- 
1 rețt, la noi exigența scade* prea 

putini renunță la midie .plă
ceri — efemera etc, Cîțt dintre 
atiețl! noștri semlfondlștl șl 
fondțști. I mal pot constitui 
astăzi example de conștiinciozi
tate 7 La lipsa de exigența din 
partea' antrenorilor,. sra ajuna 
șt din cauza: „Înțelegerii" prea 
mari pe Care o are, federația 
pentru aceste slăbiciuni ale a- 
tlețHor, șt, de aid teama aiitre-

I nofilor că la: o ețxigență nor
mală din partea lor, riscă să-și 
piardă atldțll. Din cauza acestei 
situații! are de stiferit șl meto
dica de pregătire, ea fiind ne
voită să.se adapteze la îngăduin
ța față de- atlefi, la condițiile de
recuperare insuficientă ‘ după 

] efort. Cuvintele celebrului cam- 
. pion olimpic șl recordman mon
dial Herbert E'lio'tt. că tin se- 

■ mlfondlst trebuie să aibă „UN 
corp ctADn pa Dxmamr1.

Etapa a XH-a, masculin : Stea
gul roșu Brașov _ Comerțul Tg. 
Mureș 51—59 (25—31), Utilajul Ti
mișoara — știința Petroșani 
59—55 (31—23). Crișul Oradea — 
Voința Tg. Mureș 53-62 (21—36), 
știința Mediaș — Voința Zalău 
M—52 (49-19), Politehnica Iași - 
Universitatea București 55—69 
(26—32), Academia Militară Bucu
rești — Voința București 49—71 
(27-40), Rapid C.F.R. Galați — 
Constructorul Iași 60—57 (31—29), 
Comerțul Tirgoviște - A.S. Ar
mata Bacău 74—75 (31—39) ; femi
nin : Universitatea Craiova — 
știința St. Gheorghe 84—37 (23— 
12), Medicina Timișoara - Uni
versitatea Timișoara 31—50 (li
la). Voința Oradea — Record 
Cluj 49-32 (22—14), Metalul Sa- 
lonta — Universitatea Cluj 38—33 
(25—17), Arhitectura București — 
Universitatea București 58—55 (35- 
19). Progresul bucurești — Rapid 
II București 53—43 (28—19), I.E.F.S. 
n — Voința Constanța 53—50 (31— 
29). Universitatea Iași — Politeh
nica Brașov 56—44 (23—25).

(Rezultate transmise d« cores
pondenții M. Avanu, Z. Rîșno- 
veanu, C. Crețu, P. Dumitrescu, 
D. Diaconescu, Gh. Cotrău, V. 
Popovici, I. Boltoș, T. Slriopol).

In divizia B s-au disputat, du
minică, partidele etapei a XfX-a. 
Rezultatele au fost îh general ce
le scontate. Numai o surpriză, in 
seria I feminină : înfrîngerșa 
suferită acasă de Voința Brașov 
din partea mureșencelor. O vic
torie prețioasă au obținut, la bă
ieți, voleibaliștii de la Electra în 
dăuna celor de la Universitatea 
Craiova, de care s-au apropiat la 
un punct, șl așteaptă un eventual 
eșec al craiovenllor pentru a ob
ține promovarea în divizia A. 
Iată rezultatele etapei :

MASCULIN, seria I: C.F.R. Cluj
— Alumina Oradea 3—2, Politeh
nica Brașov — Universitatea Ti
mișoara 2—3, A.S.A. Sibiu — 
Voința Arad 3—1, Progresul Buc.
— Industria sîrmei C. Turzii 3-1, 
Voință Buc. — Sllvanla Șlmleul 
Sllvantel 3—2.

Sbria a II-a: Oțelul Galați — 
Electroputere Craiova 3—1, Farul 
Constanța — Medicina București 
3—1, Universitatea ’ Buc. — Relo- 
nul Săvinești 2—3, Electra Buc. — 
Universitatea Craiova 3—1, Poli
tehnica Iași — Vagonul Ploiești 
3—1.

FEMININ, seria I: Drapelul 
roșu Sibiu — Spartac București 
3—2, Voința Ofadca — I.T.B. in
formația 0-3, Medicina Cluj - 
Viitorul Bistrița 1—3, Sănătatea 
Arad — Voința Zalău 3—0. Voin
ța Brașov — Medicina Tg. Mu
reș 0—3 (I).

Seria a II-a: Sănătatea Ploiești— 
Politehnica Galați 3—2, Flacăra 
roșie Buc. — Progresul Buc. 0—3, 
A.S.E. Buc. — Viitorul Buc. 2—3, 
Constructorul Buc. — Sănătatea 
Tirgoviște 3—0, Universitatea Lași
— Voința Constanța 1—3.

pe semifondiștii șl
n-au găsit un ecou prea mare 
în rtndurila aUețllor de la noi. 
La aceasta se adaugă sl lipsa 
de preocupare a specialiștilor 
pentru o alimentație rațională, 
lipsa de colaborare suficientă șl 
eficientă cu medicii sportivi 
lipsa unor studii șl observații 
șUlnțlflee-flzloIoglce-psllitco a- 
supra efortului specific tn aler
gările pe distanțele medii șl 
lungi.

Față de aceste cîteva cauze* 
care, desigur nu epuizează pro
blema, federația de specialitate 
a luat în Ultimii ani o singură 
măsură : a retrogradat anul 
trecut — notați bine ! — pe cel 
mal buni antrenori de semlfond 
șl fond, pe cal care au reușit 
să dea cel mai mulți atiețl lo
turilor republicane de cros 1 
In schimb, ceilalți antrenori, 
care do ani șl ani n-au reușit 
să ridice nici un alergător Ia 
nivelul Ioturilor republicane* 
n-au fost nici măcar... deran
jați. Este drept, s-au ținut nu
meroase ședințe, s-au făcut nu
meroase propuneri* dar care, de 
doi ani încoace, au rămas doar 
pa hlrtla. ■„

fondiștii noștri
In ceea ce privește informarea 

metodică. In ultimul an nu s-a 
dat. ca la celelalte grupe de 
probe, o orientare metodică, Iar 
din cele 74 articole — traduceri 
despre atletism, apărute sub în
drumarea federației, In 1969 șt 
1970, doar un singur material 
tratează o problemă de fond, iar 
altul despre semlfond.

Acest dezinteres surprinde cu 
atît mal mult cu cit secretar 
general al federației este Victor 
Firea* fost campion șl record* 
man pe distanțe lungi. E1 tre
buie, șt poate1, să aibă un rol 

în rezolvarea a* 
șl — sîntem con- 
va fl acuzat de 
ani în urmă, cînd 
al F.R.A. prof.

cam-

preponderent 
ceste! ■ situații 
vlnșl că nu 
părtinire I Cu 
era secretar ... _____
Constantin Dumitru, fost ____
pion șt recordman )a ciocan, sa 
umpluseră toate magaziile sec
țiilor de atletism cu ciocane. ȘI 
n-a fost rău I

P. S. Unele idei din material 
au fost sugerate sau împărtășite 
de antrenorii Ion Vlntilă, Gh. 
Rugină. M, Titrtorescu* D. T1U- 
maclu* N» Pălș, Cr NourMctu
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După etapa de duminică

A

&

LUMINI Șl UMBRE PE SCENA SECUNDA• ••

® Meciuri de nivel tehnic și spectacular modest • Tribune părti
nitoare și recalcitrante! © Galeria lui „Poli" Timișoara cînta 
ca pe Wembley © Bilanț neobișnuit la Brașov și Oltenița : 
o eliminare și 5 avertismente! ~ ’’

ia divizia Bl ©
• Cît mai mulți arbitri cunoscuți 
Eficacitate scăzută.

în divizia c
• Performera etapei: Textila Buhuși (8-0 cu 
Fulgerul Dorohoi) • 19 meciuri încheiate 

la egalitate

S-a mal consumat o etapă In 
divizia B.

Clasamentele s-au complicat 
și mai mult, A.S.A. a pierdut 
primul meci din retur, Sportul 
studențesc a Cîștigat chinuit (la 
victoria echipei iul Motroc pu- 
nînd un umăr de nădejde și 
arbitrul, care s-a făcut că nu 
vede un penalty strigător la cer 
în careul bucureștenilor), „Poli” 
și Crișul au învins comod, ofe
rind duminicii viitoare, la Ora
dea, un derby_în plus, _pe. lingă 
Sțeaua 
Dinămo.

„Runda" da duminică — ur
mărită cu 
fost, se pare, una tipică pentru 
divizia B, cu meciuri cel mai 
adesea modeste ca nivel tehnic 
și spectacular, cu excepția parti
dei de la Piatra Neamț, colora
tă cu multe sclipiri de fotbal 
veritabil, în care A.S.A. a ju
cat — nedreptățile fotbalului !’ — 
mai bine decât jnvingătoarea sa.

în rest, deși găzduite po te
renuri curate șl în bună condiție 
(bravo organizatorilor 1), me
ciurile n-au prea avut darul să 
entuziasmeze tribunele, multe 
dintre echipele in deplasare — 
Vagonul, Olimpia Oradea, Por
tul și, «urprinzător, Progresul 
Brăila ! — alăturind evoluțiilor 
lor puțjne veleități ofensive, re- 
curgind nu o dată la an ti joc și 
indisciplină, «ugrumfnd specta
colul.

Ajunși 
noaștem 
narela B 
năbădăioase, marea majoritate 
a confruntărilor — Piatra 
Neamț, Oradea, Cîmpina, Cralo-

U.TA |i Farul

maxim interes — a

aid, trebuie «4 recu- 
că, duminici, divlzlo- 
nu »-au dovedit prea

va, Bala Mara etc. — desfă- 
șurindu-se între limitele spor
tivității, de la care nu s-a abdi
cat, in mod flagrant, decît la 
Brașov și Oltenița. în ambele 
cazuri, echipele gazdă — aflate 

zona tulbure a clasamentului 
n-au admis nici un moment 
pot termina altfel cele 90

in

că . , .__ __
de minute decît învingătoare, 
apelind la. brutalități și intimi
dări (ceea ce s-a întimplat — 
neașteptat — chiar și la Ora
dea !), fiind mai puțin preocup 
pate de fotbal și mai mult de... 
picioarele adversarilor...

Pe terenul Metromului au că
zut pietre peste capetele jucă
torilor din Tîrgoviște (Comisia 
de competiții va avea de lu
cru. . .). Dunărea Giurgiu a fost 
obligată să sfîrșească meciul în 
zece oameni, plătind tribut vio
lentei fotbaliștilor ilin Oltenița 
— sub ochii unor tribune părti
nitoare, bucuroase de aceste în- 
timplări, de multe ori stlmulin- 
du-lc...

Au existat, desigur, numeroa
se cazuri de mediu prielnic jo
cului — cel mai notabil fiind 
cel de la Timișoara, unde ga
leria lui „Poli” a cintat pe toată 
lungimea partidei —, dar cel 
mal adesea meciurile de B șl-au 
găsit duminică tui cadru iritat 
(Piatra Neamț, Pașcani, Olteni
ța, Brașov, Bacău), străin spec
tacolului sportiv, 
mod nefavorabil 
de pe gazon.

Am mai scris 
apreciind divizia 
pre vehemența publicului, de
venită tradițională (un public 
altfal fidel și pasionat, gata

inlluențind in 
evenimentele

și altă dată, 
secundă, des-

REMARCABILUL FOTBAL IUGOSLAV
in preajma tradiționalei intilniri cu echipa ROMÂNIEI

întîlnirea amicală de fotbal 
ce va avea loc miercuri la Novi 
Sad intre primele reprezentative 
ale> Iugoslaviei șl României, ală
turi de caracterul el de „piatră 
de încercare” pentru partidele 
aproape derisive în drum spre 
calificare in sferturile de finală 
ale campionatului european (Iu
goslavia, la 9 mai, în R.D. Ger
mană, iar tara noastră, după o 
săptămînă, în Cehoslovacia) pre-

MILOS SOăKICI
una din vedetele fotbalului 

iugoslav

zintă o Serie de detalii foarte 
interesante. lată'-le :

— Este o continuare firească 
a legăturilor fotbalistice reluate 
— la cel mal înalt nivel — In 
anul 1969, după o lhtreruper» 
da !2 ani.

— Rotunjește palmaresul am
belor țări și sub aspectul de loc 
neglijabil al unui mic record : 
România s-a lntilnit de cele 
mai multe ori cu Iugoslavia șl... 
viceversa,

— Întîlnirea aceasta parcă ne
tezește drumul spre o aniversa
re apropiată. Să nu uităm că 
la data de 8 iunie 1972 se vor 
împlini exact 50 de ani de la 
meciul de debut al echipei na
ționale A a României, iar eveni
mentul a avut loc în compania 
selecționatei Iugoslaviei, pe te
renul clubului Iugoslavia, fiind 
marcat și de primul succes al 
culorilor noastre : o victori» cu 
scocul de 2*—1. Alt» citeva de
talii da reținut despr» fotbalul 
iugoslav :

— Palmaresul „la zi" 1 
311 148 59 104 877—548 57%, din 
care după 1945 : 201 106 42 53 
449—283 63%, deci un progres 
evideițt. în fond, succesele cele 
ițiai mari fotbalul iugoslav le-» 
înregistrat în ultimele două de
cenii. O simplă enumerare a 
principalelor performanța este 
edificatoare : de trei ori Vlce- 
campioni olimpici (1948, 1952 și 
1956).' titlul olimpic în 1960, lo
cul 4 în campionatul mondial 
din 1962, locul secund în cam
pionatul european 1960 șl 1968.
• — Aceste rezultate par șl mai 
valoroase dacă ținem seama de 
faptul că în ultimii zece ard 
Iugoslavia a fost una dintre 
cele mal de seamă exportatoare 
de jucători, cu peste o sută, de 
jucători care evoluează peste 
hotare.

în campionatul european din 
1968 (1—1 și 0—2 cu Italia pe 
terenul acesteia) este semnifica
tiv, Iar prezența iugoslavilor in 
actuala ediție este de pe acum 
marcantă. Echipa Olandei bazată 
pe jucătorii cluburilor renumite 
Feijenoord, Ajax și P.S.V. Eind
hoven, ți-a jucat — fără succes 
— ultima carte la Split (0—2 cu 
Iugoslavia), cursa in grupa res
pectivă avind loc în continuare, 
între fotbaliștii Iugoslaviei și 
R.D. Germane. Sezonul 1970-71 
prezintă pînă în prezent un re
viriment al fotbalului din țara 
vecină : 1—0 cu Austria la
Graz, 1—1 și 2—0 cu Olanda la 
Rotterdam șl respectiv la Split, 
2—0 cu Luxemburg în deplasa
re, 2—0 cu B.F. a . Germaniei la 
Zagreb, cu un singur ton de 
discordanță : Q—4 la Moscova 
în fata echipei U.R.S.S,

— Este interesant de arătat
• că în aceste șase partide a fost 

utilizat un singur debutant. E- 
chipa iugoslavă îșl bazează jo
cul pe doi fotbaliști valoroși : 
fundașul Holțer (debut în anul 
1965, 37 de selecționări) șl ex
trema stingă Geaici (1965 — 41), 
Iată și lista jucătorilor folosiți 
in meciurile amintite :

portari : Mutibaricl 
10), Clurkovlci (1968 
Dautbegovicl (1969 — 
cevlci (1967 — 4),

fundași t Pavlovlcl
18), Paunpvîci (1967 — o.-
panovici (1970 — 10), Rajkovlci 
(1970 — 4), Teșan (1968 — 11), 
Dojclnovskl (1968 — T),

mijlocași : Antonlevlcl (1970 
—i 2), Pirici (1969 — 6), Admo- 
vici (1968 — 13), Georgevid 
(1967 — 8), Oblak (1970 — 2),

Înaintași : Petkovld (1968 — 
17), Jerkovici (1970 — 8), Bukal 
(1966 — 15), Bajevld (1970 — 
9), Hlevnak (1969 — 1), Mu«e- 
mid (1968 — 17).

Medul cu România este aș
teptat cu viu interes mal cu 
seamă că la Novi Sad n-a avut 
loc pină în prezent nici un meci 
între primele reprezentative, 
deși echipa locală Vojvodlna a 
fost și campioana țării vecine 
in 1966.

Frederle MOISES

oricînd să înfrunte intemperiile 
pentru a-și lua locul în tribună) 
și credem că aici există un peri
metru educativ în care efortu
rile tuturor forurilor responsa
bile trebuie conjugate spre neu
tralizarea unei irascibilități care 
pare să aibă, printre altele, o 
sursă ușor de identificat : ne
cunoașterea regulamentului...

Citeva cuvinte despre arbitraj. 
Etapa, lăsindu-1 de-o parte pe 

Stavru Nicolau (conducătorul 
jacului Sportul studențeso — 
Politehnica Galați), n-a cunos
cut greșeli decisive ale „cava
lerilor fluierului”, dar multe ar
bitraje s-au plasat, din păcate, 
în apropierea termenului necon
vingător, aprecierile meciurilor 
de la Timișoara, Galați, Baia 
Mare, Pașcani etc., fiind con
cludente in acest sens.

Știm, este foarte greu să gă
sești arbitri buni în fiecare eta
pă, pentru partidele de divizia 
B — asa ,cum este cazul ener
gicului Rainea, care, la Piatra 
Neamț, a dat gazdelor primul 
avertisment’ chiar în min. 4 ! —, 
dar este de datoria Colegiului 
Central să-și aducă aminte că 
in „B” se oficiază mult mai 
greu și că meciurile acestei di
vizii, nu o dată confuze și tra
versate de neregularități, impli
că autoritate și competență, în
deobște din partea arbitrilor de 
linie, ale căror semnalizări sînt 
adesea hotărîtoare pentru de
semnarea învingătorului.

în încheiere, să recunoaștem 
că divizia B învață treptat-trep- 
tat din lecțiile predate pe pri,- 
ma scenă a fotbalului românesc 
in privința zgirceniei atacanți- 
lor : cele 16 meciuri ale ultimei 
etape au cunoscut 32 de goluri, 
împărțite in mod egal între cele 
două serii, ceea ce trădează deo
potrivă scăderea eficacității cît 
— mai ales — tendința „de be- 
tonare", „de cimentare", „de ba- 
ricadare" a echipelor in depla
sare.

în orice caz, în „B”, suspensul 
continuă. Cit de mult va cintări 
în balanța finală înfrângerea 
mureșenilor la Piatra Neamț ? 
Va reuși, oare, Poli „lovitura de 
teatru” la Oradea ? ...

Pină la sfîrșit, toată lumea nu 
face altceva decît să calculeze 
și să spere. ..

Ovidiu IOANIJOAIA

i •
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Seria I
Minobradul Vatra Domed ■*- Ci

mentul Bloaz 2—U (0—-0); Nlcollna 
Iași — Foresta Fălticeni 2—2 
(1—0); Harăul Clmpulung — I.T.A. 
Pașcani 3—0 (2—0); Tșxtila Boto
șani — Petrolul Momești 2—1 
(1—0); Chimia Suceava — Victoria 
Roman 4—0 (2—0); Letea Bacău
— Minerul Comănești 2—0 (1—0);
Minerul Gura Humorului — Penl-

Seria a V-a

‘ x ■* >-.x % •• '' $

■

Un nou atac al craiovenilor. finalizat prin Mateescu, este 
„stopat" de portarul (Tripa. Imagine din meciul Electropu- 
tere — Metalurgistul Cugir Foto i V. POPOVICI

SCRISOARE FARA TITLU

(1969 -
- 11).

2), Vuk-

(1968 —
19) Ste-

— A ratat calificarea în tur
neul final al campionatului 
mondial în 1966, în fața Norve
giei, ca și în 1970, cînd n-a reu
șit să facă față Spaniei șl Bel
giei. în schimb. locul i ocupat

CONSULTING LISTA

INDISPONIBILITĂȚILOR
Consulțlnd lista Indisponibili

tăților diviziei A, din ultima 
vreme, șl lnteresUidu-n» la con
ducerile cluburilor, an aflat ur
mătoarele t

Pojonl ara • contuzie la ge
nunchiul sting din meciul eu 
selecționata divizionar*, a Unge-
rid. do 1» And i

Gomes sr» «lnuiltâ | 
ștefan („U* Cluj» ar» • 

roză pulmonară j
Soo a .făcut o întindere 

tr-un joc de verificare, iar 
chlplerul său 8. Bretan nu 
vindecat entorsa din jocul 
F. ti. Argeș.

Toți aceștia vor fi, se 
recuperați pînă duminică, 
pentru că am amintit de 
perări, remarcăm reapariția iul 
Doru Popescu, duminică, In jo
cul dinpmovlșlilor cu lotul de 
tineret șl reînceperia pregătiri
lor de c&re rapldlstul Cotlre*.

vi-

!n- 
țoe- 
Sl-a 

eu

pare, 
Șl 

recu-

Aș fi dorit ca vreodată, 
în noua mea carieră de an
trenor, să mă pot adresa u- 
nui fost coleg de întrecere 
pe gazon, așa cum se cuvine 
cu....... Dragă Ioane", „Dragă
Mircea", „Dragă...", „Ai cîș- 
tigat 
mea, 
vo !“

Mă pregăteam sîmbătă 17 
aprilie ca, după jocul Poli
tehnica Galați (echipă antre
nată de mine) — Sportul Stu
dențesc (echipă antrenată de 
asistentul universitar Ion 
Motroc) să mă îndrept către 
antrenorul adversarilor noș
tri și, în ciuda amărăciunii 
determinată de înfringerea 
suferită de formația mea, 
să-1 felicit că a reușit să-și 
conducă echipa la victorie.

Sentimentele acestea le a- 
veam la 
după 
partidă 
Galați, 
pentru 
rii, condusese cu 
dase în final cu 
îndreptat spre fostul meu co
leg de întrecere, spre fostul 
meu coleg din diferite Iqturi 
reprezentative, Ion Motroc, 
cu gînd să-1 felicit, cama
raderești omenește, zic.

.Dragă Ioane",
. „Dragă...",

azi în jocul cu echipa 
ai fost mai bun, bra-

numai 
încheierea 
în care 
angajată 

evitarea

5 minute 
partidei, 

Politehnica 
în lupta 

retrogradă-
1— 0 și ce-

2— 1. M-am

MECIUL ROMÂNIA

„Hoțule"... „Ai 
cumperi jucăto-

„Hoțule"... 
vrut să-mi 
rii" — au fost cuvintele cu 
care m-a întîmpinaț Ion Mo
troc.
prin care să pot exprima u- 
luiala care m-a cuprins. Ulu
ială mea n-ă Surat mult. N-a 
durat, pentru că tovarășul a- 
sistent universitar Ion Mo
troc „spărgînci" zidul 
necunoscuți protectori 
public (cărora le ‘ mulțumesc 
astfel), m-a 
rul, violent, 
lovitura lui 
durut, nu.

„Hoțule !“
vintele fostului meu coleg, 
antrenor al echipei care cîș- 
tigase jocul.

— Ți-o iau ca o nesăbuită 
atitudine, Ion Motroc. Regret 
că nu pot, prin literele zia
rului, să-ți scriu : „Dragă 
Nelule, m-ai învins. Felici
tări I"

Regret.

Nu pot găsi cuvinte

Etapa viitoare (25 aprilie) : Pe
trolul — Textila Bh., I.T.A. Paș
cani — Minobradul, Chimia — Le- 
tea, Nicotină — Penicilina, Cimen
tul — Harăul, Fulgerul — Textila 
Bt„ Victoria — Minerul C„ Fo
resta —' Minerul G.H.

ellina Iași 3—1 (2—0); Textila Bu-
huși — Fulgerul 
(3—0).

Dorohoi 8—0

(Corespondenți P. Spac, V.
Diaconescu, A. Rotaru , Gh. Un-
gureanu, Gh. Halisclii, L lancu>
D. Bolohan fi I., Vleru).

1. Chimia 22 13 4 5 45—13 30
2. Victoria 22 11 5 6 37—24 27
3. Minerul C. 22 11 4 7 34—19 26
4. Micolina 22 8 8 G 32—25 24
5. Foresta 22 10 4 8 31—28 24
6. Petrolul 22 11 2 9 29—26 24
7. Minerul G. H.

22 8 7 7 35—26 23
8—9. Cimentul 22 10 3 9 34—30 23
'8—9. Ra-răul 22 10 3 9 27—23 23

10. Minobradul 22 10 2 10 35—35 22
11. Textila Bl. 22 9 4 9 25—27 22
12. Textila Bh. 22 9 2 11 32—35 20
13. IT A Paș. 22 9 2 11 27—43 20
14. Lelea 22 6 4 12 25—39 16
15. Penicilina 22 6 4 12 18—37 16
16. Fulgerul 22 5 2 15 26—62 12

Minerul Lupenl — știința Pe
troșani 0—0; C.F.H. Caransebeș — 
Vulturii, textila Lugoj 0—0; Fur
nirul Deta — Phndurll Tg. Jiu 
1—i (0 —1); Electromotor Timișoa
ra — Minerul1 Moldova Nouă 2—0 
(1—0); Minerul. Motru — Victoria 
Caransebeș 0—0; M.E.V.A. Tr. 
Severin' — Steagul roșu Plenița 
1—0 (1—0); Metalul Topleț — Me
talul Tr, Severin 4—o (0—0); Mi
nerul Bocșa — Dunărea Calafat 
1-1 (1-1).

(Corespondenți i L Cotescu, G. 
Ignea, N. Sorin ca, Șt. Marton, 
V. Crăciun, M. Focșan, O. Avram),

1. Vulturii 22 12 4 6 51—19 28
2. Știința 22 11 1 s 33—11 28
3. CFr Caransebeș

22 13 2 7 35—24 28
4. Minerul L. 22 11 2 9 26—23 24
5. Pandurii 22 7 9 6 24—18 23
6. Min. M.N. 22 11 1 10 24—26 23
7. Dunărea 22 9 5 8 27—29 23
8. Electromotor 22 8 6 8 23—29 22
9. Furnirul 22 9 3 10 31—29 21

10. Minerul M. 22 7 7 8 15—27 21
11. Metalul T.S. 22 7 5 10 34—34 19
12. Metalul T. 22 9 1 12 30—39 19
13. Steagul 22 7 5 10 20—29 19
14. Minerul B. 22 8 3 11 22—35 19
15. ME VA Tr. Sev.

22 7 5 10 24—38 19
18. Victoria 22 B 6 11 25—34 16

unor 
din

lovit cu picio- 
Vioient, dar nu 
de picior m-a

.Hoțule!"... Cu-

Dragoș COJOCÂRU
antrenor

la Politehnica Galați

P.S. Vinețeala de la picior 
îmi va trece zilele astea.

Vinețeala de la picior...

ALBANIA,

DIN PRELIMINARIILE J.O., VĂZUT DE
.. .CORNEL DRAGUSIN — 

antrenor secund : „Fotbaliștii 
noștri au evoluat sub posibi
lități, ei fiind, după părerea 
mea, apăsați de greutatea și

dențieri mai puține, pentru că 
nici unul din jucătorii noștri n-a 
atins valoarea din campionat.

Sper, totuși, în calificare, de
oarece îl cunosc foarte bine pe

• • •

Dhalles, Zhega și Vașo. în le
gătură cu arbitrajul, remarc că 
a fost bun, dar nici nu s-au pus 
probleme".

.. ,L. BORICI antrenorul

A :
< * r

■ț

Iordănescu deschide

importanța competiției (mi re
fer în special la cei care au de
butat), situație care a generat 
un joc cu multa lntîrzieri în 
transmiterea mingii, greșeli în 
plasament ți In finalizare. Evl-

1 •

k

few*.

scorul pentru echipa olimpică a

jucătorii noștri și știu cum a- 
bordează partidele în deplasare. 
Echipa albaneză a realizat ceea 
ce șl-a propus : întîrzierea jo
cului, iar In apărare a evoluat 
foarte distructiv. Mi-au plăcut

Ajunși la Novi Sad, 
jucătorii româniEl ■

au efectuat primul antrenament
(Urmare din pag. 1) malul

României
Foto ; V. .BAGEAC

Seria a ll-a
Rulmentul Birlad — Metalul 

Plopeni 0—0; Metalurgistul Brăila 
— Unirea Tricolor Brăila 0—0 ; 
Voința București — A.S.M. Tecuci 
2—1 (1—0); Șoimii Buzău — Me
talul Buzău 1—2 (1—1); Petrolis
tul Boldești — Trotușul Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej 6—2 (3—0) ; Dacia 
Galați — Olimpia Rm. Sărat 5*—0 
(3—0) : Petrolul Berea —, S.U.T. 
Galați 1—0 (1—0); Automobilul
Focșani — Ancora Galați 1—1 
(1-1).

Etapa viitoare : Minerul M.N. — 
Furnirul, C.F.R. Caransebeș — 
Victoria, Steagul — Dunărea, Mi
nerul M. — Metalul T., Electro
motor — Știința, Minerul L. — 
Minerul B., Vulturii — Pandurii, 
Metalul Tr. Sev. — M.E.V.A. Tr. 
Sev;

Seria a Vl-a
Arieșul Cîmpla Turzil — Mine

rul Teliuc 2—2 (1—1); Indepen
dența Sibiu — Minaur Zlatna 1—o 
(0—0); Soda Ocna Mureș — Uni
rea Alba lulia 1—0 (0—0); Aurul 
Brad — A.S.A. Sibiu 0—0; Meta
lul Copșa Mică — Industria sîr- 
mel Cîmpla Turzli 1—0 (0—0);
Chimica Tîrnăveni — Metalul 
Aiud 6—0 (2—0); Minerul Ghelar 
— Mureșul Deva 0—1 (0—0) j
C.F.R. Slmerla — Victoria Călan 
0—0.

(Corespondenți : E. Solomon, I. 
Baltag, C. Vișaji, D. Marin, N. 
Dincă, A. Gheorghe, M. Plope- 
șanu și V. Manoliu).

1. Metalul P. 22 15 4 3 36—14 34
2. Șoimii 22 12 2 8 35—20 26
3. Rulmentul 22 8 10 4 21—19 26
4. Olimpia 22 12 2 8 29—35 2G
5. Unirea Tricolor

22 9 6 7 24—28 24
6. Dacia 22 8 7 7 30—23 23
7. petrolistul 22 9 4 9 44—30 22
8. Automobilul 22 10 1 11 24—34 21
9. Metalul B. 22 7 6 9'32—26 20

10. SUT Galați 22 7 6 9 21—17 20
11. Voința 22 G 8 8 21—21 20
12. Trotușul 22 8 4 10 32—39 20
13. ASM Tecuci 22 4 10 8 27—38 18
14. Ancora 22 7 4 tl 22—34 18
15. Petrolul 22 5 7 10 21—29 17
16. Metalurgistul

22 6 5 11 23—35 17

Etapa viitoare : Trotușul —
A.S.M. Tecuci, Dacia — Ancora. 
Metalul P. — Petrolul, Automo
bilul — Metalurgistul, Olimpia — 
Șoimii. S.U.T. Galați — Voința. 
Metalul B. — Petrolistul, Unirea 
Tricolor — Rulmentul.

1. Independența

(Corespondenți : L. Donciiu, Gh. 
Topîrceanu, Gh. Tăutan, M. Su
san, M. Faliclu, FI. Oprița» I. Du- 
can șl V. Cornea).

22 14 2 6 38—23 30
2. Mureșul 22 13 4 5 27—20 30
3. Chimica 22 13 3 6 45—20 29
4. Victoria 22 12 X 9 28—23 25
5. Soda 22 10 4 8 34—36 24
6. Minaur 22 11 1 10 30—27 23
7. Metalul 22 9 4 9 41—32 22
8. ASA Sibiu 22 8! 6 8 19—16 22
9. Aurul 22 9 2 11 20—31 20

10. Ind. sîrmel 22 8 3 11 27—24 19
11, Minerul G. 22 ft 1 13 23—28
12. Minerul T. 22 8 3 11 26—31 19
13. Unirea 22 7 5 10 13—23 19
14. Metalul 2.2 3 2 12 22—34 18
15. CFR Slmerla 22 6 5 11 22—28 1-7
16. Arieșul 22 5 6 11 14—34 16

Etapa viitoare 1 Aurul — 
Chimica, Arieșul — Ind. Bîrmel* 
Minerul T. — Metalul C.M., C.F.R. 
Simeria — Soda, Victoria — Mu
reșul, Independența — A.S.A. Si
biu, Metalul A. — Minaur, Unirea 
— Minerul G.

Seria a II l-a
I.M.U. Medgidia — Flacăra ro

șie București 2—0 (2—0) ; Victoria 
Florești — Azotul Slobozia 2—2 
(1—0) ; Delta Tulcea — Prahova 
Ploiești 2—0 (0—0) ; Electronica
București — Electrica Constanța 
5—1 (0—0); Tehnometal București 
— Cimentul Medgidia 3—1 (1—0); 
Celuloza Călărași — Laromet 
București 1—1 (0—1); Olimpia
Giurgiu — Unirea București 1—0 
(1—0); Marina Mangalia — Du
nărea TUlcea 2—2 (2—0).

(Corespondenți : R. Avram, N. 
Coman, I. Turșie, O. Guțu, D. 
Negrea, IVI. Stan, Tr. Barbălată, 
I. Cloboată).

1. Delta 22 16 1 5 40—11 33
2. Electronica 22 15 1 1 3fr—13 31
3. IMU Medgidia

22 11 5 6 35—19 27
4. Prahova 22 11 5 6 29—18 27
5. Flacăra . 22 12 3 7 29—19 27
6. Azotul ' 22 10 4 8 24—38 24

.7. Victoria- 22 6 10 6 26—27 22
8. Celuloza 22 8 5 9 24—29. 21
9. Electrica 22 8 4 10 26-^32 20

10. Olimpia 22 8 f 10 23—30 20
11. Tehnometal 22; 6 7 9 22—28 19
12. Cimentul 22' ' 7 111 24—27 18
13. Unirea 22 8 2' 12 29—36 18
14. Dunărea 22 5 8 9 19—34 18
15. Larom.et 22 6 4 12 18— 24 16
16. Marină 22 4 3 15 15—30 11

• l
Etapa viitoare : Delta — Dună

rea, Electrica — Olimpia, Unirea 
— Azotul,. Marina — Prahova, Ce
luloza — Victoria, Electronica — 
Flacăra, I.M.U. Medgidia — Ci
mentul, Tehnometal — Laromet.

Seria a VI l-a
Unirea Dej — Constructorul 

Baia Mare 5—0 (3—0); Victoria 
Cărei — Someșul Satu Mare 3—1 
(1—1); Recolta Salohta — Bradul 
Vlșeu 2—1 (1—0); Chimistul Bălți 
Mare — Minerul Bala Sprle 0—1 
(0—0); Unirea Zalău — Someșul 
Beclean 3—0 (0—0); C.I.L. Slghe- 
tul Marmațiel — Dermata C.Iu1 
3—0 (2—0); Gloria Baia Mare — 
C.I.L. Gherla 1—0 (0—0); Arieșul 
Turda — Progresul Năsăud 4—0 
(2-0).

(Corespondenți : T. Prodan, I. 
Nemeș, Gh. Cotrău, V. Săsărantr,
M. Bonțoiu, N. Vâsli e. L). Chirac
L. Petru).
*

1. Unirea D. 22 13 3 6 47—20 29
2. Arieșul 22 12 5 5 46—26 29
3. C.LL. Gherla 22 13? 2 7 38—18 28
4. Victoria 22 12 4 6 28—16 28
5. Unirea 2^ 22 10 6 6 31—21 26
6. Dermata 22 10 4 8 30—20 24
7. Recolta 22 10 4 8 28—35 24
8. CfL Slghet 22 9 5 8 24—24 23
9. Minerul 22 11 1 10 31—32 23

10. Gloria 22 9 4 9 29—30 22
11. Progresul 22 9-3 10 27—34 21
12. Someșul 22 9 2 11 27—33-20
13. Bradul 22 6 6 10 23—32 18
14. Constr. 22 6 2 14 24—40 14
15. Chimistul 22 4 5 13 21—28 13
16. Someșul B. 22 3 4 15 23—68 10

Etapa viitoare : Minerul — Arie
șul; Bradul — Someșul B., Pro
gresul — Someșul S.M., Unirea Z. 
— Victoria, Constructorul — Chi
mistul, C.I.L. Gherla — Recolta, 
Unirea D. — C.I.L. Slghet, Der
mata — Gloria.

du-se numele luț Geald sau 
PetkovlcL

17 jucători — Răducanu, 
Adamache, Sătmăreanu, Dinu, 
Dan, Mocanu, Lupescu, lanul, 
Niculescu, Anca, Dumitru, Radu 
Nunweiller, Neagu, Dem- 
brovsclii, Dumitrache, Lucesc u 
și Tătaru — antrenorii Angelo 
Niculescu șl Titus Ozon, medi
cul Dumitru Tomescu, maso
rul Andrei Tudose, împreună 
cu vicepreședintele Federației 
de fotbal. Ion Balaș (conducă
torul delegației), consilierii fe
derali Octav Luchide și Virgil 
Economu (vechi animatori ai 
contactelor fotbalistice româno- 
lugoslave), precum și grupul de 
ziariști sportivi c« însoțește de
legația, șl-au continuat sălăto- 
rlat spre Novi Sad, cu autoca
rul, cale de 80 km. Ajunși aici, 
ne-am Instalat tn noul hotel 
„Park", situat în mijlocul unei 
frumoase zon» verzi, car» ofe
ră pe deasupra și liniștea atit 
d» necesară înaintea unei Im
portant» «onfruntărl fotbalis
tice.

După masa 4» prins ți o 
scurta odihnă, Lotul român a 
efeotuat, tn «ursul după-eml«- 
zll, un ușor antrenament, cu o 
durată de 60 de minute, pe te
renul Voivodlna, unde se va 
disputa ți partida de miercuri 
seara, programată a începe la 
ora 18 (19 ora Buoureștlului). 
Marți dimineața, tricolorii vor 
participa la un antrenament pe 
același teren, urmînd ca după- 
amiază să le fie oferit un pro
gram de relaxare.

Componența lotului iugoslav, 
care duminică au luat parte la 
jocurile de campionat ale echi
pelor lor de club, s-au reunit și 
ei în cursul dimineții 4» luni

la centrul sportiv da pe ____
lacului Pânonla (situat la apro
ximativ 301 km de Novi Sad), 
urmînd ță facă zilnio antrena
mente, și, după cîte se spune, 
chiar și în dimineața meciului. 
Gazdele noastre întîmplnă di
ficultăți <fe ultimă oră în alcă
tuirea formației, deoarece o 
proaspătă depeșă sosită din 
partea forului fotbalistic euro
pean’ înștiințează că fundașul 
Stepanovici nu va avea drept 
de joo la meciul oficial de la 
9 mai, cu echipa Republicii De
mocrate Germane, deoarece a 
primit pînă acum două avertis
mente succesive tn partidele cu 
Olanda, din Campionatul Euro
pean, și astfel, în mod automat, 
este exclus de la proxima în- 
tîlnlre oficială. Cum vecinii 
noștri folosesc, ca și noi de alt
fel, meciul amical de miercuri 
pentru a verifica echipa (în ve
derea dificilei confruntări d» la 
Leipzig, eu selecționata R. D. 
Germane), selecționerul Boșkov 
a apelat tn grabă la serviciile 
altui fundaș, Mladen Romliak, 
de ia Dlnamo Zagreb, pentru ■ 
fi utilizai (în locui jui 8t»p«-

novici) tn partida cu echipa 
României. Dar duminică, în 
derbyul de la Split, Romliak a 
suferit o contuzie la umăr și 
acum se așteaptă avizul medi
cului pentru a se vedea dacă 
el va fi sau nu apt de j.oo 
miercuri seara. Un amănunt nu 
lipsit de importanță, survenit 
zilele trecute, este acela că în 
colectivul tehnio de conducere 
al echipei iugoslaviei, din care 
făceau pînă acum parte Vuiadin 
Boșkov (în calitate de selecțio
ner) șl Dușan Nenkovicl (ea 
antrenor), a fost cooptat și tî- 
nărul antrenor Goiko Zej, de la 
Partizan Belgrad, considerat ca 
un specialist al jocului defen
siv. El va avea sarcina să se 
ocupe exclusiv de pregătirea și 
evoluția apărării echipei națio
nale a Iugoslaviei.

Partida de miercuri va fi con
dusă de o brigadă de arbitri din 
Grecia, avthd la centru pe Eusta- 
tis Papavasiliu. Meciul va fi' 
transmis de către Radiodifuziu
nea română, crainlo reporter 

! fiind Nicolae Soare, care a so
sit și el In cursul zilei de azi 
la Novi Sad.

echipei Albaniei : „Consider e- 
chipele de valoare egală, jude- 
cîndu-le după desfășurarea jo
cului. In legătură cu cel de-al 
doilea gol al românilor, după 
părerea mea, a fost ofsaid. Sînt 
mulțumit de rezultat și sper șă 
ne spunem ultimul cuvînt pe 
teren propriu".

...FR. WOHRER (Austria) — 
arbitrul de centru : „Fotbaliștii 
români trebuiau să lupte mal 
mult și să fie mai atenți în atac. 
Ei au ratat foarte mult. Mijlo
cașii și extremele au distribuit 
multe mingi bune, care însă 
n-au fast fructificate, iar. porta
rul român a primit un gol para- 
bil. Golul al doilea al echipei 
române a fost perfect valabil ! 
Dintre jucători mi-a plăcut mai 
ales căpitanul echipei României: 
— Vigu“.

...IOSIF VIGU: „Am abordat 
jocul aciizînd o anumită stare, 
de emotivitate, poate și pentru 
faptul că. am fost numit pentru 
prima oară, într-un meci ofi
cial, căpitan de echipă. Pe par
curs mi-am revenit, și. împreună 
cu colegul meu de linie, Bel- 
deanu,. am împins cît mai multe: 
mingi către atacul nostru. Dar, 
apărarea aglomerată a oaspeților 
ne,-a pus multe probleme, greu 
de rezolvat. R.emârc din echipa 
noastră pe Popovici și Iordă
nescu. Sînt aproape sigur că 
după meciul de la Tirana,, aceea 
care-și va continua drumul spre 
J.O. va fi echipa noastră".

Seria a IV-a
Progresul Corabia — I.R.A. Cîm- 

pina 0—0; Gloria Slatina — Chimia 
Tr. Măgurele 0—0; Sirena Bucu
rești — Petrolul Videle 0—1 (0—0); 
Chimia Rm. Vîlcea — Mașini 
unelte București 3—1 (2—0) ; Uni
rea Drăgășani — F.C. Caracal 
1—0 (1—0); Comerțul Alexandria 
— Lotrul Brezoi 3—1 (2—1); Auto
buzul București — Dacia Pitești 
1—0 (0—0); Petrolul Tîrgoviște — 
T.M. București 1—1 (1—1).

(Corespondenți ; C. Filip, I. Dia- 
conu, D. Diaconescu, P. Giornoiu, 
I. Denghel, M. Bizom, D. Da
niel).

1. Chimia Rm. V.
22 15 2 5 35—17 32

2. FC Caracal 22 13 4 5 32—19 30
3. TM Buc. 22 11 5 6 36—23 27
4. Comerțul 22 10 5 7 30—23 25
5. Petrolul T. 22 8 8 6 26—31 24
6. IRA Cîmpina 22 8 7 7 24-•21 23
7. Chimia T.M. 22 8 7 7 20—19 23
8. Autobuzul 22 9 4 9 32—23 22
9. Mașini 22 10 2 10 37—37 22

10. Petrolul V. 22 9 3 10 30—27 21
11. Sirena 22 7 7 8 27—29 21
12. Gloria 22 6 7 9 20—19 19
13. Lotrul 22 7 4 11 26—36 18
14. Dacia 22 5 6 11 20—33 16
15. Progresul 22 5 6 11 18—33 16
16. Unirea 22 5 3 14 13—38 13

Etapa viitoare : F.C. Caracal — 
Comerțul, I.R.A. Cimpina — Pe
trolul T., Autobuzul — Mașini, 
Progresul — Petrolul V., Dacia — 
Unirea, T.M. București — Sirena. 
Chimia Tr. M. — Chimia Rm. V., 
Lotrul — Gloria.

tcuri Arbitrii meciurilor etapei a XXI-a a diviziei JL"
F.C. Argeș — Progresul i L B|US (Tg. Mureș), ajutai la Hnla 

da N. Bama (Tîrnăveni) șl B. Marian (Sighișoara) ;
C.F.R. Tlmlșoata — Jiul t p. feOTnt, ajutat da Gh. Dragomlr 

șl A. Paraschlv (toți. din București);
Rapid — Politehnica i G. BIRSAN, ajutat de ▼. Uga șl O. 

gtefănescu (toți din Galați) ;
Sport Club Bacău — C.F.B. Cluj: N. CUMABU, ajutat de 

M. Marlndu șl M. Moraru (toți din Ploiești) f
Fanil — Dlnamo ; N. RAINEA (Blrtad), ajutat d« îm, P*U- 

neseu (Vaslui) șl I. Radu (Birlad);
«U* Cluj — Petrolul : G. POPOVICI, ajutat d» M. Clțu șl 

P. Coloși- (toți din București) ;
Steaua — U.T.A. : M. ROTARU, ajutat d» V. Popa șl I. 

Ciolan (toți din Iași) ;
Steagul roșu — Univ. Craiova i A. BENTU, ajutat da C. Dra- 

gotescu șl V. Roșu (toți din București).

(a. v.)

Extragerea I i Căteg. a 2-a 1 1 
variantă 50% 
varianta 25% a 
a 
a 
a 
a

10,20 a
63,30 a
120,15 a 641 
i 018,95 a 40

a 41 403 lei șl 1 
10 70a lei ;
m»
I 308

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei.

Categ. 
Categ. 
Czteg.
Categ.

3- a i
4- a i
5- a :
5-a i

Report «atei, li 1 208 804 I»l.
Extragerea a n-a : Categ. B : 

7,70 variante a 13 254 Iei ; Categ. 
C ; 39,20 a 2 603 lei ; Categ. b : 
2 145,25 a 50 lei ; Categ. E : 118,60 
a 200 lei J Categ. F 1 I 756,63 a 
40 lei.

Report categ. A I 169 821 lei.

La 25 aprilie concurs special 
Pronosport

Administrația de Stat Loto-Pro
nosport, acdrdtnd importanța cu-

venită campionatului nostru de 
fotbal, care, mal mult ca in anii 
precedențl, stlrnește interesul prin 
dorința echipelor de a ocupa un 
loa de frunte, ca șl prin ambiția, 
unor formații da a scăpa de zona 
retrogradării, organizează pentru 
etapa din 25 aprilie a.c. un con
curs special Pronosport la care, 
în afara dștlgurilor obișnuite In 
bani, se vor atribui Șl dșttgurl .. (on;J 

lei.

bani, se vor atribui Șl 
suplimentare gratuite, din 
special In valoare da MO 005

în cadrul acestei sume se 
acorda două autoturisme 
tragere la sorți : 1 Fiat 1 800 in 
valoare de 87 200 lei șl 1 Flat 850 
— Sport in valoare de 62 700 lei. 
Din diferența ptnă la 350 000 lei, a- 
dlcă 200 100 lei ,se vor acorda 
cîștigurl suplimentar» in bani.

vor 
prin

Participare» se face pe aceleași 
bilete șl buletine ca la concursu
rile Pronosport obișnuit».

Seria a Vlll-a
Oltul SI. Gheorghe — Minerul 

Bălan 2—1 (1—0); Caralmanul
Bușteni — Tractorul Brașov 0—1 
(0—1); Lemnarul Odorhel Secuiesc 
— Torpedo Zămeștl 1—0 (0—0);
Carpațl. Brașov — Colorom Codlea 
3—0 (1—0); Chimia Or. Victoria — 
Viitorul Gheorghlenl 3—0 (3—0);
ehlmta Făgăraș — Carpațl Sinaia 
1—0 (0—0); Unirea Cristuru Se
cuiesc — Vitrometan Mediaș 4—1 
(2—1); Forestierul Tg. Secuiesc — 
C.F.R. Sighișoara 3—1 (0—0).

Etapa viitoare : Torpedo — Fo
restierul, Minerul — Chimia F„ 
Colorom — Tractorul, Viitorul — 
Oltul, Carpațl B. — Caralmanul, 
C.F.R. Sighișoara — Unirea, Car
pațl S. — Chimia V., Vitrometan 
— Lemnarul.

(Corespondenți : Gh. Brlotă, V.
Zbarcea, A. Plaloga, Gr. Carol,
Gh. Matei, B. Stolclu* V. Lorintzi
Vi L. Bucs).

1. Chimia P. 22 17 3 2 54—13 37
2. Oltul 22 17 1 4 40—17 35
3. Lemnarul 22 11 5 6 43—29 27
4. Tractorul 22 10 6 6 45—20 26
5. Carpațl S. 22 11 3 8 45—26 25
6. Caralmanul 22 11 2 9 31—30 24
7. Viitorul 22 9 4 9 19—28 22
8. CFR Sighișoara

22 8 5 9 30—30 21
9. Minerul 22 10 1 11 25—43 21

10. Torpedo 22 9 3 10 22—41 21
11. Forestierul 22 8 2 12 29—39 18
12. Colorom 22 8 1 13 25—44 17
13. Carpațl B. 22 7 2 13 38—34 16
14. Chimia V. 22 5 6 11 29—38 16
15. Unirea 22 6 3 13 28—55 15
16. Vitrometan 22 5 1 16 25—41 11

Cîștigâtorii autoturismelor 
d» la tragerea specială Loto 

a primăverii
Categoria M. (4 autoturisme 

Dacia 1 300); 1. Condrea Petrache 
— com. Independența jud. Galați;
2. Alstanl Emil — Tumu Severin;
3. Vleru Petre Marcel — Slatina:
4. Tudora A. Constantin — Bucu
rești ; Categoria N (4 autoturis
me Moskvlcl 408 sau Dacia 1100 
sau Skoda S. 100 Ia alegere, con
form prospect): 1. Belenț Llvlu — 
Timișoara; 2. Motaș Cristian — 
București; 3. Gheorghe Silviu — 
Bucureș;:; 4. Un colectiv din Co
mănești jud. Bacău, format din : 
Iftime Gheorghe, Elena șl Stoian 
Aurel ; Categoria G. (2 autoturis
me Flat 850) s 1. Labău Florian — 
Oradea; 2. Oatu Teodor — Lupenl 
Jud. Hunedoara.

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSPORT



Trimisul nostru special, Calin Antonescu, transmite i 

HMIIHAIISmi DOMĂNCf Șl SOVIETICE 
ÎȘI DISPUTĂ CAUTICAREA IA C. M.

Meciul va avea loc la Tbilisi
BAKU, 19 (prin telefon). — 

Este în afară de orice în
doială că în aceste puține 
ore care au mai rămas pînă 
la prima dintre cele două 
confruntări decisive dintre 
echipele feminine de hand
bal ale României și U.R.S.S. 
jucătoarele noastre trăiesc 
clipe de intense emoții. 
Și aceasta, deoarece califica
rea pentru turneul final al 
C.M. (miza acestor două 'jocuri 
constituie pentru ele mult 
mai mult decît urcarea unei 
trepte pe scara valorilor 
mondiale) înseamnă de fapt 
reafirmarea echipei române 
în acest eșalon valoric su
perior, ocazie pe care hand
balistele noastre o așteaptă 
de ani și ani, în ciuda unor 
repetate momente de neșansă.

Jucătoarele sovietice au 
dominat — alături de cele 
din R.D.G. — cu autoritate 
ultimele mari competiții, în
scrii ndu-se cu regularitate 
printre fruntașele acestor 
dispute. De pildă, anul aces
ta, la începutul lunii mar
tie, cu ocazia marelui tur
neu de la Neubrandenburg 
(R.D.G.), handbalistele so
vietice au încheiat întrecerea 
pe locul secund, fiind între
cute doar de reprezentativa 
țării gazdă. Și pentru o mai 
deplină edificare a cititori
lor, să preaizăm că tot în 
cadrul acestui turneu, soco
tit pe bună dreptate un ul
tim și convingător test înain
tea preliminariilor C.M., se
lecționata U.R.S.S. n învins 
echipa României cu 18—7 
(7-5)!

Față de aceste consideren

A luat sfîrșit „Memorialul Nikola Petrov“

ION PĂUN PE LOCUL II, LA CAT. 57 Kg.
SOFIA, 19 (Agerpres). — La 

Varna au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de 
lupta greco-romana „Memo
rialul Nikola Petrov”. Dintre 
sportivii români, o comportare 
meritoria au avut Ion Păun, 
■clasat pe locul doi la categoria 
57 kg. și Gheorghe Berceanu, 
care a ocupat locul trai la ca
tegoria 48 kg (fără să mai lupte 
în finală, fiind suferind).

Iată câștigătorii turneului :

Meciuri de mare atracție în campionatul european
Dacă activitatea fotbalistică 

internațională a fost deose
bit de bogată în săptămâna 
trecută, angrenând numai 
formații d» club, acum, în 
zilele care urmează, sînt pro
gramate întâlniri rezervate 
în exclusivitate echipelor 
naționale. Capul de afiș îl 
constituie cele 8 meciuri din 
campionatul european, două 
din preliminariile olimpice și 
alte cîteva partide amicale.

Din punctul nostru de ve
dere, două jocuri sînt deo
sebit de importante. Meciul 
de verificare pe care trico
lorii noștri îl susțin Ha Novi 
Sad, în compania reprezen
tativei Iugoslaviei — la ora 
actuală una dintre cele mai 
în formă echipe de pe con
tinent — și, bineînțeles, în
tâlnirea de la Swansea, unde 

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII
Miercuri, 21 aprilie

CAMPIONATUL EUROPEAN
Gr. I : Țara Galilor — Cehoslovacia

Gr. III : Elveția — Malta 
Anglia — Grecia 

Gr. IV : Irlanda de Nord — Cipru 
Gr. V : Portugalia — Scoția
PRELIMINARII OLIMPICE

Irlanda — Iugoslavia 
Elveția — Danemarca

MECI AMICAL
Iugoslavia — România 
Sîmbătâ, 24 aprilie 

CAMPIONATUL EUROPEAN
Gr. VII : R.D. Germană — Luxemburg

Gr. II : Ungaria — Franța
Duminică, 25 aprilie

CAMPIONATUL EUROPEAN
Gr. VIII : Turcia — B.F. a Germaniei

Redl (Watens) — controlează balonul sub privirile lui Nowak 
(Wacker). Fază din meciul Wacker — Watens (0—1) din 
campionatul austriac Telefoto : A.P.-AGERPRES

te, ce se mai poate spune? 
La prima vedere, s-ar părea 
că reprezentativa țării noas
tre pornește cu șanse mi
nime. Lucrurile nu stau însă 
chiar așa. In primul rînd 
pentru că nici adversarele 
noastre nu au motive să fie 
prea sigure de calificare. Și 
iată de ce. Asistînd la 
un antrenament al selecțio
natei sovietice, am stat de 
vorbă cu unul dintre antre
norii echipei, Lazdr Gurevici. 
El ne-a informat că prin
cipala realizatoare a echi
pei sale, Bobrova (un fel de 
Gruia al handbalului femi
nin, golgeterul de la tur
neul de la Neubrandenburg 
cu 25 goluri) nu va juca, a- 
vînd o leziune la menise. A- 
dăugînd că și Turcina, con
ducătoarea de joc a echipei 
sovietice, nu poate evolua în 
această întâlnire, vom ve
dea că antrenorul sovietic nu 
are motive să fie prea liniș
tit. în plus, la ultimul meci 
de verificare, disputat sîm- 
bătă, lotul sovietic a evo
luat destul de modest în 
compania echipei Spartak 
Baku (care a primit de la 
lot jucătoarele sale: Șubina, 
Osedinskaia, Sabanova, Ka- 
menicinikova), de care a dis
pus doar cu 18—14. Totuși, 
antrenorul și-a păstrat intac
te speranțele în calificarea 
echipei sale.

Echipa română a făcut du
minică seara și luni (la ora 
de disputare a meciului de 
marți), două antrenamente, 
ia Baku, urmînd să se de
plaseze marți dimineața 
(n.r. azi) cu avionul, împreu- 

cat. 48 kg. : Anghelov (Bulga
ria) ; cat. 52 kg. : Kirov (Bul
garia) ; cat. 57 kg. : Traikov 
(Bulgaria) ; cat. 62 kg. : Markov 
(Bulgaria) ; cat. 68 kg. : Șt. 
Ivanov (Bulgaria) ; cat. 74 kg. : 
Raicev (Bulgaria) ; cat. 82 kg. : 
Dimitrov (Bulgaria) ; cat. 90 kg. :
S. Ivanov (Bulgaria) ; cat. 
100 kg. Merkulov (U.R.S.S.) ;
cat. peste 100 kg. : Roșcin
(U.R.S.S.).

își dispută întâietatea Țara 
Galilor și Cehoslovacia, două 
viitoare adversare ale echi
pei României, în campionatul 
european (grupa I). In acest 
din urmă joc, o victorie a 
gazdelor ar fi, fără îndoială, 
în avantajul nostru, dar un 
asemenea pronostic este des
tul de hazardat, întrucît 
cehoslovacii apar cu o for
mație nouă față de cea care 
a evoluat anul trecut in 
primul meci al grupei (1—1 
cu Finlanda, la Praga), in
timp ce galezii au unele di
ficultăți în ce privește al
cătuirea echipei.

Iată clasamentul 
înainte de acest meci:

grupei

1. România 2 1 1 0 3—0 3
2. Cehoslovacia 1 0 10 1—11
3. Țara Galilor 1 0 1 0 0—0 1
L Finlanda 1 0 1 1 1—4 1

nă cu echipa Uniunii Sovie
tice, la Tbilisi, noul loc 
de disputare al partidei care 
va începe în aceeași seară la 
ora 20,30 (18,30 ora Bucureș- 
tiului) în spațioasa sală a 
Palatului Sporturilor, din lo
calitate. Arbitrii vor fi fin
landezii H. Tuominen și 
U. Reppo.

Iată loturile celor două 
reprezentative ;

U.R.S.S.: Sokolova, Sestriuk, 
Marșuba, Bobrusi, Goncea- 
rova, Baranova, Șilova, Mo- 
kereva, Kan-Fan-San, Șubina, 
Osedinskaia, Șabanova, Zol- 
kina, Kamenicinikova.

ROMANIA : Irina Cli-
movschi, Elisabeta Simo, 
Maria Buzaș, Simona Arghir. 
Emilia Neghină, Doina 
Băicoianu, Rozalia Soos, A- 
neta Schramko, Terezia Popa. 
Cristina Metzenrath, Constan
tina Dumitru, Maria Ma- 
gyari, Nadire Ib adula și 
Irene Oancea.

CONCURSURI 
ATLETICE

Sportul constituie nu numai „obiect de studiu" in școlile din 
R. P. Bulgaria, dar și principala preocupare pentru timpul 
liber sau chiar pentru recreațiile elevilor. Iată In fotografia 
de mai sus un grup de elevi de la Școala nr. 30 din Sofia, 

in timpul unei „lecții" la bazinul de înot
Foto : B.T.A.

Dintre celelalte meciuri 
ale săptămînii sînt de reți
nut : Portugalia—Scoția, Un-
garia—Franța, Turcia—R.F. a

ECHIPA CEHOSLOVACIEI
A PLECAT LA SWANSEA

PRAGA, 19 (prin telefon). — 
înainte de a pleca la Swan
sea, lotul fotbaliștilor ceho
slovaci a susținut un ultim 
meci de verificare : 6—0
(2—0) cu Dukla Pisek. Golu
rile au fost marcate de 
Jokl 3, Dobias, Stratil și F. 
Vesely. Luni după-amiază, 
echipa Cehoslovaciei a pă
răsit Praga cu . următorul 
lot de jucători i portari — 
Viktor și Flesar ; fundași — 
Dobias, Vitu, Hrivniak, De- 
siatnik, Binowsky, Taborsky, 
Hagara ; mijlocași și înain
tași — Pollak, Kuna, Ada- 
mec, Jokl, Fr. Vesely, Stra
til, J. Capkovic, Albrecht.

Meciul de miercuri, de la

CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGARIA, — Etapa a 22-a 

s-a caracterizat printr-o reduce
re bruscă a eficacității liniilor 
de atac, care au marcat doar 17 
goluri (cel mai mic număr în 
actualul sezon I). Liderul, 
T.S.K.A., a terminat nedecis 
(0—0) cu Akademik, iar Levski- 
Spartak, utilizînd după o lungă 
absență și pe Asparuhov, a re
purtat o dificilă victorie cu 3—2 
în fața echipei Lokomotiv din 
Plovdiv. Golul victoriei a fost 
marcat în min. 87 de către fun
dașul central Ivkov. Celelalte 
partide s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: 1 Laskov — 
J.S.K. Slavia 0—0, Etâr — Ma- 
rița 1—0, Marek — Cerno More 
2—2, Trakia — Ceardafon 3—0, 
Cernomoreț — Dunav 2—0, Spar
tak — Botev 1—1.
1. Ț.S.K.A. 22 17 4 1 61—14 33

2. Levskl-Spartak 22 14 5 3 40—18 33
3. Botev 22 14 3 5 37-19 31

UNGARIA (etapa a 21-a) : 
M.T.K. — Honved 2—2, Komlo
— Ferencvaros 2—2, Diosgyor
— Pecs 2—0, Videoton — Gyor 
2—2, Dunaujvaros — Szeged 
2—4, Ujpesti Dozsa — Tata- 
banya 1—0, Salgotarjan — Va-
sas 1—0.
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvaros
3. Vasas
4. Honved

21 13 5 3 50—18 39
21 20 7 4 33—16 35
21 13 2 6 46—18 34
21 11 5 5 40-25 34

(în clasament sînt incluse și 
punctele acumulate în campio
natul da tranziție).

AUSTRIA (etapa a 22-a): 
Voest Linz — A.K. Graz 1—1; 
Austria Viena — A.S.K. Linz 
4—1; Admira Energie Viena — 
Wiener Sport Club 0—1; Strurn 
Durisol — Simmering 2—1; Ra
pid Viena — Olympia Bregenz 
4—0; Wacker Viena — Wattens 
0—1; Wacker Innsbruck — 
Austria Salzburg 2—1; Radent- 
hein — Viena 0—4.
1. Salzburg
2. Innsbruck
3. Rapid

22 13 5 4 45—23 31
21 14 2 5 39—19 30
23 11 6 3 34-26 30

SPANIA. Rezultate înregis
trate în ultima etapă : Cella 
Vigo-Real Sociedad 0—0; Sa- 
badell — Granada 0—1; Atle
tico Bilbao — Malaga 2—1; Es- 
panol Barcelona — Valencia 
1—0; Atletico Madrid — F.C.

A. PONGRAȚ și Al. ISTRATE 
pe locurile 2 și 3 in turneul de la Leipzig

Astâ seară, floretistele noastre se înapoiază de la Paris
PARIS, 19 (prin telefon).— 

Succesele floretistelor ro
mânce în patrulaterul pe 
echipe și apoi în turneul in
dividual pentru Trofeul Leon 
Jeanty sînt comentate în 
mod elogios de ziarele și a- 
gențiile de presă care au 
urmărit acest important e- 
veniment sportiv din capi
tala Franței. Corespondentul 
de specialitate al agenției 
„France Presse“ scrie prin
tre altele: „Protagonistă a 
celor mai importante con
cursuri din ultimii ani, ro
mânca Ileana Drîmbă a cîș- 
tigat cu brio cupa chalange 
L. Jeanty care a reunit pe 
cele mai valoroase scri- 
mere... Au lipsit numai spor
tivele sovietice pentru ca a- 
cest concurs să poată fi 
cotat un veritabil campionat 
mondial".

Floretistele noastre var

Germaniei. Toate "pot fi im
portante în viitoarea contu
rare a clasamentelor de 
grupă.

Swansea, va începe la ora 
19,30 (ora locală) și va fi 
arbitrat de o brigadă sue
deză.

ADAMEC

Barcelona 1—1; Saragossa — 
Gijpn 0—0; Elche — Sevilla 
1—0. Titlul de campioană a 
fost cîștigat de echipa Valen
cia la egalitate de puncte cu 
F.C. Barcelona (care are 
golaveraj mai bun) dar în în- 
tîlnirile directe, Valencia a fost 
cîștigătoare. Retrogradează în 
divizia secundă formațiile El
che și Saragossa.
1. Valencia 30 18 7 5 41—19 43
2. F.C. Barcelona 30 19 5 6 50—22 43
3. Atletico M. 30 17 8 5 51—20 42

Real Madrid (care mal are un 
ioc restant de disputat) ocupă 
locul 4 în clasament.

IUGOSLAVIA (etapa a 23-a) : 
Steaua roșie — Sloboda 2—2, 
Partizan — Radnicki Niș 3—1, 
Hajduk Split — Dinamo Za
greb 3—1, Sarajevo — Vojvo- 
dina 0—0, Celik — Maribor 

0—0, Olympia Ljubljana — 
Țrvenka 5—0, F.C. Bor — 
O.F.K. Beograd 3—0, Borac — 
Radnicki (Kraguevac) 2—2, Ve
le j — Zeleznicear 1—1.
1. Hajduk 28 11 10 2 36—18 32
2. Partizan 23 13 6 4 31—13 32
3. Dinamo Zagreb 23 11 7 5 33—20 29

BELGIA (etapa a 27-a): Be- 
veren — Schaerbeek 3—0; Wa- 
regem — F.C. Anvers 2—0; 
St. Trond — Lierse 0—0; An- 
derlecht — Standard Liege 3—1; 
Beerschot — F.C. Bruges 2—0; 
Charleroi — Diest 0—0 ; Ra
cing White — St. Gilloise 2—0; 
La Gantoise — F.C. Liege 1—1.
1. Standard
2. Bruges
3. AnderlecM

27 20 5 2 61—19 45
27 18 4 5 63—30 40
26 15 4 7 44-24 31

FRANȚA (etapa 29-a): Metz 
— Nantes 0—0; Rennes ■— An- 
gouleme 0—0; Bordeaux — Ni- 
mes 3—0; Sochaux — Marseille 
1—1; Lyon — Angers 1—0; 
Bastla — Sedan 4—0; Nice — 
St. Etienne 0—0, Red Star — 
Strasbourg 2—1.
1. St. Etienne
2. Marseille
3. Nantes
4. Rennes

28 16 9 3 53-28 41
29 16 8 5 64—34 40
29 13 9 7 40—30 35
29 14 6 9 50—32 34

• In preliminariile turneului 
olimpic, la Dakar: Senegal — 
Nigeria 2—1 (in primul joc 
1—1). în turul următor Senega
lul va juca cu Ghana.

părăsi Parisul marți (N.R. azi) 
la prânz, cu avionul, du
când cu ele valorosul Trofeu 
Jeanty care constă dintr-o 
statuetă reprezentând un •- 
lefant...

LEIPZIG, 19 (prin telefon). 
Spadasinii români, partici
pant la turneul internațio
nal din acest oraș, au avut 
o comportare remarcabilă 
pînă la capătul competiției. 
Doi dintre ei, A. Pongraț și 
Al. Istrate s-au calificat în 
finală, unde au jucat un rol 
important. Pongraț a fost la 
un pas de cucerirea primului 
loc care a revenit sportivu
lui sovietic Gorolov, abia 
după asaltul de baraj cu 
Pongraț, în care reprezen
tantul nostru a fost întrecut, 
la mare luptă, cu 5—4. Cla
samentul final se prezintă 
astfel: 1. Gorolov (UJi.S.S.)

ÎN S.U.A.
• Cunoscutul atlet american 

Randy Matson, campion olimpic 
la Ciudad de Mexico, a terminat 
învingător In proba da aruncarea 
greutății din cadrul concursului 
internațional de la Lawrenca 
(Kansas). Cea mai bună aruncare 
a sa a măsurat 20,81 m. Pe locul 
doi s-a clasat Al Feuerbach — 
20,57 m, urmat de Karl Salb — 
20,37 m. In cursa masculină da 
100 yarzl, primul a trecut linia 
de sosire americanul CUff Branch, 
cronometrat in 9,3.

• Cu prilejul unul concurs In
ternațional atletic, desfășurat la 
Eugene (Oregon), sportivul nor
vegian Knut Kwalhelm a cîștigat 
proba de o milă cu timpul da 
4:04,2. Cursa de trei mile s-a în
cheiat cu victoria americanului 
Steve Prefontaine, cronometrat In 
13:34,0.

O In concursul Internațional da 
atletism de la San Jose (Califor
nia). proba masculină de arunca
rea greutății a revenit americanu
lui Richard Marks cu 19,49 m. 
Clasat pe locul doi, atletul maro
can Lahcen Samsam a stabilit un 
nou record al țării sale In această 
probă, cu performanța de 19,03 m.

Înotătorii din r. d. germană Învingători
BERLIN, 19 (Agerpres). — 

Disputată timp de trei zile la 
Halle (bazin de 50 m), întîlni- 
rea internațională amicală de 
natație dintre reprezentativele 
R.D. Germana și U.R.S.S. s-a 
încheiat cu succesul gazdelor, 
învingătoare cu scorul general 
de 183—161 puncte.

In ultima zi a concursului,

CONCURSUL
DE GIMNASTICĂ 

MODERNĂ 

DE LA RIGA
Concursul de gimnastică mo

dernă desfășurat timp de două 
zile la Riga «-a Încheiat cu 
succesul gimnastei sovietice 
Alea Nasmudtinova, cu 38,75 p. 
Cele două sportive românce au 
realizat următoarele rezultate : 
Maria Preda — locul 7 la indi
vidual compus (36,20), 5—8 la 
minge (9,35), 9 la coardă (9,25), 
8 la panglică (8,45), 10 la cero 
(9,15); Sabina Șerbănescu (în 
aceeași ordine a probelor) : lo
cul 15 — 35,35 p, 5—8 cu 9,35 p, 
16 — 9,10 p, 14 — 8,10 p, 17 — 
8,80 p.

sjtiri» ultimele Știri > ultimele știri • ultimele
NOI RECORDURI MON

DIALE LA HALTERE
Halterofilul sovietic de cate

goria semigrea, David Rigert, a 
stabilit două noi reoorduri mon
diale la Taganrog. El a realizat 
la stilul „aruncat" performanța 
de 203,500 kg, Iar la totalul celor 
trei stiluri a obținut «45 kg (ve
chiul record, care 11 aparținea, era 
de 542,500 kg).

F. C. SANTOS CEDEAZĂ 
JUCĂTORI PENTRU MEXIC

Două vedete ale fotbalului bra
zilian, jucătorii Servilio șl Cutin- 
ho (F. C. Santos), au semnat 
contracte temporare cu clubul 
mexican Atlas din Guadalajara. 
El vor activa la această for
mație pe o perioadă de patru 
luni, pînă la terminarea cam
pionatului Mexicului, In curs 
de desfășurare.

TENISMENII BRAZILIENI 
VICTORIOȘI

După două zile de Întreceri, 
echipa de tenis a Braziliei șl-a 
asigurat victoria In fața Ecua

4 v d.b.; 2. Pongraț (Româ
nia) 4 v ib.; 3. Istrate (Ro
mânia) 3 v; 4. Sokolov 
(U.RBB.) 2 v; 5. Kalich 
(R.D.G.) 2 v; 8. Ghenovski 
(Bulgaria) 0 v.

Proba de sabie s-a în
cheiat cu următorul clasa
ment: 1. Glasov (U.R.S.S.) 5 
v; 2. Renaki (id.) 4 v; 3. 
Spiridonov (Bulgaria) 3 v;
4. Sprenger (RiD.G.) 2 v.; 5. 
Hailfahrt (R.D.G.) 1 v; 6. May 
(R.D.G.) 0 v.

MINSK, 19 (prin telefon). 
Proba Individuală a flore- 
tistelor din cadrul turneu
lui de la Minsk a luat sfîr
șit cu victoria cunoscutei 
trăgătoare Belova-Novikova, 
care a totalizat 4 victorii în 
finală. Au urmat-o în clasa
ment compatrioatele sale: 2. 
Rusak 3 v; 3. Cirkova 3 v; 
4. Ivanova 2 v; 5. Sakoiina 
2 v; 6. Zabelina 1 v.

Dintre trăgătoarele noastre, 
cea mal bună comportare a 
avut-o Suzana Ardeleanu, 
calificată pînă în semifinale. 
Concurând alături de Belova, 
Ivanova, Sakoiina, Usacenko 
șl maghiara Karolyffi, Arde- 
leenu a ratat calificarea în fi
nală numai datorită unul tuș- 
averaj mal slab decît al I- 
vanoved, ambele avînd cîte 
2 victorii. Rodica Văduva a 
ieșit din concurs In sferturi 
de finală, Moroșan, Prișcor- 
niță și Lazăr au concurat 
pînă în turul II, Iar Draga 
a fost eliminată chiar din 
primul tutr.

Competiția continuă cu 
proba pe echipe, în care re
prezentativa României face 
parte din aceeași grupă cu 
formațiile Ungariei, Bulgariei 
șl o combinată R.D. Germană 
—RJSJS. Klrkiză,

MARE SURPRIZĂ 

In „trofeul martini"
Tradiționalul turneu internațio

nal de «crimă Martini de la New 
York s-a Încheiat cu o mare *ur- 
priză. In ultima probă — cea d» 
sabie — victoria a revenit ttnăru- 
lul francez Philippe Bena (de 19 
ani), care In finală a obținut pa
tru victorii (el a cedat numai 
campionului mondial Tlbor Pesza). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : z. Al Morales (S.U.A.) — 1 
v (20—16); s. Marcelo Montano 
(Italia) —Sv (21—21) î 4—6. Tibor 
Pesza (Ungaria); Alex Orban 
(S.U.A.) ți Jack Keane (S.U.A.) 
— cu cite 1 v.

EPILOG IN TURNEUL DE TENIS 
DE LA PALERMO

Ilie Năstase conduce
ROMA, 19 (Agerpres). Cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Siclliel, contînd pentru Ma
rele Premiu FILT, au luat sfîrșit 
la Palermo odată cu desfășura
rea finalelor în probele de du
blu. La feminin, cuplul Gali 
Chanfreau (Franța) — Helga 
Schultze (R.F. a Germaniei) a 
Învins In două seturi perechea 
cehoslovacă Marla Neumanova 
— Miroslava Holubova; 6—4. 
6—3.

Finala de dublu bărbați nu 
s-a putut disputa, deoarece ju
cătorul român Ion Țiriac, acu- 
zlnd o indispoziție — după cum 
transmite corespondentul agen- 

cunoscuta înotătoare sovietică 
Galina Prozumenșcikova a sta
bilit un nou record european In 
proba de 100 m bras cu timpul 
de 1:14,7, performanță superioa
ră cu 7 zecimi de secundă ve
chiului record care ii aparținea. 
în proba masculină de 200 m 
fluture, victoria a revenit spor
tivului sovietic Șarîghln cu tim
pul de 2:09,0, iar Gabriele 
Wetzko (R.D. Germană) a ter
minat învingătoare in cursa de 
200 m liber feminin cu rezulta
tul de 2:12,7.

Alte rezultate : masculin : 200 
m mixt — Pechmann (R.D.G.) 
2:13,1 ; 1500 m — Mann (R.D.G.) 
16:53,4; ștafeta 4x 200 m liber 
— URSS 7:59,3 ; feminin i 100 m 
fluture — Lindner (R.D.G.) 
1:06,8 ; 200 m «pate — Herbst 
(R.D.G.) 227,9.

a Încetat din viața generalul flores
DE MEXICO, 19 

Generalul Jose 
Clark Flores 

al organizației

CIUDAD 
(Agerpres). 
de Jesus 
președinte 
sportive pan-americane și fost 
vicepreședinte al Comitetului 
internațional olimpic, a încetat 
din viață în vîrstă de 63 de ani,

dorului, In meciul pentru .Cu
pa Davls" (semifinala zonei »ud- 
americane), care se dlsputâ la 
Porto Alegre. Soorul este de 3—0 
pentru jucătorii brazilieni, după 
ce, In partida de dublu, pere
chea Mandarino — Koch a în
trecut cu 6—4, 6—1, 6—1 pe Guz
man — Olvera.

ASHE ÎNVINGE PE SMITH
Finala turneului de tenis de la 

Charlotte (Carolina de Nord) a 
fost clștlgată de cunoscutul Ju
cător american de culoare Arthur 
Ashe, care l-a Întrecut In două 
seturi pe compatriotul său Stan 
Smith : 6—3, 6—3.

FLORIN GHEORGHIU PRINTRE FRUNTAȘI 
LA MAR DEL PLATA

Marele maestru Florin Gheor
ghiu a obținut un rezultat re
marcabil In cadrul tradiționalu
lui turneu Internațional de șah 
de la Mar del Plata (Argentina). 
Intr-un puternic lot de 16 oon- 
curențl din 7 țări, dintre care 6 
mari maeștri Internaționali, șa- 
histul român a terminat neîn
vins (4 victorii șl 11 remize), fl- 
nlșlnd pe locul patru al cla

ȚIGĂRILE
După ce au trecut prin 

forma intermediară de 
crisalidă, care le făcea să 
semene cu imense țigări 
de foi aruncate pe pistă, 
acum bolizii de formula 1 
iau tot mai mult aspec
tul unor insecte-gigant, sau 
al laboratoarelor cosmice 
in zbor. Eleganța auto
mobilelor de Salon este 
sacrificată Cn folosul vi
tezei, fn aceste Mari 
Premii pentru campiona
tul mondial al mânuitori
lor volanului.

Duminică, pe circuitul de 
la Montjuich, Ungă Bar
celona, niște buclucaș» 
țigări (veritabile) au fost 
obiectul unor represalii 
susținute ți justificate, din 
partea poliției spaniole. 
Intr-adevăr, fumătorii in- 
răiți erau cât pe-ad să 
producă incendii in boxa 
de depanare a automobi
lelor, care ieșiseră, ghinio
niste, de pe pistă. Ar fi 
fost singurul accident, în- 
tr-o cursă in care organi
zatorii pot ține fruntea 
sus, aureolați da un suc
ces total in materie de 
profilaxie. Rubrica de 
marți și răniți, bogată u- 
neori în asemenea ocazii, 
are la Montjuich indicele 
reconfortant; 0!

Desigur, mai mulți factori 
au conlucrat la această 
reușită in afara vigilenței 
polițiștilor sau pompieri
lor barcelonezi. In primul 
rînd, prezența în fruntea 
plutonului de concurențl 
a unui autentia maestru 
al volanului și schimbă
torului de viteză — Jackie 
Stewart, ajutat de acea 
mașină aspirină la per

fecțiune a unui constructor 
eminent — Ken Tyrell. 
Apoi, prudența lăudabilă a 
urmăritorilor săi, dintre 
care in special Jackie Ickx 
ne dăduse emoții, apro- 
piindu-se amenințător în 
ultimele din cele 75 
de ture. Amatorii de sen
zații - tari ar fi preferat 
poate „bătălia", dar pen
tru viața sportivilor și a 
sportului acesta, în gene
ral, e mai bine că am 
avut un dștigător de ne
contestat. In fine, este de 
presupus că în materie de 
securitate pe pistă (și în 
imediata sa . vecinătate) 
s-a ajuns într-adevăr la 
un grad de înaltă tehnici
tate. Ceea ce, da aseme
nea, a bine.

Așa am avut răgaz — 
cei care am urmărit in 
„premieră", pe micul t- 
cran, o transmisie cvasi- 
integrală a unui Mare 
Premiu — si ne ocupăm, 
in plin iureș dantesc al 
bolizilor pe patru roți, de 
niște biete țigări fumate 
de spectatori titdiscipli- 
nați.

$ Radu VOIA
A

în Marele Premiu>FILT
țiel „FRANCE PRESSE” — nil 
l-a putut secunda pe Iile Năs
tase. Astfel, titlul In această 
probă a revenit perechii france
ze Barthes-Goven.

CLASAMENTUL 
MARELUI PREMIU 

F.I.LT.

1. NASTASE (România) 
39 p; 2. Taylor (Anglia) 
26 p; 3. Barthes (Franța) 
19 p; 4. ȚIRIAC (România) 
15 p; 5. Okker (Olanda) 
12 p; 6. Kodes (Cehoslovac 
cla) 9 p; 7—8. Prolsy 
(Franța) șl Phillip» Moore 
(Australia) 6 p; 9. Crealy 
(Australia), Iovanovicl (iu
goslavia), Goven șl Jauf- 
fret (ambii Franța) 4 P 
etxj.

Deși învins în sferturile de fi
nală ale probei de simplu a a- 
cestor campionate, tenisman-ul 
român Iile . Năstase continuă să 
conducă autoritar în clasamen
tul Marelui Premiu al Federa
ției internaționale de tenis, or
ganizat în colaborare cu firma 
,,Pepsi-Cola“. Năstase, învingă
tor în turneele de la Nisa 'și 
Monte Carlo, devansează cu 13 
puncte pe englezul Roger Tay
lor, cîștlgătorul turneului de la 
Palermo, al treilea din această 
suită.

După încheierea turneului de 
la Palermo, tenismenii romiâni 
Ilie Năstase șl Ion Țiriac au 
plecat spre Baroelona, unde’ ur
mează «A ia parte la noi între
ceri

la Ciudad de Mexico. Jucător 
de baschet în tinerețe, Jose 
de Jesus Clark Flores a desfă
șurat o rodnică activitate pen
tru dezvoltarea «portului in țara 
«a și a întăririi colaborării spor
tive internaționale.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA ZAGREB

In runda a 7-a a turneului 
Internațional de șah de la Za
greb, maestrul român Theodor 
Ghlțescu (jucînd cu piesele ne
gre) a remizat cu sovieticul Tuk- 
makov. în clasament conduce 
Marangunlcl (Iugoslavia) cu 5‘/2 p, 
urmat de Tukmakov (U.S.S.S.) șl 
Bukal (Iugoslavia) — 4‘/j p, Ma- 
rovlcl (Iugoslavia) 4 (1) p, Minlcl 
(Iugoslavia) 4 p, Rogoff (S.U.A.) 
31/» (1) P, Ghlțescu (România), 
Kovacevld (Iugoslavia) s'/i p etc.

samentului. Primul s-a clasat 
Polugaevskl (U.R.S.S.) cu 13 
puncte, urmat de Panno (Argen
tina) șl Savon (U.R.S.S.) — io 
p, Gheorghiu (România) — 9*/2 p, 
Quinteros șl Najdorf (ambii Ar
gentina) — 9 p, Pianinei (Iugo
slavia) — 8*/, p, Pllnlk (Argen
tina) șl Mecklng (Brazilia) — 8 p, 
Brown (Australia) — 7'/i p etc.


