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patinoarului — invitați de onoare la primul 
• „Este o plăcete să joci pe un astfel de pa-
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Miine începe turneul grupei C a C. M. de hochei pe gheața

LA MIERCUREA CIUC ESTE AȘTEPTAT
1

V CU NERĂBDARE PRIMUL ANGAJAMENT
• Constructorii 

meci Italia—Avîntul 
tinoar" Hocheiștii chinezi s-au antrenat la două porți • Biletele 
de intrare au fost epuizate

MIERCUREA CIUC, 1 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). Multe 
nopți albe au avut organizatorii gru
pei C a campionatului mondial dc 
hochei, pină cînd toate amănuntele 
unei asemenea competiții de anver
gură să fi fost puse la punct. Acum, 
greul a trecut. Ultimele pregătiri 
sint pe sfirșite. lucrurile sint certe, 
patinoarul acoperit și hotelul -Bra
dul". aflat în imediata vecinătate a 
bazei sportive de iarnă, 
să-și primească oaspeții.

Scăpați de emoțiile ur.ei 
curse contracronometru, în 
aflat angajați luni de zile, 
torii modernului patinoar 
acoperit și ai noului hotel, au luat 
loc marți seara in tribunele -Pala
tului de gheață", asfctînd — ca in
vitați de onoare — la meciul ami
cal susținut de reprezentativa Ita-
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La ora cînd aceste rinduri văd lu
mina tiparului, toate cele șapte echi
pe participante în grup C a campio
natului mondial de hochei pe gheață 
se află în România.

Ieri după amiază, un avion 
companiei austriece AUA a adus 
tul Olandei . Ne reintilnim 
dl. F. H. Schweeks. președintele
derației de hochei din această tară, 
care conduce delegația, cu nelipsi~.il 
său trabuc și veșnica sa bună dis
poziție-

In timp ce se încarcă în autobuz 
bagajele și „snopii" de cresc- 
F. H. Schweeks ne răspunde cu ama
bilitate la întrebări.

— Știu ce vă interesează. Am ve
nit cu o echipă complet nouă, tinără- 
Băieți între 16 și 21 de ani. Nu joaci 
rău. dar sint încă cruzi. Vrem să-i 
călim. Media de vîrstă coboară ver
tiginos și în hochei. Se pare că acesta
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W. WASSERVOGEL „CINCI ECHIPE
LUPTĂ PENTRU CALIFICARE11

De azi, 
al doilea turneu
al campionatului 

masculin de volei
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BUN NIVEL
întrecerile vor fi găzduite de 

Sala sporturilor din Galați * Dispu
te echilibrate • iși va mări Dinamo 
avansul față de urmăritoarele sale? 
• Luptă pasionantă pentru evita
rea retrogradării

Ieri a sosit de la Vîena cl. Wal
ter WasservogeL președintele Fede
rației de hochei a Austriei, membru 
al L.LH.G.. care va conduce. la 
Miercurea Ciuc, Directoratul gru
pei C a campionatului mondial. E» 
și-a continuat imediat drumul spre 
orașul gazdă al competiției. în es
cala făcută pe Aeroportul interna
țional Otopem, oaspetele ne-a în
credințat o scurtă declarație i

„Mă simț foarte onorat de încre
derea ee mi-a fost acordată, aceea 
de a funcționa ca președinte al 
Directoratului concursului. Cunos- 
cînd bine virtuțile de organizatori 
ale prietenilor mei români, sint 
convins că sarcina mea va fi mult 
ușurată. Vom asista, fără îndoială, 
la una dintre cele mai disputate 
și echilibrate grupe C din istoria 
întrecerii. Nu mai puțin de cinci 
echipe aspiră — cu pretenții justi
ficate — la galoanele calificării Le 
soi numi intr-o ordine care nu re
prezintă un pronostic: Italia, Un
garia. China, Bulgaria Și Austria 
Tuturor, o sinceră urare de succes-1.

Un nou test pentru reprezentativa de hochei

DUBLA 1NTILNIRE CU ELVEȚIA
„naționalei11 de 
ce în ce mai

Sita verificărilor 
hochei devine din 
deasă. După întîlnirile cu selecțio
nata de juniori a U.R.S.S., după 
.jocurile dificile din „Cupa Federa- 
ției“, noua adversară a formației 
române va fi reprezentativa Elve
ției, echipă care participă anul a- 
cesta la grupa A a campionatului 
mondial. însuși acest fapt îi reco
mandă pe hocheiștii din țara can
toanelor, fără a mai reaminti amă
nuntul că ei concurau — cu 
pit în urmă — la supremația 

olimpjcă' și mondială.

d c ce- 
euro-

în ultimii ani. cu excepția unei 
victorii și a unui meci egal. la 
București, reprezentativa noastră a 
fost învinsă cu regularitate de cea 
elvețiană.

Jocurile de vineri și sîmbătă au, 
așadar, pe lingă caracterul lor de 
test și unul de revanșă, la care ho- 
cheiștii români aspiră Cu toată ar
doarea.

Partidele suscită un mare inte
res prin prisma valorii și clasei 
adversarilor noștri.

După numai zece zile de la în
cheierea primului tur al diviziei A 
a campionatului masculin de volei, 
cele 12 divizionare se vor afla, din 
nou. în focul disputelor. Locul rie 
desfășurare a ..ostilităților" : Sula 
sporturilor din Galați. Publicul ta 
avea ocazia să asiste la partide 
spectaculoase, de un bun nivel teh
nic. Astfel, menționăm meciurile 
Steaua — Politehnica Galați. Rapid — 
I.E.F.S., I.E.F.S. — Politehnica Ga
lați, formații situate în partea su
perioară a clasamentului. Dar. ceea 
ce se pare că va caracteriza tur
neul de la Galați, va fi lupta acerbă 
care se va da la cei doi poii ai cla
samentului pentru schimbarea ierar
hiilor actuale. DINAMO, în frunte, 
avînd două puncte avans față de 
principalele urmăritoare (Steaua și 
Rapid), va face totul Ca să-și conso
lideze poziția. Și există suficiente 
posibil‘ăți. Dinamoviștii — dispu- 
nînd de un lot foarte valoros — vor 
întîlhi adversari pe care, in mod 
normal, ar trebui să-i învingă : Vi
itorul, Universitatea Cluj, Progresul. 
In schimb, STEAUA și RAPID vor 
trebui să facă față unor adversari 
dificili ! Politehnica Galați — care 
mai dispune și de avantajul terenu
lui propriu —, I.E.F.S. în 
parte a clasamentului mai este de 
semnalat Și disputa dintre I.E.F S și 
sextetul gălățean, care va putea de
cide, pină la urmă, soarta locului 
IV.

La polul opus al clasamentului a 
început cursa contra-cronometru 
pentru evitarea retrogradării. Uni
rea Tricolor Brăila, cu o singură 
victorie în 15 partide, nu credem

jocul, dar sportivii suedezi (o plă
cu:;. surpriză prin ambiția și forța 
cu care și-au disputat șansele) au 
reușii să reducă din handicap 
s; să egaleze scorul pe... [inia 
dreaptă (16—16 în min. 55). După 

minut, ei a : luat chiar ccndu-
Călin ANTONESCU

vețte pregătirea f-âcă ș» beneficiind 
de o netă superioritate- pe plan 
tehn.c și tactic, pr ma sancționat/, 
a țâr:: noastre s-a putut detașa și 
a cucerit o vrtorie muncită, dar 
absolut meritKâ.

Arbitru M. Grebenisan și D. P >-
r. că (amb:i România) au cundus
formațiile :

HOMANLt: pena (Orbtm) — K c-
s. d C). Gațti (ÎL Gunesch (21. Birta- 
lan (7), Gruia (61. Vcinea (Ik Stef 
(31 Casma. Tucos: - (11. Stock)

ROMÂNIA TINERET: Slav:; 
(Tfenaș) — Drăgănițâ Ck Schra 
(11. Capră (2). Odaie (11, Zaraf 
cu, Szabo, Vcinea II CIL Cîrian 
C-jșsiant.nescu <7L Tase

această

TINERET

t
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in intilnirea directă din turul cam-

Em. FÂNTANEANU

TURNEU ARE UR-

FROG RAMUL 
DE AZI

• Defecțiuni serioase în organizarea activității din secții 
ce »-a renunțat la divizia școlară ? • Comisia județeană

DE AL DOILEA 
CONFIGURAȚIE :

juniorilor desfășurată la

OASAMENTUL ÎNAINTEA CELUI 
MATOAREA

Primul meci al J&"-imilor. prima surpriză fotbalistică anului

DEȚISUOAREĂ „CUPEI ROMAMEI
POUTEHMCA TIMISOARA - STEAL A
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LA REȘIȚA - NICI UN A TLET

De
organism fantomă

Reșița este unul dn orașele cu 
veche tradiție sportivă, iar Clubul 
sportiv muncitoresc din localitate 
va împlini in acest an respectabila 
viEstâ de 50 de ani. Și cu toate 
acestea

Știți cîți tineri reșițeni practică 
astăzi în mod regulat atletismul, 
sportul rege al tuturor Olimpiade
lor ? Dacă vom da credit scripte- 
lor, atunci vom afla aproximativ 
100 de sportivi Ia Școala sportivă 
și vreo 4? la C.S.M. Realitatea este 
insă cu totul alta și în 1971, de 
pildă, cînd a trebuit să se alcătu
iască echipa pentru divizia inter
județeană. zona a II-a (s-a clasat 
pe penultimul loc, salvîndu-se cu 
greutate de la retrogradare), teh
nicienii au avut Ia dispoziție cel 
mult 35 de atleți! Și toți aceștia 
juniori, deoarece ÎN ÎNTREGUL 
ORAȘ NU EXISTA LA ACEASTA 
ORA MĂCAR UN SINGUR SE
NIOR ÎN ACTIVITATE (? !).

Situația existentă ni se pare măi 
mult decît bizară, știind că școlarii 
reșițeni au a mare pasiune pentru

atletism țin urmă cu foarte puțin; 
ani a existat și o competiție divi
zionară între toate școlile munici
piului), și că în 1970, de pildă, doi 
dintre reprezentanții lor, Păsulă și 
Glava, au fost medaliați la Balca
niada
Atena. Dar din discuțiile purtate 
cu o serie de tehnicieni renumiți 
ai secțiilor respective, cărora le-am 
alăturat Și părerile vicepreședinte
lui C.J.E.F-S. Caraș-Severin, Doru 
Glăvan, am putut desprinde destul 
de clar cauzele regresului evident 
al atletismului reșițean.

In primul rînd, în organizarea 
celor două secții există defecțiuni 
îngrijorătoare, create de continua 
permutare a cadrelor, care de fie
care dată atrag după sine și trans
ferul sportivilor respectivii. Vetera
nul Ernest Loukota a revenit la 
C.S.M., iar Mihai Truică a părăsit

Adrian VASILIU

(Continuare fn pag, a 3-a)
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GH. GIRNIȚÂ, unul din fon- 
diștii de la care așteptăm o bună 
comportare la campionatele balca
nice de schi.

Timișorenii !in alb și actualii campioni, voleibaliștii de la Steaua 
'.a bloca;). se cerioscird pe malul Dunării cu aceleași speranțe: primii 
.. .ttc ce :.l p: -.ui.im și, deci, de retrogradare, ceilalți să se men- 

::;s- '. I:-- - Dinamo) pină la „sprintul final" din ultimul tur
neu. In imagine cele două echipe 
pumatului

De U ora 9 : Dinamo — Vi. 
îtorol Bacău. Tractorul Bra
va-. — Universitatea Craiova. 
Unirea Tricolor Brăila — Po- 
litebsiea Timișoara; de la ora 
1»: Steaua — Universitatea 
Cui. Rap.i—Pr gre-il, I.E.F.S 
— Pclixehaica Galati.

că se mai poate redresa. Va fi însă 
interesantă de urrrărit evoluția for
mațiilor VIITORUL (locul IX — 19 
puncte), UNIVERSITATEA CRALO- 
VA (locul X-19 puncte) și POIsITEH- 
XICA TIMIȘOARA (locul XI-18 
puncte). Cu excepția băcăuanilor, care 
tor trebui să facă față voleibaliști
lor de la Dinamo, „bătălia11 pentru 
evitarea locului 11 va angaja în dis
pută directă pe ocupantele ultimelor 
poziții.

15
13
13
9
5
8
6
6
4
4
3
1

0
2
2
6
7
7
9
9

11 
11
12
14

45: 4 
41: 9 
4G-.15 
34:26 
32:26 
30:28 
23:33 
22:32 
22:38 
16:38 
17:39 
10:44

30
28
23
24
23
23
21
21
19
19
18
15

SCHIORII AU PLECAT IERI
LA CAMPIONATELE BALCANICE

a plecat din 
-rești spre ScC.a lotul schiorilor 

că- tare, sîmbătă și duminică, 
a participa la a V-a ediție a 

:Lr c . . . cr-
zaaizașe în acest an in Bulgaria. 
De la S-f.a. schiorii noștri își vor 
Ketza dnamtl spre Pamporovn. 
c muscata sxațune oe sporturi de 
urnă cm munți: Rcdcpe. care, de
tentă alt tudinîî sale (1300 mk a

». . — -r-r: —
gazfeiască această tradițională 

intCnire prietene-2sel Echipa noas- 
uă ests fca&ată din următorii 
schiori; SCHI ALPIN — seniori: 
Dan Ckistea. V:rgd Brcnci, Gh. 
Vulpe, C, Văideanu: Juniori: Ma- 
r an B'Jrchi. AL Manta. P. Grigore; 
Junioare : Nu-. D . -u’u. Eva Me- 
reu SCHI NORDIC — fond seniori: 
P. D.nu Gh Gi*.- ța. Gh Xotcu, V. 
Papuc ; fond — juniori : N. Cristo- 
loveanu, Samo lă Zamoș, Ferentz 
Forico ; fond — junioare :

Bășa, Maria Tocitu, luliana Pața, 
Lămiița Gherghiesi; sărituri — ju
niori : Gh. Gerea, Gabriel Stinghe. 
Ca antrenori au făcut deplasarea i 
Cornel Tăbăraș, Mihai Sulică (schi 
alpin), Șt. Stăiculcscu, Gh. Piștea 
(fond). Aurel Munteanu (sărituri). 
Conducătorul echipei este antre
norul federal Ion Berindei.

Schiorii noștri vor fi prezenți la 
startul tuturor probelor prevăzute 
în program și la care se acordă 
titlul de campion balcanic, numai 
săritorii participă la o întrecere în 
afara campionatelor. Ei au de apă
rat titlurile cucerite anu] trecut la 
fond-junioare, dar doresc să-și ia 
revanșa Și la probele alpine, tn 
care Dan Cristea are în palmares ' 
trei titluri de campion balcanic. De 
asemenea, așteptăm un reviriment 
la cursele de fond, deși alergătorii 
țării gazdă, cei care au dominai 
aceste întreceri pină acum, potrieșq 
— wîîî..—. ?â mâti favorite-/***1
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sărac de jucătoare, 
să se mențină în

5 despre
completa insă aceste rîn- 

făcînd citeva referiri la 
Cînd afirmăm

performanță. Am
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SALAJ

fie așa. La Șim"

SCURTA SCHIȚA
A SPORTULUI

CLEPSIDRA

O REALITATE CUCERITOARE

un lot 
fericite

o nădejde indreptă- 
va munci la fel de 

sezonul care s-a în-

prof. IOAN DUMUȚA
președintele C.J.E.F.S. Sălaj

care i-a
sport fi in handbal, Virgil Budu..

aproape că. nu îl întrece 
în competițiile la nivel 
deț. Ajutat’ de organele de

.. , . îrt 
agricol, 
ilâ de 

poate una dintre 
utilate din județ, 

și orașelor le 
o grijă deose-

opinează tovarășul LAURIAN TULAI, prim-secretar 
al Comitetului județean Sălaj al P-C.R.

SĂTESC
din cadrul 
o veritabilă 

talente pentru fom 
nare, ele insele aspirante 
movarea in divizia școlar 
juniori. Si tot la acest ca 
să figureze echipele care 
solidează in cadrul celor 
sportive ale județului: 

ta Șimleul Siivaniei. ha 
Zalău și Jibou. Apropo de hand
bal: din Jibou a plecat jucătorul 
Stefan Birtalan, acum component 
al echipei Steaua și al lotului na
țional și olimpic. Dacă valorosul 
jucător va înregistra satisfacții 
mari in viața sportivă (și noi i-o 
dorim), să nu uite Jiboul. liceul

Z1-' Os y- rV xO-c -v -n z»*- o,*xo" o* "os

le asemenea, există 
in divizia B: Silva- 

■ l — locul 3 
băieților și Voința

Elemente de referință tot mai convingătoare sprijinul

activității sportive de masă • Toți elevii din școlile generale spun 

„prezent!" la reprizele de gimnastică zilnică • „Experiența

Nușfalău", prefață la o viguroasă dezvoltare a sportului sătesc 

• Mii de oameni ai muncii își petrec orele libere in pitoreștile zone 

de agrement de la Brădet, Pria și Gorgana, practicind sporturile 

preferate • Elevii Liceului nr. 1 din Zalău au adus județului primul titlu 

republican — campioni ai țării la fotbal în competiția deschisă liceelor

1968 1971
Secțtâ afiliate 98 116
Sportivi legitimau 958 1 111
Titluri de campioni — i !

j Sportivi clasificați
cat I 1 i
cat a Il-a 20 135
cat a IH-a 156 401
juniori I 203 402

Instructori sportivi 303 384
Antrenori 17 28
Profesori de ed. fizică 38 48
Echipe de performantă

div. școlară — 2
divizia C 1 2
divizia B 1 3

Arbitri 83 112

Să o spunem din capul locului: 
Sălajul nu are încă o activitate 
sportivă de performanță, în înțe
lesul major al termenului. In cei 
aproape 4 ani de la înființarea 
județului, abia s-au ivit mugurii
ez.

Sigur, pe primul plan se situea
ză — ca și in alte județe — fot
balul, reprezentat prin două echi
pe cu comportări diferite: Unirea 
Zalău, situată printre fruntașe în 
divizia C. cu aspirații îndreptă
țite la promovarea intr-o catego
rie superioară, și Măgura Șimleul 
Siivaniei, de asemenea în ,,C“, dar 
care se zbate, undeva, la perife
ria clasamentului. Nu insistăm 
mai mult asupra „sportului-rege“. 
Vom face doar sublinierea că li
pirea Zalău și-ar putea consolida 
poziția în lumea fotbalului dacă 
ar dispune de un antrenor cu ex
periență. N-a avut așa ceva. Abia 
acum, înainte de retur, există 
perspectiva de a lucra la luntrea 
Zalău un tehnician cu recunoscu
te calități Ștefan Dobay.

tntr-o altă disciplină, baschetul, 
sportivii din județul Sălaj promit 
foarte mult: echipa Voința Za
lău (băieți) care activează in di
vizia E se află pe locul 2 în clasa
ment și aspiră la promovarea in 
primul eșalon al baschetului au
tohton- Este 
țită, dacă se 
serios ca în 
cheiat.

Ia ''volei, 
reprezentante 
n:a Șimleul Siivaniei 
in campionatul

Zalău, echipă feminină, cu o com
portare modestă, care trăiește sub 
spectrul retrogradării. Sigur, între 
voleibaliști și voleibaliste există, 
valoric vorbind, o distanță apre
ciabilă: băieții, lucrînd mai mult, 
dovedind un plus de omogenitate, 
pot să forțeze porțile primei di
vizii, in timp ce fetele, care for
mează 
ar fi

Atlt 
putea 
duri făcînd citeva 
pre... performanță.
aceasta, ne gindim in special la 
echipa de baschet fete a Liceului 
nr. 1 din Zalău, participantă la di
vizia școlară și de juniori cu re
zultate meritorii: locul 2. O com
portare frumoasă, asigurată de un 
lot valoros (Sanda Pop șt Adriana 
Săîăjan ar putea face parte chiar 
din lotul, național al speranțelor . 
precum și de un tehnician compe
tent cum este profesorul de 
cație fizică Ezechil Romitan.

Anticamera performanței 
seamnă, în același timp, 
pele de volei (băieți ți f 
secției cu program 
fizică 
Zalău,

Aceasta este în sinteză, opinia ex
primată cu multă însuflețire de că
tre tovarășul LAURIAN TULAI, prim- 
secretar al Comitetului județean Să
laj al P.C.R. Dialogul cu dînsul, soli
citat pe tema dinamicii dezvoltării 
bazei materiale a sportului, a sub
liniat, pe multiple planuri, perspec
tiva ca în viitorii ani toate așezările 
Sălajului să dispună de condiții pen
tru practicarea exereițiilor fizice, în 
mod organizat.

— Din vizita efectuată în ju
dețul dv. rezultă că acțiunea a 
și fost lansată, demarajul fiind 
în multe cazuri extrem ae rapid. 
Și aceasta în pofida faptului că 
Sălajul este un județ dintre cele 
mai tinere, fără tradiție în 
sport...

— Din 1968, anul noii împărțiri 
administrativ-teritoriale a țării, si 
pînă astăzi, în multe sate și comu
ne din județul nostru noțiunea de 
amenajări sportive a îmbrăcat un 
caracter tot mai concret. La această 
dată există peste 100 de terenuri 
pentru fotbal, multe altele, la dispo
ziția amatorilor de volei și handbal, 
porticuri de gimnastică și sectoare 
de atletism. Se înțelege că încă din 
start am pus accent pe școală. O 
plenară care a avut loc în primăvara 
anului trecut cu directorii institu
țiilor de învăfămînt și cadrele di
dactice de specialitate a pus la punct 
multe lucruri din domeniul amenajă
rilor sportive. în același timp, con
siliile populare au fost îndrumate să 
sprijine larg această importantă ac
țiune. în toate sesiunile consiliilor 
populare este luată în dezbatere si 
această problemă.

— Am întîinit în comuna Nuș- 
falău, veche așezare de pe Va
lea Barcăului, două veritabile 
complexe sportive, unul pe lîn- 
gă școala generală și celălalt în 
perimetrul parcului comunal...

— La Nușfalău s-a înfăptuit o ex
periență foarte interesantă, care a 
depășit toate așteptările. Un om en
tuziast, un tânăr profesor de educa
ție fizică, Vasile Antal, și-a propus 
să aducă comuna sa în prim-planul 
activității sportive sătești, |a nivelul 
întregului județ. A făcut mai mult.

nimeni 
de ju- 

partid, 
de înrreaga suflare din comună, a- 
cest tînăr cadru didactic și-a asi
gurat prin mijloace locale, toate ba
zele sportive de care are nevoie 
pentru a-și realiza un calendar ex
trem de bogat.

— La Șimleul Siivaniei, 
spațiul afectat Liceului ti. 
am văzut ridieîndu-se o sal. 
sport modernă, 
cefe mai bine 

înseamnă că 
este acordată 
bită...

— Este firesc să _ . . .
leul Siivaniei există deja construit 
un stadion, tinerii de acolo dispun 
de o sală de sport, de un bazin 
pentru înot. Amenajări sportive exis
tă, de asemenea, ja nivelul tuturor 
școlilor din localitate. Mai interesan
tă apare însă inițiativa altui oraș 
sălăjean — Cehul Siivaniei -y unde 
s-a amenajat o bază sportivă. în- 
tr-o zonă de relief foarte dificilă. 
Oamenii au muncit cu sîrg, au dove
dit multă mobilitate pentru a face 
un lucru util. Ei n-au solicitat fonduri 
speciale, reușind să se descurce^cu 
forte proprii. * <

Plecînd de la această realitate, de 
la virtuțile de buni gospodari ai 
celor din Cehul Siivaniei, se impune 
să subliniez că rezultate frumoase 
pot fi realizate mai ales acolo, unde 
oamenii acționează din proprie ini
țiativă și n<u așteaptă totul de la 
centru. Adică acolo unde intervine 
forța muncii colective. în acest spi
rit, în acest context trebuie înțeleasă 
rezolvarea problemei bazei materiale 
necesare activității sportive.

— Zalâul orașul de reședință 
a.t județului, ți-a îmbogățit pa
trimoniul sportiv cu un foarte co
chet stadion. Tinerii cu care am 
stat de vorbă ne-au dat să înțe
legem că ar fi fericiți dacă zes
trea sportivă a Zalăului va fi 
completată și cu o sală de sport. 
Există nădejdi în această direc
ție ?

— O vor avea. O sală de sport 
cu 1 000 de locuri. Documentația,

proiectul sînt aproape gata. Lucrările 
urmează să înceapă în toamnă sau 
în primăvara lui 1973. Ceva mai 
multi ne preocupă ca încă în acest 
cincinal să înzestrăm Zolăul, din fon
duri locale, cu un bazin de înot și 
un patinoar. artificial. Pentru pati
noar vor < ’ ’ ___ '
construcție, deoarece el va beneficia 
de ca^ ' p
întreprinderi specializate. Tot aici as

exista condiții optime d« 
___ , deoarece el va beneficia 
ipacîtatea frigorifică a . unei 

__  inderi specializate. Tot aici as 
aminti. de intenjiile noastre de a 
amenaja în pitoreasca zonă monta
nă de la Brădet o microbază spor
tivă. Oamenii muncii din Zalău, care 
merg la sfîrșit de săptămînă în c- 
cest loc de agrement, vor avea la 
dispoziție cîteva terenuri pentru dis
ciplinele preferate. în fine, doresc să 
subliniez că, în viitorul opropiat, la 
nivelul tuturor orașelor județului va 
exista cel puțin cîte o sală de sport, 
modalitate de a asigura perma
nența practicării exercițiului fizic, 
după cum sîntem interesați ca în 
perimetrul noilor bloouri de locuințe, 
al microcartierelor ce apar neconte
nit pe harta orașelor din județ, să 
fie amenajate numeroase spații de 
joacă pentru copii și școlari. Se 
înțelege că în materializarea atîtor 
obiective îndrăznețe tineretul își va 
aduce o contribuție importantă, o 
bună parte din lucrări urmînd să fie 
acoperite prin muncă patriotico.

SPORTUL ȘCOLAR Șl PIONIERESC
Cînd mergi de la Cluj la Zalău, 

privirile îți sînt atrase — Ia trece
rea prin comuna Românași — de 
clădirea impunătoare, modernă, lu
minoasă, bine îngrijită, a Școlii ge
nerale. Trecusem și altădată prin 
această așezare dc vrednici gospo
dari. De data aceasta, am făcut po
pas îndemnați de ceea ce se întâm
pla în curtea școlii: aproape 1000 
de copii, aliniați perfect, participau

tașament, clasă sau an de studii 1st 
are un campionat propriu, sau un 
calendar pentru desemnarea frunta
șilor la diverse discipline individuale 
(triată, atletism, gimnastică), ci. mai 
mult, de un lucru care comportă e- 
forturi sporite, sub aspect organiza
toric mai ales, și anume experimen
tarea unui sistem competițional cu 
caracter continuu la fotbal, volei si 
handbal, precum și la atletism. I a

• Poate părea ciudat, dar 
un sport ca cel al mușcheta
rilor și-a găsit adepți și în 
județul Sălaj. Există în Za
lău o secție de scrimă care 
își desfășoară activitatea, 
deocamdată, la nivelul juni" 
orilor și copiilor, pe lîngă a- 
sociația sportivă Spartac.

R ne curfnd a luat ființă Șl 
PKIMA secție de box. Tinerii a- 
matori de pugilat sînt lmțiați și pregătiți de un... medie : ctu- rurgul Constantin Dlngă. Încă 
In acest an, dr. Dîngă speră să ofere elevilor lui din asocia
ția sportivă Victoria Zalău pri
lejul de a apare pe ring în 
gale cu caracter public.

• Noi sînt, de asemenea, 
și secțiile de lupte (instruc
tor, Ludovic Kaiser) și judo 
■instructori : Teofil Moș și 
Iosif Varga), înființate la ni
vel de copii în cadrul Școlii 
generale „Simion Bărnuțiu" 
din Zalău. Alegerea este bine 
făcută, această unitate de în- 
vățămînt fiind cea mai mare 
și mai bine dotată la nive
lul tuturor școlilor generale 
din județ.• Mircea Chiș. fost jucător de 
rugby la Agronomia Cluj, intenționează să pună bazele unei e- 
chipe de rugby, inițiativa 
este sprijinită de alți foști eătorl la aceeași formație 
vizionară A, Este vorba
Vasile Stanca, Ioan Rotund, Romulus Drago? șl dr. Gheorghe 
Gudea, Antrenorul echipei ur
mează a fl... tratele lui Mircea Chiș, viitorul profesor de educa
ție fizică loan Chlș, care din 
toamna acestui an va fi repartizat In orașul Zalău. Pe de mtă 
parte C.J.E.F.S. Sălaj, în do
rința de a încuraja această frumoasă inițiativa, va acorda echi
pei. tot sprijinul material necesar.

• înotul se bucură de mul
tă trecere în rîndul copiilor 
sălăjeni. Dovadă i numai în 
vara anului trecut la acțiu
nea de inițiere în natație 
„Delfin 71“, a Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor și a Federației româ
ne de natație, au fost pre- 
zenți peste 400 de copii cu
prinși în 15 centre.

• O statistică extrem de Interesantă : din cej B 600 de locuitori 
al comunei Nușfalău, aproape un 
sfert sînt cuprinși într-o activitate 
competiționalâ. să nu ne mal 
mire că reprezentanții acestei comune domină toate campionatele Județene. Motorul activității 
sportive este prof. Vasile Antal 
șî colaboratorii săi apropiați, fiemer Mayer, președintele aso
ciației sportive Recolta Nușfatau, 
precum și- primarul localității. Zoltaii Lazsio. Vn mod de co
laborare. intr-adevăr, exemplar t

• Grațian Mărcuș este cu
noscut drept pionier al dru
meției pe meleagurile sălă- 
jene, La 70 de ani acest ne
obosit iubitor al turismului 
urcă aproape în fiecare du
minică pe Meze?, gustînd din 
frumusețile naturii. Și face 
acest lucru după 
mărturisit mulți 
din Zalău, care 
de mai bine de 
de veac!e Oină, sporttU nostru național, a găsit, Ia Veivodmi. adepti pa- 
stonați. Tineretul din această co
mună a reușit să dea la Iveala o foarte merituoasă echipă, care 
a fost prezentă șl la finalele cam
pionatului republican. Felicitări 1 

— ■». I—miDll^d..^ Jl. -. .11 I —

La Nușfalău, sportul se plena- in viața sectarilor, lncepind chiar cu cei
din clasele I. Fotografia noastră surprinde o fază de la un meri din cadrul ..Cupei <i——desfășurat in curtea Școlii generale din NușIalSu.

sport, 87 terenuri de fotbal, 112 pen
tru volei 63 pentru baschet, 137 
porticuri de gimnastică, 174 sectoare 
pentru atletism și 16 piste de aler
gări simple. De bună scamă, exis
tența unui asemenea inventar este 
legată de prezența unor oameni cu 
o recunoscută tinerețe sufletească, 
care nu precupețesc nici un efort 
cînd este vorba de a asigura cît mai 
plenar nevoia de mișcare a copiilor, 
a tinerelor generații în formare. Ni 
s-a vorbit foarte frumos despre pro
fesorul Eugen Cadar, directorul Șco
lii generale din comuna AImas, des
pre primarii din comunele Bălan și 
Valcanul de Jos, despre profesorii 
de educație fizică Ioan Gall din Ce
hul Siivaniei și Virgil Budu din 
Jibou, despre mulți alții. In parte, 
oameni pe care i-am cunoscut și ca
re merită tot respectul, toată prețui
rea noastră și a copiilor pe care îi 
educă.
««MummmimmmummwMummnmmmm

Sportul sătesc își semnează o pre- 
ență tot mai convingătoare în viata 
Ineretulul, a oamenilor muncii din 

așezările rurale ale Sălajului. O do
vedesc acțiunile in lanț, organizate 
vara ca și iarna, aproape în fiecare 
sat sau comună. Experimentul Nus- 
falău, ftmoscut la scară județeană, 
a trezit, cum era și firesc, o emula
ție neobișnuită. Adică de ce numai 
cei din Nușfalău să-și amenajeze 
terenuri de sport și să inițieze con
cursuri și competiții ?

Astfel, Nușfalău! nu va rămîne 
singura comună cu veleități sportive. 
Te urmele ei se află acum multe 
altele : Surduc, Ip, Zăoan, Komânași 
etc. Aceeași grijă pentru crearea 
unor microcomPlexe sportive, pentru 
organizarea unor campionate cu șco
larii și tinerii din C.A,P.-uri, pen
tru perfectarea unor întâlniri cu 
sportivi din alte comune. Există și 
în aceste așezări oameni de ispravă, 
care îndrăgesc sportul și se dove
desc capabili să arate că nu se mul
țumesc cu puțin. Sînt colegi, mai 
tineri sau mai în vîrstă, ai profe
sorului Antal — Remus Gorun la Sur
duc. Emil Tătaru la Ip, Nicolae Co
vaci la Zăoan. Despre Zăoan, fa
cem o paranteză necesară t cei din 
Sălaj spun că ar fi, pe plan sportiv, 
un fel de Nușfalău în miniatură. Si 
nu greșesc.

Care sînt disciplinele preferate 
ale tinerilor din satele acestui județ? 
O ordine a preferințelor găsește în 
frunte fotbalul, cu rezultate nota
bile în comunele Gîlgăul Almayilui 
și Ahida. La Gîlgăul Almașului e- 
xistă un mare animator al fotbalu
lui, prof. Octavian Chețea, directo
rul școlii generale, iar la Ahida, 
un profesor de educație fizică, Imre 
Toth, oameni de inițiativă, care nu 
precupețesc nimic cînd este vorba 
de a lansa o competiție fotbalistică.

După fotbal urmează handbalul, 
voleiul și baschetul, discipline care... 
■tâspun și de terenuri corespunzătoa
re. O bună priză au și popicele (8 
arene de tip popular) și gimnastica 
(9 săli amenajate la nivelul școlilor

Serbările sportive cîmpenești punctează tot mal convingător activitatea sportivă de masă de pe meleagurile sălăjene. Imaginea alăturată a fost înregistrată la Pria, 
acolo unde oameni ai muncii de la orașe și sate șe adună, Ia sfîrșit de săptămînă, 
pentru a petrece citeva ore plăcute în mijlocul naturii.
și căminelor culturale). Toate aceste 
discipline au făcut sau fac parte din 
programul „Cupei tineretului", com
petiția de bază a sportivilor 
cele 54 de asociații sătești.
~ Am amintit în altă parte de „Cupa 

6-a ediție, de 
situate pe fi
de pildă), de 
asemănătoare, 

masă, cu ca-

din

Rarcăului", acum la a 
tendința altor așezări 
rul unor ape (Someș 
a organiza „Cupe" 
Întreceri sportiVb de ____, _____
racter cît mai larg, ba același capi
tel se înscriu și duminicile cultural- 
sportive, organizate în cadrul unor 
serbări cîmpenești, cele mal reușite 
avînd Ioc la Brădet, Pria și Gor-

gana, cu o participare medie de pes
te 4 000 de tineri șj oameni aî mun
cii. Succesul unor asemenea acțiuni 
determină pe organizatori, C.J.E.F.S. 
șl alte organe cu atribuții în dome
niul educației fizice și sportului 
(Inspectoratul școlar județean, Consi
liul județean al Organizației Pio
nierilor. Comitetul județean U.T.C.) 
să fie preocupate de extinderea și 
de organizarea lor în cele mal pito
rești zone ale județului. Este o ini
țiativă în... mers, despre care vom 
avea, desigur, prilejul să vă relatăm 
Ia timpul potrivit.

cum ne-au 
dintre cei 
îl cunosc, 

o jumătate

— sub îndrumarea profesorului ce 
educație fizică Co*ma" Cub'.ețar. — la 
programul de gimnastică zili ’ 
o participare conștientă, 
noșteau exercițiile, le executau 
multă tragere de inimă.

Spre satisfacția noastră, reprize 
semănătoare aveam să întâlnim și 
alte așezări ale județului Sălaj.

că. Era 
copiii cu- 

cu

ia 
__ _ _____ __________ . la 
școlile 'generale din Ip și Rida, Nuș- 
falău și Almaș, în Zalău. Poate chiar 
în orașul de reședință a județului, 
la Școala generală Jsimion Bărnu- 
țiu“, gimnastica zilnică ar putea 
primi calificativul de „excepțional”, 
poate ar fi util aci un schimb de 
experiență între cadrele didactice. 
Oricum, demarajul acestei recoman
dări a Ministerului Educației și In- 
vâțămîntului este net și e! reprezintă 
un prim element de referință, ex
trem de convingător, din sfera spor
tului școlar și pionieresc. Am mai 
notat multe altele.

Înainte, insă, ani dori să semnalăm 
mobilitatea Inspectoratului școlar 
județean (prin persoana prof. Emil 
Trif, inspectorul general școlar), ca
re a luat o scrie de măsuri destina
te să asigure un nivel cît mai ridicat 
de predare a educației fizice .

Un al doilea element de referin
ță notat: la nivelul școlilor genera
le (168), al liceelor de cultură gene
rală (8), al celor de specialitate <41 
sau al școlilor profesionale (4) spor
tul face casă bună cu elevii : nu este 
vorba numai de faptul că fiecare de-

-jocuri" există in acest sistem 8 se
rii cu ehe C și I echipe, meciurile 
fiind programate sistem turneu. La 
atlensm se desfășoară 4 tururi, fie
care in alt oraș, alternativ, desigur 
vizindu-se modalitatea de a se pune 
la punct «t mai multe baze sportive 
(ulterior, capii de serie se întâlnesc 
intr-nn turneu final). Inițiativa apar
ține Inspectoratului școlar județean 
(în speță, prof. Ion Bal, inspector 
metodist pentru educație fizică), ea 
cuprinzind anul acesta, într-o primă 
etapă, numai școlile generale. Dar în 
anul viitor experimentul (dat fiind 
rezultatele sale pozitive) va fi extins, 
generalizat la nivelul tuturor institu
țiilor de Invățămlnt ale județului.

Ni s-a vorbit mult (și ulterior am 
consultat șt citeva date statistice) 
despre -Cupa Barcăului". întrecere 
intre școlile situate in comunele de 
Pe firul acestui rîu și în care gaz
dele se schimbă în fiecare an. Iniția
tive asemănătoare sint pe cale de 
materializare și în cazul altor unități 
școlare situate pe Valea Almașului 
sau a Someșului, oamenii de suflet 
ai unor astfel de acțiuni fiind cîțiva 
profesori de educație fizică (C. 
bleșan, S. Gavriș etc.l.

Caracterul iot mal concret al ac
tivității sportive școlare determină 
implicit si <» sporire substanțială 
inventarului sportiv — mobil și imo
bil —. îmbunătățirea continuă a cc- 
fui existent. La ora actuală, în jude
țul Sălaj școlile dispun de 11 săli de

profesorul lor, este 
de aur al echipei de 
poate-•*
lui Nistor, Cornaciu

Antrenorul Teudean, 
acești băieți schimbul 
care s-o duc în „B“ șt 

Adică succesorii 
fotbaliști din județ.

optimist : „Doresc să fac din 
divizia C, Unirea Zalău, pe

Inscripție la o fotografie
12 băieți, unul și unul. Fotbaliști. Elevii Liceului nr. 1 din Zalău au 

realizat, anul trecut, marea surpriză a finalei campionatului de fotbal al 
liceelor de cultură generală (iulie, Rădăuți), cucerind titlul dt. campioni 
republicani. Să vi-i prezentăm (de la stingă la dreapta). Rindul de sus: 
Mircea Cherecheș, Vasile Seredai, Alexandru Viașu (prof. Nicolae Teu
dean, antrenorul echipei,, Iosif Bako, Vasile Lazăr, Mircea Mureșan și 
Cornel Duma. Rindul de jos: Emanuel Blaj, Alexandru Hirtzko, Gheorghe 
Szenasj și Vasile Gavriș.

Iată și rezultatele echipei elevilor din Zalău, înregistrate în turneul 
final de la Rădăuți: 5—0 cu Lie. nr. 27 București; 3—0 cu Lie. Drăgănești 
Olt: 3—1 cu Liceul metalurgic din Hunedoara ; 3—2 cu Liceul nr. 1 din 
Eforie Sud și 5—5 cu Liceul economic din Vaslui.

Sălăjenii, iubitori ai fotbalului, își pun mari speranțe în acești 
„copii teribili" din Zalău, pe care ar dori să-i vadă mîine în aceeași 
formație, parcurgind noi trepte pe calea marii performanțe. Este posibil ?

și Colier, cei mai apreciați

PORTRET

UN SFERT DE VEAC IN SLUJBA EUTBALUIUI

Cine este performerul ? i’n încă tînăr, în ciuda celor peste 60 
de ani pe care îi are, un îndrăgostit sincer de sportul pe care l-a prac
ticat încă din copilărie. Este Grigore 
Fărcașiu, președintele comisiei jude
țene de fotbal.

Grigore Fărcașiu îți vorbește fotbal cu o dezinvoltură firea. Evocă anii aceia de pionierat, 
după Eliberare, cînd la Zalău 
încerca să se pună pe picioare 
echipă de fotbal. Avea să se 
measeă Progresul, apoi Mezeșul și 
după aceea Steaua Roșie. Echipa na 
s-a avîntat însă către culmile per
formanței. A rămas, din păcate, in 
stadiul de anonimat. Un lucru bun, 
totuși, a realizat : a dus mesajul 
„sportului-rege" in celelalte orașe și așezări din împrejurimile Zalăului. Așa s~.au dezvoltat centre fotbalistice

de 
firească.de

SA O 
nu

Ia Șimleul Siivaniei. la Jibou, într-o 
serie de așezări sătești.

Meritele lui Grigore Fărcașiu! 
aeelea do a fl fost permanent în 
fruntea acțiunilor de proliferare a 
fotbalului, ajutînd cu vorba, eu 
fapta, dlnamizînd oamenii, crelnd un climat favorabil activității sportive 
în general. Un activist obștesc „de 
inimă", cum 11 apreciază sălttfenii.h-am găsit la zalău preocupat de 
destinul echipei Unirea, participan
tă — printre fruntașe — la campionatul diviziei C. Dorința Iubitorilor 
de fotbal din județ este aceea de a 
avea și ©i o echipă în„B“. Or, în 
această direcție, se îndreaptă, într-o 
bună măsură, eforturile celor care fac parte din comisia județeană. 
Există in Zalău tineri talentațl, echi
pa Unirea și-a îmbunătățit sensibil 
media de vîrstă : 21 de ani. Mal tre
buie un antrenor, sigur că va fi gă
sitL.a fel, există preocupări și nentru 
a salva pe Măgura Simleul Siivaniei 
de la retrogradare. Nu-i lucru ușor, cînd te afli undeva în coada clasa
mentului. dar pînă la terminarea 
campionatului...

Paralel, Grigore Fărcașiu se ocupă 
de juniori. Cei de la Unirea Zalău 
se află pe locul 5 în seria respectivă a campionatului republican. Dar ne
obositul activist sportiv este convins 
că foarte tinerii fotbaliști de la Unirea pot mai mult. II suprave
ghează deseori ia antrenamente.

In sprijinul ideii de a dezvolta con
tinuu fotbalul, Grigore Fărcașiu ple
dează pentru crearea de oentre de 
copii în școli, la sate, și, la fel, este 
interesat de organizarea unor cursuri 
de arbitri, recrutând elemente din 
rindul elevilor, considerînd că numai așa se va rezolva una din pro
blemele cele mai spinoase care ține 
in loc organizarea cît mai multor competiții.

Prin tot ceea ce face pentru fotbal, Grigore Fărcașiu demonstrează 
o pilduitoare tinerețe sufletească, el 
ftind socotit drept cel mai vrednic activist sportiv obștesc din județul 
Sălaj...

Pagină realizată de Tîberiu STAMA 
cu concursul corespondentului județean Marcel BONȚOIU.

Ilustrația jț Francise DEAK.
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Petrolul in Tanzania: 4 victorii, 4 meciuri nule

O problemă actuală înaintea începerii sezonului oficial

TERENURILE SĂ CORESPUNDĂ PREVEDERILOR REGULAMENTARE

Plecată la 8 februarie, echipa Pe
trolul Ploiești s-a Înapoiat marți din 
turneul său In Tanzania.

-Am fost intîmpinați și înconju
rați pretutindeni de o caldă și sin
ceră prietenie — ne spunea antre
norul Uie Oană, la sosirea în Bucu
rești. Iar turneul s-a desfășurat, 
mulțumită grijii gazdelor, în condiții 
optime, atît în ce privește progtamul 
jocurilor, cit și organizarea an
trenamentelor dintre meciuri. Jocu
rile noastre au fost urmărite cu viu 
interes de zeci de mii de spectatori. 
Din punctul meu de vedere, cred că 
turneul a folosit echipei, avind pri
lejul să-i rulez pe toți cei 18 jucă
tori din lot. Echipa a demonstrat o 
creștere progresivă a formei. într-un 
cuvint, un turneu reușit din foaie 
punctele de vedere, din care ne-am 
întors toți, fără excepție, cu cele 
mai frumoase amintiri” .

In intervalul 3—29 februarie. Petro
lul a susținut în Tanzania — după 
cum ne-a informat Ilie Oană — opt 
meciuri, fără să piardă vreunul ; 
2—2 cu Young Boys, la Dar es Sa
laam ; 4—0 cu Cosmos, la Dar es
Salaam ; 4—1 cu selecționata orașu
lui Zanzibar, la Zanzibar; 4—0 cu 
selecționata orașului Tanga, Ia Tan
ga ; 1—1 cu selecționata orașului Dar 
es Salaam (în fapt echipa națională); 
1—1 cu Singba (a doua echipă din 
Tanzania), la Dar es Salaam ; 4—0 
cu selecționata orașului Zanzibar, la 
Dar es Salaam ; 1—1 cu Young A- 
fricans, la Dar es Salaam. Ultimul 
meci a avut loc sîmbăta trecută. 
Duminică dimineață, Petrolul a plecat 
cu’ avionul din Dar es Salaam la 
Mombasa, în Kenya, și și-a continuat 
drumul cu autocarul pînă la Nairobi 
și de aici a plecat cu avionul, prin 
Atena, spre București.

P.A.O.K. — RAPID BUCUREȘTI
2—4

Ieri, la salonic, echipa de fotbal Ra 
pid București a Învins formația gazas 
P.A.O.K. cu scorul de 4—2. Golurile bueureștenilor au fost. înscrise de Lu- 
pescu, Dumitru, Neaga și Boc.

ȘTIRI
• In cursul acestui an, doi sau trăi 

antrenori români vor lua parte la un 
curs de specializare pe care-i va orga
niza federația cehoslovacă la Bratislava, 
ne asemenea, șapte antrenori români 
vor pleca in Bulgaria, la un schimb de 
experiență, în luna iulie.
• Antrenorii emeriți Angeto Nlemeseu și C. Braun-Bogdan vor pleca stmbfitâ. 

la Budapesta, pentru a urmări cîteva 
jocuri din campionatul maghiar și par 
Udele din cupele europene, UJpest — 
celtic (8 martie) și Fcrencvaros - Ze- 
ieznicear (9 martie).

Ne • mai despart doar cîteva zile 
pînă la reluarea sezonului competi- 
țional oficial. Duminică, zeci și zeci 
de mii de iubitori ai sportului cu 
balonul rotund îți vor relua locurile 
m tribunele stadioanelor pentru a 
încuraja echipa favorită în disputele 
„ I6“~imiior Cupei României.

.Astăzi, echipele vor face o ultimă 
repetiție generală, după care antre
norii vor stabili cea mai bună for
mație pentru prima apariție oficială 
din acest an.

Desigur că, la ora actuală, stadi
oanele sînt pregătite să-și primească 
oaspeții. Vremea a fost prielnică. 
Oare toți gospodarii stadioanelor au 
remediat deficientele si au făcut ul
timele retușuri pentru ca terenurile 
să fie apte pentru joc, ca tribunele 
să ofere condiții bune de vizionare 
a partidelor lor ?

Această temă am abordat-o în dia
logul avut cu tovarășul Ștefan So- 
eaciu, președintele Comisiei centrale 
de competiții și disciplină a F. R. 
Fotbal.

— Comisia a acordat o atenție 
deosebită acestei complexe probleme, 
ca urmare a hotărîrii Biroului fede
ral care prevede ca toate terenurile 
ce găzduiesc competiții republicane 
să fie reomologate în perioada 15 
februarie — 15 martie. Prunul pas 
ce l-am făcut a fost de a trimite 12 
delegați în 32 de județe, ca să con
state situația fiecărui teren. Deoa
rece acțiunea este în curs de desfă
șurare. nu avem încă o situație 
completă. Din primele relatări, a 
reieșit faptul că sînt terenuri cu de
ficiențe destul de mari. Din. cele 22 
de terenuri din. județele Cluj, Sălaj, 
Bistrița, Maramureș șl Satu Mare, 
sase nu Îndeplinesc condițiile mini
male prevăzute de regulament.

— în ce constau deficiențele ?
— Gama este destul de variată. 

Așa de exemplu, la unele dintre ele 
instalațiile anexă sînt amplasate la

distanță fată de cabine (Tehnofrig 
Cluj), sau sînt necorespunzătoare 
(C.I.L. Gherla. C.I.L. Sighetul Mar- 
mației, Măgura Simleul Silvaniei. 
Bradul Vlșeu), sau chiar nu au in
stalații sanitare (Someșul Beclean). 
La altele — gardul care împreimu- 
îește terenul de joc nu are înălțimea 
regulamentară (C.I.h. Gherla, C.I.L. 
Sighetul Marmației, Someșul Be
clean), iar cel al echipei C.î.b. Gher
la este negazonat, deci necorespun
zător desfășurării partidelor ofici
ale

— Ce măsuri s-au luat în cazurile amintite 7
— Delegatul comisiei. împreună 

Cu organele locale, consiliul de edu

cație fizică și sport, precum si pro
prietarii terenurilor respective r.u 
a întocmit formele de omologare, 
punindu-șe în vedere celor în crept 
să remedieze lipsurile constatate. 
Terenurile citate mai înainte conform 
prevederilor regulamenrara. nu sir.t 
la această oră In stare să găzduiască 
jocuri oficiale.

— Terenurile pe care se vor des
fășura „lf-imile Cupei au fost vizi
tate de delegații comisiei ?

— Noi am trimis delegau la toate 
terenurile, pentru ca „16*-imile Cupei 
să se dispute In cele mai bung con
diții. La ora cind purtăm această 
discuție nu s-a primit încă nici o

mii 1*123 Ff? OX1C131Ă uCSprC CV&Țltll3- 
ie stări necorespunzatoare <ie unor 
terenuri. Presupun că toate vor pu
tea găzdui jocurile inaugurale ale 
r.oului sezon competițional oficial. 
Desigur că în cazul în care arbitrii 
partidelor vor constata unele defi
ciențe, atunci ei sînt obligați să a- 
plice prevederile regulamentare, iar 
gazdele vor suferi consecințele. In 
încheiere, țin să adaug că cei in 
grija cărora sînt bazele sportive, au 
datoria ca, in eventualitatea schim
bării vremii, să ia toate măsurile 
fientru ca terenurile să corespundă 
cerinței» jocului.

T. VINTILA

PROGRAMUL
returului campionatului diviziei B, ediția 1971-1972

s E R I A I

„...ȘTIȚI ClT DE MULT FACE 
SĂ-L APROPII PE JUCĂTOR?"

De vorba cu ILIE GREAVU, noul vicepreședinte al clubului RAPID

^" ETAPA A XVI-A (19 martie)
Metalul Tîrgoviște 

Știința Bacău 
Metalul Piopeni 

Metalul Buc. 
Politehnica Galați 

Chimia Rm. Vîlcea

(3-0)
(2-3) 
(3-2)
2-1) 
(0—4) 
(0—0) 

Progresul Brăila (0—2) 
Poiana Cîmpina (1—2)

Dunărea Giurgiu .0—1)
Chimia Rm. Vîlcea (0—1) 

C.F.R. Pașcani (3—2) 
Progresul Buc. (1—1)

POLITEHNICA-STEAUA 2-0
(Urmare din pag. 1)

printre cinci apărători bucureșteni 
(!), dar va înscrie in final (min. 85 > 
prin Maier, din penalty, just acordat, 
după te irezistibilul Di.ma fusese 
faultat in careu de Sătmîreanu. Pînă 
la acest gol, ce a aruncat tribunele 
timișorene in delir, I. Constantin 
(min. 50, 57 și 72) și Aelenei (min. 
73) încercaseră egalarea dar fără 
șansă. Nu-i mal puțin adevărat că 
și Politehnica se găsise foarte aproa
pe de un alt gol în min. 76, prin 
Dima, și în min. 82, prin Surdan, 
oprit greșit de O. Anderco. care nu a 
aplicat legea avantajului într-o fază 
în care timișoreanul scăpase singur 
spre poartă. Dar și așa, deținătoarea 
Cupei a părăsit competiția pe ușa 
din dos. sub ochii atenți ai antreno
rului Udo Latek, de la Bayern Mftn- 
chen, care, probabil din diplomație, 
n-a declarat după meci decît: „Stea
ua nu și-a făcut jocul, cred că și-a 
subestimat adversarul. Sînt convins 
că nu va juca așa și miercurea vii
toare, eu noi". Ce bine ar fi ca an
trenorul vest-german să aibă drep
tate.

POLITEHNICA : Filip — Rotaru, 
Mehedinții, Arnăutu, Maier, Fiilop, 
Petrovici. Surdan, Dima, Bojin. Co- 
păceanu.

STEAUA: Haidu — Sătmăreanu, 
Smarandache, Hălmăgeanu, Negrea, 
Vigu, Savu, Aelenei. Tătaru, Iordă- 
neseu, Ștefănescu (min. 34 1. Con
stantin).

Bun arbitrajul lui Otto Anderco 
(Satu Mare) ajutat la tușă de V. Tri- 
fu (Baia Mare) și V. Catană (Cărei).

N-am fi crezut, in ruptul capului, 
ca în persoana lui ILIE GREAVU să 
avem de-a face cu un emotiv. Neier
tător în teren cu orișicare aripă, in 
pofida lipsei de gabarit, fostul fundaș 
al Rapidului și, multă vreme, al na
ționalei, are acum, la acest ceas al 
destăinuirilor, o voce care nu e a 
lui. Poate și pentru că acest ceas a 
sunat mai devreme decît și-a dorit-o, 
Greavu. Poate și pentru simplul fapt 
că, în genere, aducerile aminte îți 
modelează timbrul sub portativul o- 
bișnuit.

—Și Hiuță își deapănă amintirile, 
oprindu-se mai mult la anii-jaloar,e : 
„In 1955, jucam la Progresul C.P.C.S.. 
in fapt echipa națională de juniori. 
Un an mai tirziu treceam la Rapid, 
împreună cu Copil, Ene U, Georgescu. 
Stancu. Bodo și Neamțu. Cind am 
venit eu, a plecat Nae Roman (un 
schimb între— sibieni, medităm noi); 
în *57 eram promovat în selecționata 
de tineret. In ’58 — in lotul reprezen
tativ, care, sub titulatura de selecțio
nata Bucureștiului, a susținut trei 
meciuri in Anglia, cu Tottenham, 
Newcastle, West Bromwich Albion. In 
*61 îmbrăcam prima oară tricoul na
ționalei. intr-un meci cu Turcia, la 
Ankara**.

Ajuns la această partidă — debut, 
Ilie Greavu deschide o paranteză : 
„N-am să uit niciodată gestul priete
nesc a lui Vasile Zavoda. Locuiam la 
hotel în aceeași cameră. Eu eram ti
tular, el rezervă. Nici un pic de in
vidie din partea lui față de cel care-i 
luase locul în echipă pentru jocul a- 
cela. Vasile Zavoda a fost nu numai 
un mare jucător, ci și un admirabil 
coechipier, așa cuni mi-a fost la Rapid 
nea Fănică Fi Iote".

Venind vorba despre Filote, un a- 
devărat simbol al fidelității printre 
fotbaliști, ii amintim inter’ocutoruluT 
nostru de recordul pe care-1 deține 
încă fosta aripă a formației giulește- 
ne : 16 ani neintrerupți la aceeași e- 
chipă, la Rapid !

„Am fost la un pas de a-1 egala”, 
socotește Ilie Greavu. Un singur an 
mi-a lipsit, așa cum tot foarte aproa
pe m-am aflat de o altă performan
ță in fotbalul nostru și anume aceea 
de a fi primul jucător român cu 300 
de jocuri in campionat. M-am oprit 
la cifra de 295, deși, vă rog să mă 
credeți, aș mai fi putut juca. Pe a- 
tunci mi-era ciudă că nea Bazil nu-mi 
înțelege neliniștea, apoi, cu timpul.

am înțeles grijile antrenorului, m-am 
împăcat cu situația”.

— Poate și pentru că tristețea des
părțirii de fotbalul de performanță 
a fost compensată, pe alte planuri, 
cu une’e satisfacții, intervenim not 
Ne gindim la titlul de maestru eme
rit al sportului, la recenta numire in 
funcția de vicepreședinte al clubului, 
care îl onorează pe Hie Greavu, a- 
fiat în plină tinerețe...

— Da, așa este. Intr-un moment in 
care mă gindeani încotro s-o apuc 
— pentru că. evident, mă aflam la o 
răscruce de drumuri —, am rămas la 
Rapid. La singurul club de divizia A 
la care am jucat ca și nea Fănică 
Filote. Și eu, și dinsul am venit in 
Giulești la virsta de 18 ani. Știți, 
ce înseamnă să nu te desparți de Ra
pid ? înseamnă să nu-ți intrerupi dru
murile zilnice peste podul Grant, pe 
care eu. de exemplu, l-am traversat 
15 ani. Antrenorul Costea de la ju
niori, îl calcă de vreo M de ani. Miki 
Mibăilescu la fel.

— Spune-ne. te rugăm, care a fost 
reacția imediată la aflarea numirii ?

— Ceva, ceva, știam dinainte. A- 
flasem că siat și eu pe listă. Cind 
mi s-a spus, l-am rugat pe tor. pre
ședinte Petre Capră să-mi lase pu
țin timp de gindire. Să mă consult 
și eu cu soția care mă mai ajutase 
in momente importante din viața

mea. Și-am zis da. M-ani gindit că 
aceia care m-au numit iutr-un ase
menea post au încredere in mine. 
Mi-am mai spus că și pentru jucă
tori este bine ca vicepreședintele cu 
probleme de fotbal să fie unul de-al 
lor. care să-i înțeleagă mai ușor și 
să-i ajute pe cit ii stă in putință. 
Știți cit de mult face să-l apropii pe 
jucător ?

Ajuns aici, Ilie Greavu face o pau
ză. după care reia :

..Da. aceasta nu e deloc o vorbă 
aruncată in vint. Este o treabă de 
maximă importanță care nu trebuie 
expediată in două cuvinte, cu două 
secunde înainte de meci. Eu. cum 
i-am spus, voi căuta "ă stau mai pu- 
țio in birou. înfundat in hirțoage, 
și mai mult printre jucători, in te
ren. in cabine, chiar și în afara sta
dionului. Și nu numai printre cei din 
echipa mare_ "

— Coborind în teren, in cabine, să 
înțelegem că vicepreședintele Ilie 
Greavu se va amesteca și în pro
blema _ll“-lui de duminică ?

— Nu, asta nu. Numai cine n-a 
simțit fotbalul pe pielea lui nu-și dă 
seama cit de inoportună este imixti
unea in treburile de pură specialitate 
ale responsabilului tehnic. Eu am în
credere in Bazil Marian.

— De acord. Sînt. insă, ți jucători 
pe care nu prea ii poți iămuri cu 
duhul blindeții. Helenio Herrera, de 
pildă, chiar dacă n-a jignit pe ni
meni in viața lui. nici n-am auzit 
să fi repetat de două ori o singură 
indicație. La el cuvintul e lege !

— Da, așa este. Numai că în fot
balul ia care vă referiți, dinlr-un 
punct de vedere lucrurile se prezin
tă mai clar. Jucătorul de performanță 
își cunoaște precis îndatoririle sale. 
Și la .noi se intenționează — nu de 
azi. nu de ieri — să se aducă clarifi
cări in mult discutatele relații jucă- 
tor-club. jucător-antrenor. Cind va fi 
rezolvată problema, in primul rind 
de federația de specialitate, atunci, 
desigur, că și cuvintul antrenorului 
nostru va cinlări mult mai greu...

Din emotivul de Ia început. Ilie j 
Greavu se transformase, așa pe par- | 
curs, abordind curajos. în final, pro- ■ 
bieme-cheie ale fotbalului nostru. îl i 
simțeam cum intră. încetul cu în- I 
cetuL in noul lui rol de viceprețe- : 
dinte—

G. NICOLAESCU

Sportul studențesc Buc.
Portul Constanța
Ș.N. Oltenița
F.C. Galați 
Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani 
Dunărea Giurgiu 
Progresul Buc.

ETAPA A XVII-A (26 martie)
— C.F.R. Pașcani (1—0)
— Ș.N. Oltenița (0—2)
— Sportul studențesc Buc. (1—2)
— Dunărea Giurgiu (0—4)
— Progresul Buc. (0—2)
— Ceahlăul P. Neamț (1—2)
— Portul Constanța (0—0)
— F.C. Galați (0-3)

Echipele bucureștene Spartac (f) și Politehnica (m)- 
lidere ale clasamentelor campionatului republican
Campionatul republican de tenis 

de masă pe echipe continuă în. 
această săptâmînă, programînd nu
mai următoarele meciuti mascu
line :

SimbăU: Voința București — 
Voința Arad.

Duminică : Voința Brașov — Vo
ința Cluj, C.S.M. îași — Comerțul 
Tg. Mureș, Progresul București — 
Voința Arad.

Meciul Locomotiva București — 
Progresul București se va disputa 
luni.

Iată clasamentele înaintea aces
tei etape :

CLASAMENTE 
Fete

1. Spartac 1 Buc. 3 2 1 17—10 5
2. Rapid Brașov 4 1 3 20—ÎS 5
3. C.S.M. Cluj 22 0 13— 5 4
4. Progresul Buc. 2 2 0 12— 6 4
5. Voința Buc. 3 12 11—13 4
6. Spartac II Buc 3 0 3 3—24 3
7. Politehnica Buc. 110 5—42
8. Voința Arad (nu a jucat încă 

nici un meci)
Băieți

1. Politehnica Buc. 4 3 1 49:19 7
2. Locomotiva Buc. 422 40:28 S
3. C.S.M. Cluj 3 3 0 30:21 6
4. Voința Buc. 422 33:35 6
5. Voința Arad 3 2 l 30:21 5
6. Voința Brașov 3 2 1 28:23 5
7—8. Voința Cluj 4 1 3 27:41 5
7—8. Comerțul Tg. Mureș

4 1 3 27:41 5
9. Progresul Buc.. 2 1 1 20:14 4

10. C.S.M. Iași 303 5:46 3

ACTIVITATE!SENIOR IN
(Urmare din pag. 1)

aceasta secție de la 1 ianuarie, în 
locul său fiind cooptată, cu jumă
tate de normă, Felicia Dumitra. 
Apoi, este vorba de posibilitățile 
de pregătire destul de modeste ce 
sini ouse la dispoziția tinerilor 
adeți. Baza principală de antrena
ment este stadionul (destul _ de 
prost întreținut) aflat în proprieta
tea C.S.R.-ului, dar în administra
ția... C.S.M.-ului. „Cind echipa di- 
vizonară de fotbal — ne spunea 
antrenorul Daniel Maier — nu are 
deosebite veleități, putem lucra in 
liniște: anul acesta, însă, ea vi
rează cu șanse sporite un loc în 
.,A“, și nu de puține ori accesul 
nostru a fost limitat la maximum1’, 
în timpul iernii, pregătirea se face

numai în aer liber și doar arareori, 
pe „ciupite”, în sălile gimnaștilor 
sau handbaliștilor. în asemenea 
condiții, nici nu mai miră faptul 
că municipiul Reșița nu are la 
această oră nici un. atlet senior.

Concursurile de masă c>u caracter 
de selecție ocupau — cu nu prea 
mult timp în urmă — un loc im
portant în. preocupările antrenorilor 
și tehnicienilor din localitate.^ Ase
menea întreceri se desfășoară și 
în. prezent. Chiar zilele trecute am. 
aflat de organizarea unui cros cu 
caracter de masă, la care au fost 
prezenți mai multe sute de elevi; 
Dar eficiența unor astfel de com
petiții nu mai este ca în trecut, an
trenorii, în marea lor majoritate, 
venind, să facă doar un simplu act

CUPA SEMICENTENARULUI U. T. C.“t»
Comisia sportivă din cadrul Con

siliului asociației studenților din 
centrul universitar București orga
nizează în zilele de 4 și 5 martie 
vn concurs de atletism dotat cu 
..Cupa semicentenarului U.T.C.“

Competiția va reuni Ia start pe 
cei mai buni atleți studenți din 
Capitală.

întrecerile se voi) desfășura ’A

sala „23 August”, sîmbătă de la ora 
16,30 și duminică de la ora 9,30. în 
program se află toate probele cla
sice ț 60 m (băieți și fete), triplu- 
saltț lungime (fete), înălțime (băieți), 
greutate (fete). în prima reuniune, 
respectiv, 60 m g (băieți și fete), 
înălțime (fete), lungime șt greutate 
(băieți) în. cea de a doua,

au dominat campionatul 
școlilor profesionale

Timp de două zile, în sala Con
structorul din Galați, s-au disputat 
finalele campionatului de box al 
școlilor profesionale, aparținînd Mi
nisterului Energiei Electrice. între
cerile au fost dominate de pugiliștii 
craioveni. Iată câștigătorii (juniori 
mici): C. Ciugarin (Ploiești), I. Pîr- 
Iog (Craiova), M. Popa (Craiova), 
M. Bogănescu (Craiova). A. Boian
giu (Craiova): juniori mari : S. Ne
gură (Galați), C. Buzduceanu (Cra
iova). V. Rohat (Cîmpina), A. Bar
bu (Ploiești), A. Oaie (Craiova), 
A. Barbu (Ploiești).

V. ȘTEFANESCV-coresp-

LA REȘIȚA

de prezență. Urmarea ? De la an la 
an grupele de atleți scad văzînd eu 
ochii, mulți tineri talentați negă
sind posibilitatea de a continua ac
tivitatea sub o îndrumare compe
tentă. Și pentru că veni vorba de 
îndrumare, să amintim că specia
liștii din Reșița lucrează în același 
timp cu sprinterii, alergătorii de 
curse lungi, săritorii și aruncătorii, 
neglijînd cerințele unei specializări 
stricte.

Aceste carențe se datorase și fap
tului că activitatea comisiei jude
țene. cu nenumăratele ei atribuți 
(organizare și îndrumare) este prac
tic nulă. Iar raportul profesorilor 
de educație fizică la întărirea nu
merică a secțiilor de atletism este 
de asemenea inexistent, cu excepția 
prof. Irina Erem ia de la Școala ge
nerală nr. 2.

Se împacă oare organele dirigui
toare ale sportului reșițean cu a- 
ceastă dispariție lentă (dar sigură) 
a tinerilor săi reprezentanți din 
harta valorilor atletismului româ
nesc ? Este greu de crezut Dar 
fără măsuri eficiente privind în 
primul rind organizarea și apoi a- 
sigurarea unui cadru cit mai ade
cuat întregii activități, toate efor
turile izolate vor fi cu totul zadar
nice» _

Politehnica Galați 
Poiana Cimpina 
Știința Bacău 
Chimia Rm. Vîlcea 
Metalul Piopeni 
Progresul Brăila 
Metalul Buc. 
Metaiul Tirgoviște

ETAPA A XVIII-A (2 aprilie)
— Poiana Cîmpina
— Politehnica Galați
— Ș.N. Oltenița
— Metalul Tirgoviște
— Metaiul Buc.
— Știința Bacău
— Progresul Brăila
— Metalul Piopeni
XIX-A (9 aprilie)
— Dunărea Giurgiu
— Metalul Tirgoviște
— Portul Constanța 
— Progresul Buc.
— Chimia Rm. Vîlcea 
— Sportul studențesc Buc. 
— _ F.C. Galați

Pașcani

Portul Constanța 
Sportul studențesc Buc. 
Chimia Rm. Vilcea
C.F.R. Pașcani 
Dunărea Giurgiu
F.C. Galați 
Progresul Buc. 
Ceaniăul P. Neamț

ETAPA
Știința Bacău
Ș.N. Oltenița 
Politehnica Galați 
Ceahlăul F. Neamț 
Progresul Brăila
Metalul Buc.
Metalul Piopeni 
Poiana Cîmpina

ETAPA

A

A
F.C. Galați 
Progresul Buc. 
Poiana Cimpina 
Fortul Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Progresul Brăila 
Metalul Tirgoviște 
Metalul Buc.

ETAPA
Politehnica Galați 
Dunărea Giurgiu 
Ș.N. Oltenița 
Metalul Piopeni 
Sportul studențesc Buc. 
Metaiul Tirgoviște 
Chimia Rm. Vîlcea 
C.F.R. Pașcani

ETAPA A 
Metalul Buc. 
Ceahlăul P. Neamț 
Progresul Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Galați 
Dunărec Giurgiu 
Poiana 
Știința

A

(2-2)
(2-2)
(0-1)
(1-3)
(0—4)
(1-2)
(1-0)
(0-3)

C.F.R. Pașcani
Sportul studențesc Buc. 
Metalul Buc.
Politehnica Galați 
Știința Bacău
Metalul Tîrgoviște
Chimia Rm. Vîlcea
Metalul Piopeni

ETAPA
rrogresul Buc.
F.C. Galați
Progresul Brăila 
Metalul Tirgoviște 
Ceahlăul P. Neamț 
Dunărea Giurgiu
S.N. Oltenița
C.F.R. Pașcani

ETAPA

A

Fortul Constanța 
Metalul Piopeni 
Ș.N. Oltenița 
Sportul studențesc Buc.

ETAPA A XX1V-A (14 mai)
Ceahlăul P. Neamț (1—2) 

Ș.N. Oltenița (1—1) 
Poiana Cîmpina i’G—2) 

Dunărea Giurgiu (1—2) 
Progresul Brăila (0—2) 

Progresul Buc. (0—4

— C.F.R.
XX-A (16 aprilie)

Ș.N.
— Dunărea
— Știința Bacău (1—2)
— Sportul siudențesc Buc. (1—2)
— Meta.ul Plcpeni (1—2)

Galați (0—0) 
Neamț (0—0) 
Vîlcea (0—1)

Oltenița 
Giurgiu

A
Sportul studențesc Buc. 
Dunărea Giurgiu 
Poiana Cîmpina
Poriul Constanța 
Metalul Buc.
Știința Bacău 
Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Galați

ETAPA A
Chimia Rm. Vilcea 
Metalul Piopeni
C.F.R. Pașcani 
Metalul Tirgoviște
Ș.N. Oltenița 
Progresul Buc.
Poiana Cîmpina 
F.C. Galați

— Portul Constanța (2—3)
XXV- A (21 mai)
— Știința Bacău (0—0)
— Poiana Cimpina O-2:
— Portirf Constanța (0—0)
— Metalul Piopeni (&—0)
— Chimia Rm. Vîlcea (2— 1)
— Spoi tul studențesc Buc. (3—3)
— Politehnica Galați (8—21
— Metaiul Suc {0—1)
XXVI- A (28 mai)
— Progresul Brăila (1—1)
— C.F.R. Pașcani (0—3)
— Ceahlăul P. Neamț (1—3)
— F.C. Galați (0—1)
— Metalul Tirgoviște (0—3)
— Ș.N. CHtenița (0—1)
— Progresul Buc. (1—8)
— Metalul Piopeni (T—2)
XXVII-A (4 iunie)
— Portul Constanța (0—2)
— Sportul studențesc Buc. (Q—î i
— Știința Bacău (0—1)
— Dunărea Giurgiu (1 —0)
— Progresul Brăila (0—1)
— Metalul Buc. (1—li
— Politehnica Galați (0—3'j
— Ceahlăul P. Neamț (0—5)

ETAPA A XXVIII-A (11 iunie)
— Metaiul Buc. (0—4)
— Chimia Rm. Vîlcea (0—0)
— Poiana Cîmpina (0—0)
— C.F.R. Pașcani (I—lj
— MetaM Piopeni (1—1)
— Metalul Tirgoviște (0—2)
— F.C. Galați (1—2)
— Ș.N. Oltenița (2—3)
XXIX- A (18 iunie)
— Metalul Piopeni (1—2}
— Progresul Buc. (0—5)
— C.F.R. Pașcani (0—1)
— Ceahlăul P. Neamț (0—2)
— Sportul studențesc Buc. (1—2)
— Poiana Cîmpina (1—2)
— _ Știința Bacău (8—0)
— Politehnica Galați (0—1)
XXX- A (25 iunie)
— Portul Constanța (2—2)
— F.C. Galați (0—2)
— Dunărea Giurgiu (1—3)
— Metalul Buc. (1—1)
— Progresul Brăila (1—0)
— Metalul Tîrgoviște (2—2)
— Chimia Rm. Vîlcea (2 -1)
— Ș.N. Oltenița (0—4)

— Politehnica
— Ceahlăul F.
— Chimia Rm.
XXI-A (23 aprilie)
— Progresul Buc. (0—1)
— F.C. Galați (1—5)
— Metalul Buc. (1—1)
— Poiana Cimpina (1—0)
— Ceahlău) P. Neamț (3—2!

1 ------------
, -2) 
(0-2)

— Portul Consianța (2-
— Știința Bacău (1-
— Progresul Brăila

XXII-A (30 aprilie) 
— /Metalul Piopeni
— Portul Constanța
— C.F.R. Pașcani
— Metalul Tirgoviște
— Progresul Brăila
— Ș.N. Oltenița
— Sportul studențesc Buc. 
— Politehnica Galați 

ETAPA A XXIII-A (7 mai) 
Cimpina — Metalul Tirgoviște (1—3)

Metalul Buc. (0—1) 
F.C. Galați (1—1) 

Știința Bacău (0—0)

Cimpina 
Bacău

Poiana
Progresul Brăila 
Politehnica Galați 
Ceahlăul F Neamț

Ceahlăul P. Neamț
Politehnica Galați
Dunărea Giurgiu
Sportul studențesc Buc.
Știința Bacău
Progresul Brăila
Progresul Buc.
Portul Constanța

ETAPA A
Progresul Brăila
Ș.N. Oltenița
Portul Constanța
Dunărea Giurgiu
F.C. Galați
Chimia Rm. Vîlcea
Metalul Tirgoviște 
Metalul Buc.

ETAPA A
Progresul Buc.
C.F.R. Pașcani 
Metalul Piopeni 
Știința Bacău 
Poiana Cîmpina 
Politehnica Galați 
Sportul studențesc Buc. 
Ceahlăul P. Neamț

• In paranteză : rezultatul din turul campionatului.

In campionatul republican de patinaj artistic al juniorilor

SILVANA SUCIU Șl EMILIA ȚIBULA 
CONDUC DUPĂ FIGURILE IMPUSE 

impuse, tertninindu-se doaIeri, au început la patinoarul aco
perit „23 August” finalele campiona
telor republicane de patinaj artistic 
ale juniorilor și junioarelor. încă d ■ 
la început merită subliniat faptul că 
acest ultim act al întrecerilor repre
zintă. cu o singură excepție, reedita
rea campionatelor Capitalei, provincia 
fiind prezentă cu un singur concurent 
(Leonardo Azzola de la Olimpia 
Cluj) 1 Un alt fapt care vine >n 
sprijinul acestei afirmații este acela 
că, atît la competiția care se desfă
șoară în aceste zile, cit și la cea 
amintită, nu s-a înscris nici un con
curent la categoria juniorilor mari !

în prima zi s-au disputat figurile

fetelor. La junioare 1, ne primul loc 
se află Silvana Suciu (Constructorui). 
iar Ia junioare II, Emilia Tibula 
(Dinamo) Dar iată clasamentele aces- 
to- categorii înaintea programului de 
..libere- : junioare I — 1. Silvana 
Suciu 163-3 p., 2. Gabriela Voica 
(I.E.F.S-) 156,6 ; junioare II : 1. Emi
lia Tibula 118,2 p., 2. Mihaela Paras- 
chiva (Constructorul) 113,9. 3. Simona 
Grigor eseu (Șc. sp. 2) 103,4, 4. Liliana 
Moise (Șc. sp. 2) iOl.2. 5. Felicia 
Pelmuș (Constructorul) 102,7, 6. Diana 
Cocef (Constructorul) 100,7 si 7- Irina 
Nichiforov (LE.F.S.) 983.

Dumitru NEGREA

Sala Progresul din str. dr. Stai- 
covici a găzduit ediția din acest an 
a campionatului municipal de ju
niori II și I, la care au participat 
peste 80 de sportivi. Iută campio
nii pe anul 1972, în ordinea cate
goriilor : JUNIORI II : Neacșu (Vi
itorul) 175 kg, Tatu (Olimpia) 195 
kg, Ștefu (Progresul) C'«7,5 kg. Don- 
ciulescu (Dinamo) 230 kg, Sasu (Pro
gresul) 215 kg, Iacob (Dinamo) 290 
kg, Preda (Olimpia) 230 kg, Gheor- 
ghe (Steaua) 245 kg ; JUNIORI I > 
Plocșteanu (Progresul) 227,5 kg, 
Ilieșcu (Viitorul) 227,5 kg, Milea 
(Steaua) 250 kg, Dociu (Olimpia)

305 kg, Sandu (Olimpia) 302,5 kg, 
Neaga (Olimpia) 317,5 kg, Farcaș 
(Rapid) 320 kg, Druziuc (Rapid) 315 
kg. Mărgărita (Rapid) 342,5 kg.

Clasamentul pe puncte se prezin
tă astfel : 1. Olimpia 22 p, 2. Pro
gresul 13 p, 3. Steaua 13 p, 4. Rapid 
11 p, 5. Viitorul 11 p, 6. Dinamo 9 p, 
7. Energia 7 p. 8. U.R.M.O.A.S. 2 p.

Cu acest prilej, C. Mărgărita (Ra
pid) a stabilit în cadrul categoriei 
+110 kg, un nou record național 
de juniori cat. II, la stilul aruncat 
— cu 140 kg (v.r. 137,5 kg îi apar
ținea).

M. CONSTANTIN EȘCUcoresp.

Prezeot La mtrrceri, fotoreporterul nostru M. THEO, a surprins pe două din
tre protagoniste <de la stingă la dreap
ta) : Exnilia Țibula (Dinamo), cam* ptoana Capitalei wf Simona Grigorescu 
•x. sp. î). cea maj mică participantă.

Vînfitori colective
Asociațiile vtnătorilor și pescaiUcr 

sportiv; din Capitală organizează dut»i- nică vinători colective la răpitoare, după 
cum urmează : Sectorul III (calea- 
lor 258, tel. 12.34.04): pe terenurile Hră
nești (pâdarea Zoicaru) și Tămădău. Sectorul 5 (Piața Splaiului 3—5, telefon 
13.15.73) : pe terenurile Letca, Babele Și Căbăl. Sectorul 8 (bd. I. Gb. Duca 24, 
tel. 17.03.33): pe terenurile HIrșora. Să- veni și Dîrza.

înscrierile și informații suplimentare ia sediile asociațiilor, pinii vineri orele 20.
Au sosit sitarii !

Zilele trecute au fost observați primii sitari sosiți din Sud în pasajul de primăvară. De asemenea, au fost semnalate 
duble, surde șl beoaține. Știrile privind începerea pasajului ae primăvară a aces
tor păsări — care prilejuiesc tirul cel mai sportiv — parvin din județele Teleor
man, nfov, Ialomița, Mehedinți si Buzău 
Pasajul se deplasează Încet spre nordul .țarii.

Tncepind de mune. sala de sporturi Ar
mata din Brașov găzduiește cea de a l»-a 
ediție a campionatului național indivi
dual la lupte libere — seniori.

Iată și campionii de anul trecut, care 
vor face tot posibilul ca să-și mențină 
titlurile. Cat. semimuscă — 4« kg :
I. Arapu (Steaua) : muscă — 52 kg : P. 
Cernău (C.F.R. Timișoara) : cocoș — 57 
kg : Gh. stan (olimpia Satu Mare) :

pana — «2 kg : p. Coman (Steaua) : 
semlușoară — 68 kg : Em. Cristian (Dinamo Brașov) : ușoară — 74 kg : L. 
Ambruș (Steagul roșu Brașov) ; semi- 
mijlocie — 82 kg kg : V. lorga (Progresul Brăila) ; mijlocie — 90 kg : I. Mar
ton (C.S.M. Cluj) : semigrea — 180 kg : 
E. Panait (Steaua) ; grea — -TOT kg : 
șt. Stingu (Steaua).

LA 7 MARTIE 1972, 
SPECIALĂ LOTO A

Această tragere oferă participan- 
ților o bogată și variată listă de 
cîștiguri ; autoturisme DACIA 1300, 
DACIA 1100 și SKODA S 100 ; 
excursii TURUL CAPITALELOR 
pe ruta MOSCOVA — VARȘOVIA 
— BERLIN — PRAGA — BUDA
PESTA — SOFIA și excursii în 
BULGARIA și GRECIA, precum 
și numeroase cîștiguri în bani. Toa
te aceste cîștiguri se acordă în nu
măr NELIMITAT.
NUMERELE EXTRASE I.A TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES A „MĂRȚI

ȘORULUI" DIN’ 1 MARTIE 1972
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI PRO

VIZORIU : 6.233.431 lei din care 1.610.984 
lei report.

EXTRAGEREA I : 12 20 35 44 41 40 
EXTRAGEREA a H-a : 27 38 4 37 43 
EXTRA GJ5IEA a m-a 4 w 9 U J « 3j -—1 - -ay* _

MAREA TRAGERE 
MĂRȚIȘORULUI

EXTRAGERE.^ a rV-a : 30 35 31 14 7 42
EXTRAGEREA a V-a : 3 4 20 33 26 6 28 2.
Plata ciștigurtlor pentru aceasta tragere se va face astfel :
In Capitală : Incepînd de miercuri 15 martie pînă la 15 aprilie 1972, Inclusiv ; 

in țară ineepind de aproximativ simbăta 
18 martie pînă la 13 aprilie. 1972 inclusiv. 
CIȘTIGUHILE TRAGERII LOTO DIN 25 

FEBRUARIE 1972
EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1 variantă 10*« a 100.000 lei; oateg. 2 : 4,03 a 27.589 

lei; categ. 3 : 27.30 a 4.093 lei; cate? 4 : 43.85 a 2.448 iei; categ. 5 : 133.43 â 823 lei: cat. 6 : 338,40 a 330 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 23.774 lei.EXTRAGEREA a n-a : Categ. A : 1.70 

variante a 53.229 lei: categ. B : 3,40 a 
16.737 lei; categ. C: 13,30 a 6.8(H lei: categ. D : 22 a 3.934 lei ; categ. F. : 23.73 
a 3.314 lei: categ. F: 63.30 a 1.425 lei • categ. Z : 1818. 6o a 100 lei.

Ciștlgul de 100.000 lei <a Jucat 1O’ «) de la 
extragerea I categ. 1 a fost obținut de DRAGOS AUGUSTIN din Arad.

Rubrică redactată



Oaspeții „Trofeului Car pa fi" au cuvintui

ANTRENORUL IVAN SNOJ NE DEZVĂLUIE SECRETELE
SUCCESELOR HANDBAL1ȘTIL0R IUGOSLAVI

PLOIEȘTI 1 (prin telex, de la tri
misul nostru). — S-a scris destul 
de mult despre excelentul an 
— este vorba de 1971 — realizat 
de reprezentativa masculină de 
handbal a Iugoslaviei. In acest in
terval de timp, jucătorii iugoslavi 
s-au comportat excelent, clasîn- 
du-se pe primul loc la toate marile 
turnee Ia care au luat parte.

‘î-au emis multe păreri în această 
privință, fiecare încercînd, într-un 
fel sau altul, să explice veritabilul 
„fenomen iugoslav". Același lucru 
îl facem și noi — acum în preziua 
începerii acestei atît de așteptate 
ediții a „Trofeului Carpați" —, în
cercînd să lămurim lucrurile cit 
mai bine. Iar pentru a reuși, ne-am 
luat drept interlocutor omul cel 
mai avizat l Ivan Snoj, antrenorul 
federal al Iugoslaviei.

— Explicați amatorilor de hand
bal din România care este „secre
tul" bunelor performanțe realizate 
de elevii dv. ?

— „Secret" este mult spus, aici 
fiind vorba de cîteva lucruri foar
te simple. Greu a fost să convin
gem toată lumea că ele trebuie res
pectate fără nici un fel de... rabat 
Am alcătuit un plan minuțios de 
muncă, am încărcat antrenamentele 
la maximum, am controlat antreno
rii echipelor de club, care în mun
ca cu jucătorii selecționați au fost 
obligați să respecte întocmai indi
cațiile date de noi. în afară de a- 
ceasta, campionatul ne-a ajutat 
enorm, deoarece avem echipe multe 
și bune. Astfel, în prezent, 6 for
mații candidează la primul loc 1

Pe plan extern am decis să re
nunțăm la partidele bilaterale și am 
participat, în mod deosebit, la con
fruntările cu cele mai tari echipe.

— în această privință, există 
unele păreri conform cărora selec
ționata Iugoslaviei a intrat prea 
repede în formă și că la J.O. nu 
va mai putea avea accași valoare. 
Ce părere aveți 7

— Eu și colegul meu Vlad Stent-

zel nu sîntem de acord cu astfel de 
opinii. Pînă la J.O. vom lucra și 
mai taj-e 1 Marile performanțe nu 
sînt accesibile acelora care-și dră
muiesc eforturile. Si apoi, după 
succesele din 1971, nu mai sîntem 
doar simpli favoriți... în prezent, 
toată lumea ne consideră principa
lii candidați la medalia olimpică de 
aur. Vă închipuiți că și optica Ș> 
moralul jucătorilor iugoslavi s-au 
schimbat, radical. In primul rînd, 
nu le mai este frică de nimeni, ei 
au mai multă încredere în forțele 
lor și aceste lucruri vor conta mult 
la J.O.

— Unul dintre cei mai buni ju
cători dc handbal din Iugoslavia — 
este vorba de celebrul Zagmestar — 
nu face parte din lot. De ce ?

— Eu cred că, la fel ca și în 
alte sporturi, și în handbal există 
mari sportivi, care se iubesa prea

mult pentru a mai putea iubi și 
echipa! Zagmestar nu este, în a- 
ceastă direcție, un caz izolat. Noi 
am avut puterea de a renunța la el. 
L-am încercat de trei ori în echipa 
reprezentativă, la insistențele presei 
și ale radioului, dar degeaba. Eu 
personal îl admir ca handbalist și 
îl consider, fără nici un gînd as
cuns, cel mai bun jucător iugoslav. 
Am preferat să renunț însă la c 
mare vedetă ca să cîștig în schimb 
... o mare echipă.

★
Am mulțumit simpaticului și re

putatului tehnician iugoslav pe 
caie-1 așteptau, respectuoși, compo- 
nenții reprezentativei iugoslave 
pentru a le comunica programul...

C. A.

-- ■    1 -

SURPRIZE ÎN
(Urmare din pag. U

cerea și se părea că vor termina 
învingători, dar egalarea s-a pro
dus în ultimele secunde prtntr-o 
lovitură de la 7 metri.

Au marcat i Ganschow (5), Boh- 
me (5), Resz (4), Langhoff (2), Gern- 
hoffer pentru R. D. Germană, res
pectiv Lenart Eriksson (5), Persson 
(4), Drath (2), J. Jonsson (2), Olsen 
(2), Kochsi și B. Johansson pentru 
Suedia.

Au condus I V. Pelenghian și C. 
Căpățînă (ambii din România).

PRIMA ETAPĂ
Jari (2), Lafko (1), Haber 1). Skara
(1), Klimcik (1) pentru Cehoslova
cia.

Programul zile: a doua :
ora 17 i R.D. GERMANA — 

ROMANIA TINERET
ora 18,15 : IUGOSLAVI \ — 

SUEDIA
ora 19,301 ROILĂM A — 

CEHOSLOVACIA (re::... - 
doua va fi transmisă la TVi

CEHOSLOVACIA — IUGOSLAVIA 
19—19 (12—12) !

Au înscris i Lazarevici (5), Lavri- 
nici (4), Miljac (3), Popovici (3), 
Horvat (2), Pocrajac (1) și Mișkovici 
(1) pentru Iugoslavia, Krebindl (4), 
Brunna (4), Kavan (3), Satrapa (2),

SCRISOARE DIN VIENA

PREOCUPĂRI ACTUALE IN SPORTUL AUSTRIAC
• Schimb de experiență între olpiniștii sovietici și austrieci • 

Serbările sportive organizate de ziarul „Voixsstimme'
Acum, după ce Jocurile Olimpice 

de iarnă s-au încheiat și toate co 
mentariile privind comportarea 
sportivilor austrieci la Sapporo au 
fost epuizate, privirile se îndreaptă 
spre viitoarele competiții. Olimpia
da de vară de la Muncben este tacă 
destul de depărtată, și de aceea, mă 
voi ocupa de alte probleme intere
sante ale sportului austriac.
Ir i. i u * - •

In ultimul Lmp au ioc ut mai 
multe schimburi de experiență tn- 

I tre sportivii sovietici și cei aussueci. 
La hochei și patinaj artistic, virilele 
reciproce ale sportivilor celor două 
țâri sînt cunoscute. Recent, insă, un 

!l asemenea schimb a avut loc ]a un 
sport mai puțin populari aipmis- 
muL

Unul, dintre ce. mai ren urni: ai- 
I piniști austrieci. Peter Baumgartner. 
| a fost invitat ir. U-R-SS. la «ca- 
I Iadarea peretelui Cher*_ar; cm 
I munții peninsulei f*-rmgaa -Teatre 
î mine — a neclarii Baumgartner — 

escaladarea acr-Mni obiectiv a ârile- 
I juit unele iwtăți. In mimal riad. 
| trebuie remarcat ci m am partici

pat pină aram niciodată ta • esca

ladare contra-cronometru. Și trebuie 
să spun că întrecerea a devenit in 
acest fel mai pasionantă. In al doi
lea rind, a constituit o noutate 
pentru mine faptul că am folosit 
ghete ușoare, cu talpă subțire. Nu 
credeam vreodată că cu sbete ușoa
re se pot face ascensiuni! Și. totuși, 
după ce m-am obișnuit cu ele, miș
cările au fost mai rapide și mai 
plăcute-.

Iată, așadar, cum schimburile de 
: xperiențâ pot f: utile și pentru un 
mare campion. Desigur, cînd aipi- 
r..ș:i: soviet, â vor ir.toarce vizita in 
Austria e: v-r putea învăța alte 
ncuîăți care- le oferă Aipii din țara

♦
Ca ia fiecare an trad:;.onala ser- 

h_re sț>:rt:vâ organizată de ziarul 
„Velksstimme" va fi și de data a- 
ceasta In centrul atenției. La 24 și 

in pitorescul parc Prater
- ■ p.:=l3 Austriei, se vor întrece 

an numeroși sportivi fruntași
- ma; multe țări. In programul

intrecerJor sportive sînt prevăzute 
: ce box pentru echipele de
. .rotri. judo (precum și o întîlnire

A ..stria—Cehoslovacia), haltere, gim
nastică artistică și tenis de masă.

Unul dintre organizatorii serbări
lor, dr. Lothar Scheer, președintele 
Federației austriece de box. a de
clarat că „întrecerile tinerilor pu- 
giliști vor sta în centrul atenției, 
deoarece ele au loc la scurt timp 
după campionatele europene de ti
neret programate în România. Așa
dar, ele vor constitui un excelent 
prilej de revanșă"...

Fără îndoială că serbările organi
zate de ziarul „Volksstimme" se 
vor bucura și de un mare succes de 
public. Cifra record de 40 000 de 
spectatori, înregistrată anul trecut 
la aceste întreceri, se pare că va fi 
depășită. Explicația ? Participarea 
unor sportivi din loturile olimpice 
care se pregătesc pentru J.O. de la 
Miinchen constituie, desigur, un 
excelent cap dc afiș.

KURT CASTKA

HAMPTON

NĂSTASE 
își apără titlul

NEW YORK 1 (Agerpres). — Seria Cr» 
cultului „Indoor" american de tenis continuă tn aceste zile cu Importantul con
curs de la Hampton (Virginia), unde 
capi de serie au fost stabiliți Clark 
Graebner pentru Jucătorii țării gazdă, 
iar pentru Invitații de peste hotare, ro
mânul Ilie Năstase, cîștigătorul de anul trecut al turneului.

încă din primul tur s-a înregistrat o 
surpriză. Graebner fiind eliminat cu 6—4, 6—3 de compatriotul său Jlm Mc 
Manus. Hie Năstase s-a calificat mai 
departe, întrecind în două seturi cu 6—3. 6—4 pe Jim Osborne (SUA)

Alte rezultate : Juan Gisbert (Spania)
— Gerald Battrlck (Anglia) 7—6, 7—5 : 
Stan Smith (SUA) — Peter Szoke (Un
garia) 7—â. 6—3; Pierre Barthes (Franța)
— Colin Dibley (Australia) 6—4. 7—6 :
.Taime FiUol (Chile) — Hans Kary (Aus
tria) 6—0, 6—3.

A murit

VICTOR BARNA
LIMA 1 (Agerpres). — Fostul campion mondial de tenis de masă. Victor Barna, 

a încetat din viață Ia vîrsta de -59 de 
ani. la Lima. Victor Barna, care era reprezentantul firmei britanice „Duniop 
Sports", se afla în capitala Perului in 
interes de afaceri. El a suferit un atac de cord la 8 februarie și a decedat la 29 
februarie in clinica spitalului municipal 
din Lima.victor Barna, maghiar dc origine, a 
fost primul jucător de tenis de masă care a atins o mare celebritate. In timpul carierei sale. începută în anul 1929. 
el a fost de cinci ori campion mondial 
la simplu și de opt ori în probele de 
dublu.

ALTE TREI MEDALII DE AUR
PENTRU SPORTIVII SOVIETICI 
LA UNIVERSIADA DE IARNĂ

SLAVIC A AVUT UN DEGET FRACTURAT . 
ÎN ZIUA RECORDULUI LA .SUTĂ !

CAMPIONATELE DE
NAIROBI, 1 (Agerpres). — Cea 

de-a 5-a ediție a campionatelor de 
box ale Africii a început la Nai
robi, reunind cîteva sute de pugi- 
liști din majoritatea țărilor conti
nentului negru.

în prima reuniune s-a evidențiat 
tînărul boxer T. Shimba (Tanza
nia), care, în limitele categoriei 
mijlocie, l-a învins prin K.O. în 
prima repriză pe egipteanul Gho- 
rem. La aceeași categorie, ghane-

BOX ALE AFRICII
zul Amartey l-a întrecut prin K.O. 
tehnic pe J. Bobele (Republica A- 
frica Centrală).

La categoria cocoș, ugandezul 
Rojo a cîștigat la puncte în fața 
lui Razanașbro (Republica Mal- 
gașă), iar egipteanul El Fatah a 
dispus tot la puncte de M. An
drews (Nigeria). în cadrul catego
riei semimijlocie, Murunga (Ke
nya), l-a învins prin K.O. pe Ra- 
zanakonole (Republica Malgașă).

Cei trei înotători români (Slavic. 
Aimer, Groza), care ne-au repre
zentat la marele , concurs interna
țional de la Bremen (R. F. a Ger
maniei) au revenit in Capitală. 
Antrenorul Gh. Dimeca. present, 
de asemenea, la această tracițion+.ă 
competiție, ne-a oferit cu amabili
tate însemnările sale bogate, fur- 
nizîndu-ne o serie de amănunte s. 
explicații interesante.

— Care au fost impresiile gene
rale asupra concursului ?

— înotătorii europeni fac pro
grese formidabile și după părerea 
mea ei vor furniza multe surprize

antrenat timp de trei 
ar olandezele se pre

Xidî. din SlLLA
d sâ forțele X c—... - - . ...
t^mpor’.. Șî Canada a fost

ra rtAte cariie sale ve-
iCzsî. probele masculine au
c~rr.:.T»ta de sportivii vest-

spec. -,i elevii școlii de
Lax Rttter* dia Saarbruc-
r ee> fe-r..mne de carr.pi-
Xraâei. Primii au venit la
C-hECt de la Addis Abeba.

MÎINE ÎNCEPE TURNEUL GRUPEI C
(Vrmare din pag. I)

întilnit în calitate de spectatori îa 
amicalul Italia — AvîntuL Firește, 
nu am scăpat prilejul de a afla cia
nurile echipei care debutează oficial 
în arena internațională.

— înainte de toate, a subliniat to
varășul biu Ning, conducătorul de
legației sportive ehineze, aș vrea să 
remarc faptul că ne simțim excelent 
intre acești oameni atît de ospitali

eri și de curtenitori. Mult mai greu 
îmi este să spun pe ce loc vom ter
mina concursul. După cum știți, ooi 
participăm pentru prima oară la • 
asemenea competiție și mm căata să 
acumulăm tot ca cate baa d5t« rs- 
periența partenerilor de ioc. dar. ta 
același timp, să arătăm și să p—eir 
in valoare tot ceea ce știm".

Miercuri dimineața. hochetș:il abU 
nezi au făcut un antrenament la

gătesc dta bana decembrie in Spa
rt-a. Rrzalratele lor. la această oră, 
au imrecut și cele mai optimiste 
astețeiri ele antrenorilor.

— Cn> apreciati comportarea 
ip—iiiilni noștri ?

— Persoc-al, sînt mulțumit de re- 
XEltatete lor în această perioadă 
Lnonle din riasument insa — fie
care s-a situat in cel puțin o pro-

ir. condiții dificile. în dimineața 
probei, el și-a fracturat un deget 
de la o mină ; în cursă, el a în
tors bine de fiecare data, dar în 
final nu a mai „plonjat" decis spre 
tăblia din peretele bazinului care 
stopa cronometru! electric, pierzînd, 
cred, sutimile ce l-au despărțit de 
locul III. Și așa însă, recordul re
alizat (53,59) este excelent pentru 
luna februarie.

— Cum explicați rezultatele con
tradictorii ale lui Aimer ?

— Reșițeanul a avut ghinionul 
unei perioade prea scurte de re
facere (5 zile și un votaj Reșița— 
3remen) între cursa de la „inter
naționale* și cea de la Bremen. El 
a depus eforturi mari in cursa de 
1‘ 4) m, alături de recordmanul eu
ropean H. Fassnacht (R.F.G.). pen
tru a-și confirma noul record 
: 16:31.4). realizind 16:32,5 într-o
. mpctire de mare anvergură. Am

srat in seni contratimp, ce:

e» cnei «efruntări directe
; mai slab la 300 m. unde 
steptan: să .meargă* !n jur 
a,.O, s-a revanșat la' -sută*

toată admirația pentru 
Almer nu este încă 
pentru un asemenea 
iartă firește. a
exact in cursa de 400 m.

el. dar 
pregătit 
tur de 

capotat 
Oricum.

„msele sale de a obține un „pa
șaport olimpic* rămin intacte.

— a. v. —

ULTIMELE VERIFICĂRI ÎNAINTEA ÎNTRECERILOR
ITALLA — AVINTUL M. CIUC 11-1 

(4-0, J-l. 5—0)

Odihnită, echipa Italiei a evoluat la 
adevărata ei valoare tu întUnirea re
vanșă CU Avîntul Miercurea Ciuc, pe 
care a tntrecut-o la scor. Au marcat : 
Darin (3), R. De Toni (2), Benvenuti, 
Constantini, Ghedlna. Insam, Savarts, 
Refattl, respectiv — Jere.

AUSTRIA — LP.G.G. S—1 <î—1, 1—•, î—•»
In cel de al doEea joc de veritieare susținut la București, reprezentativa Aus

triei a Întilnit divizionara A LPjGXI^ în
tărită cu linia dinamovistâ Costea — 
Axiale — Bandas.

Partida a fost de o factură tehnică 
Si spectaculară modestă. Fără să se Întrebuințeze, echipa Austrie-; a învins 
ușor prin golurile marcate de Scbwitzer (2). Zahradnicek, Zini și Samonig. Pen
tru învinși a punctat Marian Coștea.

SUB CUPOLA PALATULUI DE GHEAȚĂ
• Intr-unui din holurile patinoarului 

ă fost amenajată o expoziție cu tema „Istoricul sporturilor de iarnă in ju
dețul Harghita". La amenajarea ei și-a 
dat concursul muzeologul bucureștean 
N. Postolache.• Au fost numerotate locurile în tri
bună : 1 802 pe scaune ; cu cele în picioare, capacitatea stadionului de iarnă 
ajunge Ia 3 000 de locuri.
• Palatul de gheață are încălzire centrală, acționată de ventilatoare, prin 

canale ermetice și reglabile, instalate 
de-a lungul gradenelor. Temperatura din 
sală va fi de +15 grade.
• Două camere pentru emisiunile ce 

radio și tot atitea pentru cele de televiziune, două tribune pentru presă, o 
spațioasă sală de lucru, o centrală telefo
nică cu patru cabine și trei telexuri sînt destinate ziariștilor pentru transmisii-e 
lor zilnice.• Cabinele arbitrilor, vestiarele sporti
vilor, cabinetul medical, secretariatul și 
garajul „Holbert sînt racordate, printr-o 
rețea de radio, la stația de regie, de 
unde se comunică toate directivele ju
riului.

• In incinta patinoarul-: există C:_» 
puncte comerciale: o tonetâ de dulciuri șl răcoritoare, și un bufet.
• Copiii vor avea o tribună a lor. Pe 

o latură a dreptunghiul^: de gtieetă au fost montate gradene metalice pentru 
300 de locuri, rezervate scoiariloe-to- 
cheiști din județul Harghita. In partea cealaltă, se află tribuna specială peo- 
tru jucătorii din echipele care oa evo
luează pe gheață.• Centrul de calcul va edBs «aade 
un buletin Informativ cu reatttalodl d 
coautorii golurilor, jucătorii pmah.rațl 
evidența șuturilor apărate de portari 
sau barate de fundași. bodicecurlLe exe
cutate. blocările la mantinelă, pentru a 
se putea stabfiî, la srirșit, cel mal ben 
portar, fundaș, și înaintaș al actualei 
ediții a grapei C a campionatului mon
dial.

«VAU FE GHEATA — FAKTENERI 
IN VULȚA

Bulgaria—Danemarca
7.-2 la hochei

SOFIA, 1 — Reprezentativele de 
hochei pe gheață ale Bulgariei si 
Danemarcei și-au încheiat pregăti
rile în vederea campionatului mon
dial (grupa C), programat la Mier
curea Ciuc între 3 și 12 martie, în- 
tilnindu-se într-un meci amical ia 
Sofia. Hocheiștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 7—2 (1—0, 
3-1, 4—1).

Finala „Memorialului
Koraci“ la baschet

Numeroși spectatori au urmărit 
la Belgrad prima manșă a finalei 
turneului internațional de baschet 
masculin „Memorialul Koraci*, dis
putată între echipele OFK Beo
grad și Locomotiv Zagreb. Bas- 
chetbalițtii de la OFK, din rîndul 
cărora s-au remarcat Knezeviei (22 
puncte) și Pazman (20 puncte), au 
obținut victoria cu scorul de 83— 
71 (40—38).

Returul finalei se va disputa la 
7 martie la Zagreb.

Cadrul grandios al OSmțxadeior nu 
este propice camai marilor perfor
manțe sportive, ă și miciior romane 
de dragoste. Așa că. la mai toate edi- 
țifle, terordmile xfnt însoțite, ta sur
ei- 1. *i de acordurile msrțului nup- 
țiaL Ceea ce a început la Sapporo, 
s-a tunând, aide trecute, în fata 
ofițerui-j: stării civile dintr-un raion 
cir. L-ercnșrad. ur.de Aleksei Vlanov, 
T.ecii-it cu aur la patinaj artistic în 
araba de perechi, s-a căsătorit cu_ 
rivala sa, amdafiata cu argint la a- 
ceea- z-ebă, Ludmila Smirnova.

Mu tipi A campion mondial și o- 
hmpic Ulanov, in virstâ de 27 de 
anU student la Moscova, a evoluat 
pe trate marile patinoare alături de 
pirter-era -a. Irina Rodnina, cunos- 
rt-i numai su-cese. Partenera sa de 

iațâ. Ludmila Smirnova, studen
tă ta pedagogie din Leningrad, a 
evokiat mereu în umbra campioni- 
k* —.pr-zro.j eu Aleksei Suraikin.

Va apare, acum, pe gheață o nouă 
pereche : Ulanov—Smirnova ?

OMAGIEREA „INVENTATORULUI"
ta colegiul orășelului engelz Rug

by, o placă de marmură amintește 
de „inovația* studentului William 
Webb Ellis, care într-o frumoasă zi 
de vară a anului 1823, plictisit de 
obișnuita partidă de fotbal, a luat 
mtagea in mină, mareînd prima în
cercare din istoria jocului de rugby. 
Desnre soarta tinărului devenit, ul
terior. celebru datorită jocului pe 
care îl inventase, nu s-a mai știut 
mare lucru. Recent, s-a aflat că El
lis, a devenit pastor și că a părăsit 
Anglia sabilindu-se în Franța, iar un 
pasionat al istoriei sportului i-a gă
sit tnormîntul în cimitirul din Men
ton.

Memoria „inventatorului" a fost 
cinstită în cadrul unor ceremonii lo
cale și printr-un meci care a opus o 
selecționată britanică unei combinate 
a cluburilor din sudul Franței.

UN CAMPION PRECOCE
Un tînăr canadian în vîrstă de 11 

ani este campionul de sărituri cu

schiurile al Americii de Nord pe a- 
cest an. Se numește Mezl Zcenek 
și a reușit, în cadrul acestei compe
tiții. să realizeze sărituri de 91 și 
&4 metri. Pe locul ai doilea s-a cla
sat compatriotul său, Peter Wilson — 
in virstâ de 19 ani — care a atins 
92 și 91 metri. Valoarea nu așteaptă...

PARADA MODEI

Unul din cele mai așteptate eveni
mente sportive ale acestui an este 
confruntarea olimpică dintre înotă- 
toarea australiancă Shane Gould și 
rivalele sale din diferite țări. Pose
soare a unui frumos buchet de re
corduri mondiale, Shane Gould este 
pregătită cu grijă nu numai din punct 
de vedere strict sportiv, dar și al 
ținutei vestimentare. Federația aus
traliană de natație dorește ca marea 
favorită olimpică să nu apară, la 
Munchen, mai puțin elegantă decît 
adversarele ei. Ea a luat, așadar, ho- 
tărirea de a organiza pentru Shane 
o expoziție de mode, în care costu
mele de baie și accesoriile lor ocu
pau. bineînțeles, locul principal. în
soțită de coechipiera sa olimpică, 
Karen Moras, Shane a stat mai bine 
de două ore în mijlocul manechinelor, 
alegîndu-și modelele pe care le va 
purta la diferitele probe olimpice. 
S-a stabilit, cu acest prilej, ca Gould 
să poarte cîte un model diferit la 
fiecare probă în care va concura. 
Cele două înotătoare s-au dovedit 
foarte exigente și federația respec
tivă va trebui să găsească noi fon
duri în acest scop.

PATROANA BLONDĂ

Lumea boxului profesionist de din
colo de ocean este dominată de un 
afacerism care ia mereu proporții. 
In umbra mașinațiunilor oneroase ce 
se urzesc pe marginea diferitelor în- 
tîlniri se află, adeseori, persoane din 
cu totul alte medii, cu ocupații ce 
n-au nimic de-a face cu careul ma
gic. Astfel s-a aflat, de curind, că 
în fruntea „sindicatului" care se o- 
cupă de fostul campion olimpic Geor
ge Foreman, se află Barbra Streis- 
sand. una din cele mai populare

artiste ale scenelor muzicale de pe 
Broadway, Artista a investit sume 
importante în cariera lui George și 
este o pasionată promotoare a viitoru- 
:j: șalanger la titlul mondial al gre
ilor. Blonda patroană a boxerului de 
culoare dă și sfaturi, e drept mai 
n u’t de ordin practic decît tehnic. 
„Lăsați-I pe Foreman să boxeze, de 
partea organizatorică mă îngrijesc 
eu“
UN BOXER PE TERENUL DE FOTBAL

Cc—pionul de box al Europei la 
roti, oria mijlocie, francezul Jean 
Claude-Bouttier. va fi extrem de o- 
cuprt săptămtaa viitoare. In diminea
ța zilei de 4 martie va zbura la Roma 
ca să urmărească. în seara zilei res-^ 
pective, meciul dintre Monzon și 
Sloycr. pentru titlul mondial „1 ca
tegoriei. A doua zi. boxerul francez 
se va înapoia cu avionul Ia Paris. 
De aici, el va lua. imediat, trenul 
pentru a ajunge la Lille, unde va 
susține ua meci de_ fotbal ta echipa 
Haî desculții* (Va Nu-Pieds) .orga

nizată de atletul Michel Jazy și care 
joacă ta deschidere la meciul de 
campionat Li”e—Marseille.

INTTMPLARE CU CENTIMETRI
V.ea dreptate Ion Țiriac cind sub

linia — in scrisoarea trimisă de peste 
O-ean ziarului nostru — importanța 
centimetrilor (în plus sau în minus) 
pentru jucătorii de tenis. Avem, a- 

. o dovadă concretă. După tur
neul desfășurat Ia Des Moines, în 
statul nord-american Iowa, jucăto- 
- francez Georges Go ven a primit 
o ? crisoare purtînd en-tete-ul Aso
ciației piticilor americani. A desfă
cut-o plin de curiozitate și a găsit 
în ea o diplomă însoțită de o scri
soare în care i se arăta că diploma 

s-a decernat deoarece l-a învins.pe 
- cilinul tenisman cehoslovac Vla

dimir Zednik. Trebuie să precizăm 
că Zednik are 1,93 m in timp ce Go-

■ măsoară doar 1.66 m. Și încâ un 
-TÎnunt, președintele lui „Short As
sociation", dl. J. Foster, precizează 
ș.b semnătura depusă pe diplomă că 
are 1.40 m înălțime...

Cele trei perechi laureate în întrecerile dansatorilor pe gheată, pe 
podiumul patinoarului acoperit din Lake Placid: Martin și Diana Skot- 
nicky (Cehoslovacia) — locul doi; Ghenadi Karpanosov și Elena Jarkova 
(U.R.S.S.) — locul intîi și campioni mondiali universitari; Bradley Bislop 
și Debbie Ganson (S.U.A.) — locul trei.

Telefoto î A. P.-Agerpres

NEW YORK, 1 (Agerpres). — A 
4-a zi a „Universiadei albe" de la 
Lake Placid (S.U.A.) a început cu 
disputarea primelor probe de schi 
fond, în care reprezentanții U.R.S.S. 
au confirmat pronosticurile, cla- 
sîndu-se pe primele locuri. Stu
denta din Leningrad Liubov Mu- 
haceva (componenta echipei de 
ștafetă campioană olimpică la Sap
poro) a cîștigat proba de 5 km 
cu timpul de 20:27,8, fiind urmată 
de alte trei coechipiere: Olga Rok- 
ko — 20:56,7, Nina Seliunina — 
20:58,3 și Tamara Sakșina — 
21:26.7. Schioara americancă Baby 
Bricht a ocupat locul 5 în 21:28,5.

Concurenții sovietici s-au clasat 
pe primele patru locuri și în proba 
de 15 km. Medalia de aur a reve
nit lui Fedor Simașov, cronometrat 
în 55:47,5. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Pronin — 
56:06.8, Saveliev’ — 56:59,3 și Bra- 
ghin — 57:27,4. Trei schiori japo
nezi : Okamura. Saibata și Shimi
zu, au ocupat locurile 5—7. Dintre

scandinavi, primul a fost finlande
zul Korri, situat pe locul 10, cu 
59:38,5.

Proba de combinată nordică s-a 
încheiat cu victoria lui Vladimir 
Rusinov (U.R.S.S.) — 408,09 puncte, 
secundat de japonezul Hideki Na
kano — 405,05 puncte. Ca și la 
jocurile Olimpice de la Sapporo, 
Nakano a fost primul la săriturile 
de la trambulină, dar în cursa de 
15 km a fost întrecut net de schi
orul sovietic. Pe locul trei s-a cla
sat cehoslovacul Rygl — 388,05
puncte. Cel mai bun timp — 
58:03,9 — în cursa de 15 km a fost 
obținut de finlandezul Rom Bach
man, dar din cauza punctajului 
slab realizat la sărituri (373,9) el a 
ocupat doar locul 5 în clasamentul 
final.

în clasamentul pe medalii, 
U.R.S.S. s-a detașat avînd acum 
șase medalii de aur. Echipa S.U.A. 
ocupă locul doi. cu două medalii de 
aur.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX

ÎNTRECERILE „cupei 8 MARTIE" LA TENIS

CONTINUĂ FĂRĂ SURPRIZE
In continuarea competiției „8 

Martie", care se desfășoară în sala 
Steaua, s-au disputat cîteva întîl- 
niri interesante. Remarcăm Intra
rea în luptă a principalelor favo
rite și întîlnirea din cadrul con
cursului rezervat băieților, A. Vi- 
ziru — M. Robu, care a revenit 
primului după un joc frumos și 
dinamic cu scorul de 7—5, 6—4,

Rezultate fete t Judith Dibar 
Gohn — Ana Balasz 6—1, 6—1, E- 
leonora Dumitrescu — Mia Roma
nov 6—0, 6—0, Ecaterina Roșîanu- 
Simona Nunweiller 6—4, 6—1, Ma
riana Hadgiu — Carmen Robu 
6—1, 6—1, Mihaela Nossa — Lucy

Romanov 7—5, 7—5, Athena Roic- 
Dana Georgescu 7—6, 6—2, Elena 
Cri stea — Delia Răileanu 6—1. 
6—2. Băieți i A. Viziru — 
Gh. Soșoi 7—5, 6—0, I. San- 
teiu — A. Leonte 6—1, 7—5, M. 
Breazu — I. Rusen 7—5, 6—4, 1. 
Liviu — A. Bădin 6—7, 6—4, 6—3, 
M. Tăbăraș — V. Dumbravă 6—3.
6— 2, Z. Nemeth — D. Mîrza 7—5.
7— 6, A. Navrotchy — FI. Monea 
5—7, 6—3, 6—3.

întrecerile continuă, după ur
mătorul program i 8—13 și 14,30— 
22,30.

S. IONESCC

Turul ciclist al 
Sardiniei prezintă 
o particularitate 
derutantă pentru 
cel ce privește 
imaginea alătura
tă. în care par- 
ticipanții la a- 
eeastă întrecere 
trec pe lingă 
vestitul Coloseum 
din Roma. Dar 
așa a debutat 
Turul Sardiniei 
în acest an, cu 
un „circuit ro
man". după care 
competitorii se 
îmbarcă pentru 
a trece pe insula 
din largul Medi- 
o-ranei

In cadrul campionatelor atletice de sală 
ale Ungariei, care s-au des'âșura: la 
Budapesta, au fost înregistrate cîteva 
performanțe de valoare. Astfel. în proba 
masculină de săritură în înălțime, Ist
van Slajo- a ocupat primul loc cu 2JO m. iar VUmos Varju a terminat învin
gător în proba de aruncarea greutății cu 
19.65 m. Proba feminină de săritură în înălțime s-a încheiat cu victoria Eonei 
Komka. care a trecut ștacheta înălțată 
la 1.S2 m. în cursa masculină de 800 m. 
pe primul loc s-a clasat I. Zstnka. cu 
timpul de 1:49 J. iar In cea feminină. 
Bona Vdekei a fost cronometrată in 
2:07.7. L Steinhacker și-a adjudecat vic
toria în proba de săritură cu prăjina cu 
5.12 m.■
în optimile d» finală ale -Cupei Angliei" la fotbal s-au rejucat două partide. 
Echipa Manchester United a reușit sâ 
învingă (după ce in primul joc terminase Ia egalitate : 0—0) cu scorul de 3—0 
formația Middlesborough, care activează 
în liga a n-a. In sferturile de finală ale 
competiției, fotbaliștii de la Manchester 
United vor întîini formația Stoke City. 
Intr-un alt meci, echipele Arsenal și Derby County au terminat la egalitate : 
O—o (după prelungiri) și vor susține un 
al treilea joc la 13 martie, la Leicester, într-un meci restanță din campionat, 
Sheffield United a întrecut cu 3—0 pe 
West Ham.
■Un accident ce ar fi putut avea consecințe grave s-a produs pe stadionul lon
donez „Higbury" în timpul partidei de 
fotbal Arsenal — Derby County, pentru 
„Cupa Angliei”. Din cauza înghesuielii, 
una din tribune s-a prăbușit, aruneînd 
în marginea terenului cîteva sute de 
spectatori. O parte din aceștia au fost răniți și evacuați de brancardierii sta
dionului. După o scurtă întrerupere 
partida a fost reluată.■
La Budapesta au luat sfîrșit întrecerile 
concursului internațional de patinaj ar
tistic la care au participat sportivi din 
Austria, Cehoslovacia Iugoslavia, Polonia 
și Ungaria. La feminin, conform Pronosticurilor, victoria a revenit campioa
nei maghiare Zsuzsa Almassy, urmată

de compatrioata sa Eva Varga, austriaca 
Eva Kogl și poloneza Ursula Ziellnska. 
Proba masculină a fost cîștigată de Lasz- !o Vaida (Ungaria), secundat de patina
torul austriac Ștefan Niklaus.■Proba de slalom special din cadrul con
cursului internațional dc schi de la Sar 
Pianina (Iugoslavia) s-a încheiat cu victoria sportivului austriac P. Kniewasser. 
cronometrat cu 1:45,17. Pe locul secund 
c-a clasat elvețianul Peter Erei — 1:45.63. 
iar locul tret a fost ocupat de vest-ger
manul H. Rummer — 1:46.33.■
In etapa a 30-a a campionatului ceho
slovac de hochei formația Dukla Praga a terminat la egalitate : 2—2 (1—0, 1—2. 
0—0) cu Slovan Bratislava, iar Sonp 
Kladno a învins cu 8—3 (3—0. 3—2, 2—ț) echipa VSJ Kosice. Alte rezultate : Mo
tor Ceske Budejovice — Sparta fraga 
3—6: TE Gotwaldow — ZKL Brno 2—2 ț Tesla Pardubice — HZ Litvinov 4—3. In 
clasament continuă să conducă Dukla 
Jihlava cu 40 de p. urmată de Sonp 
Kladno — 33 p șl Slovan Bratislava — 
37 p.■
Turul ciclist al Sardiniei a cc-ntinuat cu 
etapa a 3-a (Orlstano —• Nuoro) în care victoria a revenit sportivului belgian 
Tony Houbrechts. Ei l-a întrecut la 
sprintul final pe Italianul Giuseppe Per- 
letto, ambii fiind cronometrați pe distanța de 141 km cu timpul de 3h 20:23 
(medie orară de 42.273 km). Pe locurile următoare s-au clasat belgienii Patrick 
Sercu — la 18 sec., Willy de Geest — 
la 21 s. șl Albert van Vlieberghe — la 
22 s. Clasat pe locul 9 în etapă, italianul 
Marino Basso continuă să conducă In 
clasamentul general individual, urmat de Houbrechts — la 23 s. Campionul bel
gian Eddy Merckx, unul dintre ma-'î favoriti ai cursei, se află pe locul 29 la 7:16 de lider.

„Marele premiu ciclist de la Crau* a re
venit rutierului belgian Walter Godc- 
froot, cronometrat Pe distanța de 146 km cu 3h 55. In același timp cu învingătorul 
au sosit francezii Raymond Riotte. Geor
ges Chappe Si elvețianul Kurt Rub.
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