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REZULTATELE DE IERI

PROGRAMUL DE AZI

Gans-

aspri - 
jucă- 

junio-

România—Cehoslovacia
12— 9 ( 7—2) 

Suedia—Iugoslavia 14—13 ( 3—7) 
K. D, Germană—România 
tineret 28—10 (12—5)

Handbaliștii români victorioși la capătul unui meci indirjit

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

Vederea interioară a noului patinoar artificial acoperit din Miercurea Ciuc
fotei ALEXANDRU 6ZAKAK3, M. Ciuc

ora 17 i
Suedia — România — tineret
ora 18,15 i
R. D. Germanfi — Cehoslovacia
ora 19,30 i
România — Iugoslavia

ZIAR AIL.CON SILI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

SERIA SURPRIZELOR CONTINUA 
SUEDIA ÎNVINGE IUGOSLAVIA!
PLOIEȘTI, 2 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cea de a doua eta
pă a „Trofeului Carpați" la hand
bal masculin a fost și mai atractivă 
decît prima, a prilejuit spectatorilor 
partide șl mai spectaculoase,

rind, în plus și o mare surpriză: 
înfrîngerea suferită de echipa Iu
goslaviei în fața selecționatei Sue
diei. Tot în această a doua zi a tur
neului, asistența a putut urmări și 
o emoționantă festivitate, în care

pivotul formației

siv în apărare, practicat de echipa 
oaspe, care a urmărit nu numai 
victoria, ci și rotunjirea golaveraju
lui, reușind să-și împlinească am
bele obiective. Formația noastră s-a 
dovedit prea crudă pentru 
mea competiției, majoritatea 
terilor abia depășind vîrsta 
râtului.

Au marcat: Jankhoffer (2),
chow (8). Rost (4), Zimmerman (4), 
Hildebrand (3). Zoraak (2), Lacken- 
ruaher (2), Randt (2) și Neuling 
pentru câștigători. Capră (2), Con- 
stantinescu (3), Zamfireseu (2), O- 
dae, Cirlan și Voine» II pentru 
învinși. Au arbitrat: V. Reppo și 
H. Tuominen (Finlanda).

SUEDIA - IUGOSLAVIA 
14—13 (3—7) I Astăzi, in noul ,,Palat de gheafa'4 din Miercurea Ciuc

Echipa noastră de tineret din nou în dificultate. Odae este surprins de 
B.D.G. fi nu moi poate salva un nou gol.

Practiclnd același joc sigur pe care 
îl știam, jucătorii iugoslavi s-au de
tașat în prima repriză de adver
sarii lor, lulnd un avans substan
țial. în partea a doua a meciului, 
am asistat la o adevărată lovitură 
de teatru. Vrînd probabil să facă 
un experiment, antrenorii iugoslavi 
au cerut elevilor lor să aplice în 
apărare sistemul om la om, dar 
greșeala a fost fatală, deoarece 
handbaliștii scandinavi, recunoscuți 
pentru tehnica lor, au egalat rapid 
și au preluat conducerea (min. 45 i 
10—8). Din acest moment, handba
liștii iugoslavi au renunțat la sis
temul lor dar era prea tîrziu... Au 
înscris : L. Eriksson (5), Jonsson (3). 
Segerstad (2), D. Eriksson (2), Pers
son (1) și B. Andersson (1) pentru 
Suedia, Horvat (4), Milkovici (2), 
Aleksici (2), Lavrinicl (2), Pribanici, 
Miljac și Dragun pentru Iugoslavia

W SE INAUGUREAZĂ CU MECIURI DE TATONĂRI

Foto: P. ROMOS AN

PENTRU REUȘITA SEZONULUI
5

Cornel Penu și Valentin Samungi 
au primit distincții din partea fede
rației de specialitate, cu ocazia în
sumării a 100 de jocuri In echipa 
națională.

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
12-9 (7—2)

FOTBALISTIC DE PRIMĂVARĂ
R. D. GERMANA — ROMANIA TI

NERET 28—10 (12—5)

rezultatul dezamă- 
se datorește jocului,

Desigur că
gește, dar el 
extrem de rapid în atac și agre-

Meci foarte îndîrjit, disputat în 
forță, în care handbaliștii noștri 
au știut să se apere mai bine, mai 
ales grație formei excelente a por
tarului Cornel Penu. Au marcat i 
Gruia (3), Birtalan (3), Kicsid (2), 
Gațu, Samungi, Gunesch șl Voinea 
pentru învingători, Brunna (3), Sa
trap» (2), Kavan, Lafko, Konecny și 
Beneș pentru învinși.

Călin ANTONESCU

O în program: Ungaria —Danemarca (la ora 17) 
Bulgaria—R.P. Chineză (la ora 19,30)

MIERCUREA CIUC, 2 (prin telex, 
de la trimisul nostru).

între crosele încrucișate ale cen
trilor atacanți din Ungaria și Dane
marca va cădea, astăzi, primul puc 
oficial ai campionatului mondial de 
hochei pe gheață din anul 1972, re
zervat grupei C, care însumează as
pirantele la ascensiune pe 
sportiv, în acest 
bărbăției.

Ediția aceasta 
scurtei istorii a 
vea drept cadru

șului, care s-au mobilizat în vede
rea marelui festival nu doar ca 
simpli asistenți, punlndu-și straia 
de sărbătoare, ci ca părtași, ca rea-

SALUTUL

iul* în țâre noastră. Acum, cetățe
nii orașului vot? să preschimbe po
recla in renume, valorificînd-o pe 
plan sportiv șifăcînd din Miercurea 
Ciuc capitala hocheiului pe gheață. 
Iată o osteneală onorabilă și nu 
lipsită de temei. O expoziție vo
lantă, organizată aci de directorul 
Muzeului Sportului

GAZDELOR
din București,

! tărîm 
sport al vitezei și

• Antrenorii din nou la sfat • Lista observatorilor federali 
revizuită și completată • Divizionarele A la... raport • Noua 
comisie de delegări de arbitri • Nici o amînare de joc sau schim
bare de orâ fârâ avizul F.R.F.

La pregătirea echipelor divizionare 
pentru sezonul de primăvară, s-au 
adăugat in această perioadă șl mă
surile federației noastre de speciali
tate. Aceasta a acordat o mare a- 
tenție problemelor de ordin adminis- 
trativ-organlzatorlc, dorind să asi
gure activității competiționale cele 
mai bune condiții de desfășurare. 
Am amintit — succint — în nume
rele precedente cele mai importante 
acțiuni, printre care și aceea de re- 
omologare a terenurilor, unde se vor 
disputa partidele din campionatul 
Diviziilor A, B șl G.

Revenim astăzi asupra lor șl sub
liniem și alte măsuri.O IMPORTANTA CONSFĂTUIRE 
va avea loc luni, după etapa de cupă. 
Toți antrenorii echipelor divizionare 
A se vor reuni la București Intr-o 
ședință de luau Cu acest prilej

(Citiți în pagina a 4-a, comentariul tehnic consacrat neașteptatelor 
„remize" din prima zi)

(a 7-a în ordinea 
competiției) Va a- 

__ ___________ nu o arenă, nu un 
patrulater de gradene, ci... o urbe 
întreagă. De astă dată, gazda va fi 
nu o metropolă, ci un oraș mai mic, 
care se mîndrește în lumea sportu
lui cu particularitatea de a iubi mai 
mult hocheiul decît fotbalul I O- 
noarea ce i s-a acordat de a orga
niza campionatul mondial n-a sen
sibilizat doar Comitetul de inițiativă 
(de altfel, foarte harnio și ingenios 
în soluții), ci pe toți locuitorii ora-

Un oraș românesc de 26.000 de locuitori are cinstea 
campionatele mondiaie de hochei pe gheață ale „„
prima vedere, o asemenea veste ar putea stîrni uimire. Nu 

însă pentru cei ce știu că hocheiul pe gheață are la Miercurea Ciuc 
o tradiție de peste patru decenii. Dragostea pentru acest sport s-a

de a găzdui 
grupei C. La

MASCULIN DE VOLEI

POLITEHNICA GALAȚI
ÎNVINSĂ DE I.E.F.S.

• Comisii județene mai active 
se va face, pe baza controalelor e- 
fectuate la antrenamentele echipelor, 
o analiză a modului cum s-a desfă
șurat perioada pregătitoare și a sta
diului atins de echipe. De asemenea, 
Colegiul central al antrenorilor va da 
indicații privind instruirea și obiec
tivele ei în perioada competițională. 
Se va insista asupra intervalului 
pînă la 
lie), în 
tingă o 
specială 
nabili.
Niculescu va face de altfel, aprecieri 
asupra evoluției „tricolorilor" în re
centul turneu din Turcia și Grecia 
și va atrage atenția asupra măsurilor 
ce trebuie aplicate în pregătirea vi
itoare a jucătorilor vizați.

INSTRUIREA OBSERVATORILOR 
FEDERALI. Această acțiune era pro- 

_ gramată pentru ieri, dar din motive 
obiective (o parte dintre cei invitați 
erau angrenați în alte activități) a 
fost aminată pentru mărfi 7 martie. 
La această ședință, la care vor par
ticipa și membrii Comisiilor de com- 
getiție — disciplină și al Comisiei 

1 vizi ei C, se vor face recomandări 
asupra tuturor aspectelor și proble
melor pe care trebuie să le urmă
rească observatorii federali, mai ales 
din punct de vedere al organizării 
șl desfășurării jocurilor. Lista obser-

___ intervalului 
meciul cu Ungaria (29 apri- 
care echipele trebuie să a- 
formă de vîrf, cu atenție 
asupra jucătorilor selecțio- 
Antrenorul federal Angelo

GALAȚI (prin telex de la trimisul 
nostru). Joi, in Palatul sporturilor 
din localitate * început cel de al 
doilea turneu masculin din cadrul 
returului diviziei A la volei.

Deschiderea reuniunii ap făcut-o 
formațiile Dinamo București șl Viito
rul Bacău. Firește, liderul campio
natului a cîștigat întllnirea In trei 
seturi, dar replica băcăuanilor a fost 
desebit de hotărîtă în fața sextetu
lui dinamovlst Codoî, Vranlță, Udiș- 
teanu, Tîrllcl, Oros, Dumănoiu, in
variabil pe tot parcursul jocului. 
Băcăuanii au avut o comportare 
foarte bună la fiecare început de 
set, dar au slăbit evident în finalurl. 
în ultimul set el au fost nevoițl să 
joace șl fără ridicătorul Leporda (ac
cidentat), ceea ce a slăbit potențialul 
echipei. Am remarcat progresele fă
cute de tinerii Chlfu și Zvollnschi, 
pe care antrenorul Vasile Petrișor 
încearcă să-i titularizeze. Au arbitrat 
foarte bine. E. Ududeo (Galați) șl 
Z. Patru (Buc.).întllnirea care a urmat. Tractorul 
Brașov — Universitatea Craiova, a- 
vea o deosebită însemnătate pentru 
ultima parte a clasamentului, mai 
CU seamă pentru studanțl. începutul 
jocului i-a surprins pe craioveni 
neîncălziți șl brașovenii au încheiat 
conturile destul de repede, fără a da 
posibilitatea adversarilor de a face 
vreun punct în primul set. Abia In 
cel de al doilea, întrecerea s-a e- 
chilibrat, Universitatea Izbutind sfi-șl 
impună superioritatea la blocaj și 
în atac (unde a excelat Braun). La 
scorul de 1—1, brașovenii au insis
tat mai mult în apărare, recuperîndț 
cu regularitate baloanele după a ta cu» 
rile adverse șl punctlnd sigur în
deosebi prin luhas, Rednlcsl, Banea 
si mai apoi Rouă, bine dirijați de 
Buzescu. El șl-au adjudecat urmă
toarele două seturi, nu fără emoții, 
deoarece în finalul setului patru, 
cei mai palpitant, studenții au e- 
galat Ia 14.Victorioși cu 3—1> brașovenii »-*u

Aurelian BREBEANU

(Continuart in pag. a S-a)

Campionatul republican de patinaj artistic 
al juniorilor

Emilia fibula și Cătălin loniță
nou campioni• •

Ziua a doua, și ultima, a finalelor campionatelor republi
cane de patinaj artistic ale juniorilor nu a adus nici o mo
dificare în fruntea clasamentelor. Primele clasate după figurile 
impuse, Silvana Suciu (junioare I) și Emilia Țibula (junioa- 
ne II) au evoluat la fel de bine și la programul de „libere", 
astfel că nu au mai putut fi depășite. La' băieți (s-a disputat 
doar pi oba juniorilor II) cel mai bine pregătit s-a dovedit a 
fi patinatorul Cătălin loniță (Șc. sp. 2), care i-a întrecut, la 
mică diferență, pe colegul său de club A. Georgescu și, deta
șat, pe clujeanul L. Azzola.

în altă ordine de idei, se impun a fi semnalate unele de
ficiențe

(Continuare jj șțgg, JdfcilUua.

transmis aici din generație în generație. Dar, numai tn zilele noastre 
pasiunea aceasta și-a putut găsi încununarea : dovadă elocventă stă 
tocmai frumosul „Palat de gheață*, inaugurat zilele acestea, cel care 
va adăposti întrecerea celor 7 echipe străine pornite pe calea con
sacrării sportive internaționale.

Cînd au prestat, cu rîvnă și însuflețire, cele 400.000 de ore de 
muncă patriotică la construcția noului patinoar și a noului hotel tu
ristic, cetățenii orașului nostru au făcut-o cu mîndrie, cu dorința de a 
respecta regulile autohtone ale ospitalității, cu convingerea că și în 
acest fel un nou oraș românesc se va înscrie tn circuitul organizatorilor 
de competiții sportive cu largă rezonanță.

Publicul local așteaptă cu nerăbdare începerea turneului, pentru 
a face echipele să simtă prietenia cu care sînt înconjurate. El va sti 
să răsplătească jocul frumos cu aplauze, fără a uita legea sportului, 
care este și o urare : Cel mai bun să învingă I

în numele gazdelor, salutăm — și prin ziarul „Sportul* — pre
zența oaspeților în orașul nostru și le dorim «ă păstreze o amintire 
plăcută ediției 1972 a campionatelor mondiale de la Miercurea Ciuc.

MIHALY B. KOVACS
președintele Comitetului de organizare, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Harghita

ce 
de 
pe

le
10

lizatori ai spectacolului 
ține trează atenția timp

Prima așezare urbană
Oltului, stînd sub obrocul musților 
Harghitei și Ciucului, în vecinătatea 
atîtor ape minerale și stațiuni bal
neare vestite. Miercurea Ciucului, 
era cunoscută drept „pol al frigu-

va 
zile, 

malul

Nicolae Postolache, na arată că jo
cul cu crosele a depășit pe aceste 
meleaguri patru decenii, fără a

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi și miine, de la ora 18,30, la București

ROMÂNIA-ELVEȚIA, LA HOCHEIde organizare care au influențat, în mai mare sau 
mai mică măsură, evoluția concu- 
renților ca, de pildă, starea nu toc
mai bună a gheții și lipsa tehnicia
nului de la stația de radioamplifi
care (în primele ore ale concursu
lui), recurgîndu-se, în acest caz, 
la diverse improvizații. De mențio
nat că la categoriile 
prezintă cel puțin trei 
nu se acordă titlul de 
publican.

Iată clasamentele :
II — 1- Emilia Țibula (Dinamo) 

Paraschiva 
3. Felicia 

256,8 p ; 4. 
sp. 2) 248,6 

’ (I.E.F.S.)

patinator bucu- 
Cătălin loniță

Tînărul 
reștean 
este campionul de ju

niori al țării.

COORDONATE PREZENTE SI VIITOARE
IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ A

dialog cu prof. SEPTIMIU TODEA, șef-adjunct al Secției sport ți 
pregătirea tineretului pentru apărarea patriei din C.C. al U-T.C.

Viața a demonstrat în modul cel 
mai concludent că sportul se inte
grează organlo în sfera de preocu
pări a tineretului, reprezentînd o 
modalitate directă de formare a 
unor deprinderi de mișcare șl de 
muncă, de întreținere a sănătății 
fizice și cultivare a trăsăturilor 
morale. Toate aceste atribute (fără 
p fi singurele) explică importanța 
jee i se acordă sportului de către 
conducerea de partid și de stat. 
Prin numeroase documente de par
tid, prin Legea nr. 29, sînt stabi
lite direcțiile, căile prin care tine
retul, de la cea mai fragedă vîrstă, 
poate fi apropiat de fenomenul 
sportiv, într-o formă organizată, 
cu perspectiva obținerii unei efi
ciența maxime.

Organizațiile de tineret sînt pri
mele chemate să contribuie la dez
voltarea gustului pentru sport al 
generațiilor în formare, la organi
zarea activității sportive. Un re
cent dialog purtat pe această temă 
cu prof. Septimiu Todea, șef-adjunct 
al Secției sport și pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei din 
.G.G. al U.T.G., readuce în prim plan 
problema, pe cît de complexă pe 
atît de importantă, a prezenței re- 

Whl»)?ulul do miine

într-o activitate sportivă continuă 
și rodnică.

— Peste tot, în școli și între
prinderi, în instituții sau la sate 
avem prilejul de a întîlni, în 
calitate de promotori ai activi
tăților sportive, foarte mulți ti
neri. Entuziasmul lor, vitalita
tea pe care o dovedesc sînt în
treținute de bună seamă și de 
participarea la diferite întreceri 
sportive. îmbucurător este și 
faptul că organizațiile U.T.C. 
manifestă, în acest sens, o mai 
mare mobilitate, căutînd să răs
pundă gusturilor, preferințelor 
tineretului. Ce îșl propun pentru 
etapa actuală, pe plan sportiv, 
organizațiile de tineret ?

— In prezent există mai multe 
direcții de acțiune. în școli, de pil
dă, se urmărește să se creeze ca
drul necesar unei mișcări sportive 
tot mai bine închegate, prin inter
mediul asociațiilor sportive ale e- 
ievilor. La sate, căutăm să conso
lidăm asociațiile sportive din ca
drul C.A.P. în timp ce în între
prinderi și instituții ne preocupă 
ca tineretul să fie cit mai aproape 
de comitetele sindicale, ajutîndu-le 
să organizeze cît mai multe con
cursuri și competiții pe secții, ate-

unde nu se 
cohcurenți 

campion re

JUNIOARE

TINERETULUI
STMBATA $1 DUMINICA...

SINAIA

întrecerile pentru Trofeul „Să
niuța de argint", cu participarea 
pionierilor (pentru prima oară), 
și școlarilor (ediția a IV-a) i 
sîmbătă de la ora 15,30 șl dumi
nică de la ora 9.

PREDEAL (cabana Diham)
Olimpiada de iarnă a elevilor 

la schi alpin șl fond, precum și 
„Cupa tineretului de la «ate“ i 
sîmbătă și duminică de la ora 9.

POIANA BRAȘOV
Finalele campionatelor univer

sitare de schi alpin și fond i 
sîmbătă de la ora 9,30 și dumi
nică de la ora 8

liere, pe uzine. De 
bru al comitetului 
care întreprindere 
din consiliul asociației
Toate aceste preocupări se înscriu

Tiberiu STAMA

altfel, un mem- 
U.T.C. din fie- 
face parte și 

sportive.

(Conunwi Ml pag, a fcai

282.6 p; 2. Mihaela
(Constructorul) 268,8 p ;
Pelmuș (Constructorul) 1 
Simona Grigorescu (Șc. i 
p; 5. Irina Nichiforov
243.7 p ; 6. Diana Cocefi (Construc
torul) 237,9 p ; 7. Liliana Moise (Șc. 
sp. 2) 234,2 p; JUNIORI II — 1. 
Cătălin loniță (Șc. sp. 2) 242,5 p;
2. A. Georgescu (Șc. sp. 2) 240,5 p ;
3. L. Azzola (Olimpia Oluj) 211,6 
p ; JUNIOARE I — 1. Silvana Su- 
oiu (Constructorul) 447,1 p; 2- Ga
briela Voica (LE.F.S.) 442,6 p.

Dumitru NEGREA

Echipa Elveției evoluînd pe gheața patinoarului ,.23 August", la 
ediția bucureșteană a grupei B ■ campionatului mondial în 1970.

(Citiți în pagin* a 4-a preaentarea întîlnlrilor de azi și de miine)

Biroul Federației de atletism a stabilit lotul de 
sportivi care va participa, la sfîrșitul săptămînii vi
itoare, la întrecerile ediției a treia a campionatelor 
europene pe teren acoperit. Din lot fac parte : Ma
riana Goth — 60 m, Ileana Silai — 800 m, Valeria 
Bufanu — 60 mg, Viorica Viscopoleanu ți Elena 
Vintilâ — lungime, Cornelia Popescu — înălțime. Va
lentina Cioltan și Ana Sălăgean — greutate, Valen-

tin Jurcă — lungime, Carol Corbu — lungime și tri
plu, Cșaba Dota — înălțime.

După cum t-a mal anunțat, ediția a lll-a a C. E 
indoor va avea loa în zilele de 11 și 12 martie în 
<Palatul «porturilor* difl Grenoble (patinoarul care a 

fta| artistic și meciurile 
din 1968).



i

A //EȘTI UN FANATIC-!...

Gh. VOICU (A.S.A. Brașov)
• Născut la 5 sep- ' 

tem brie 1950 ia Azu- ( 
ga (jud. Prahova).
• 1.67 m, 6o kg.
• De profesie in

stalator, își efec
tuează acum sta
giul militar.
• A început să 

schieze, ca orice co- I 
pil de pe Valea 1 
Prahovei, în primii ! 
ani de școală.

O Ca Junior acti
vează la Schi Bob 
Club Sinaia, sub I 
îndrumarea antre- i 
norului N. Burchi. I 
care descoperă în j 
el talentul de biat- ( 
lonist.
• Se afirmă în 

1970, cînd ia oarte 
la concursul Inter
național al speran
țelor olimpice, reu
șind (împreună cu 
V. Papuc și N. Veș- 
tea) să claseze șta
feta noastră pe lo
cul 4.
• La campiona

tele naționale de 
blatlon-tlneret ocu
pă. în același an. 
locul 2 (după Gh. 
Gîrniță, dar înain
tea lui N. Veștea).
• In 1971 ciștigă 

cursa individuală — 
la tineret — in ca- ; 
drul concursului in
ternațional de bia- , 
tlon de la Alten
berg (R.D.G.Ț iar 1 
la campionatele 
mondiale se clasea
ză pe locul 12 (pri
mul dintre tineiii 
noștri biatloniști).

După cum se poate vedea mai 
sus, tinărul fondist de la Azuga 
are un palmares de biatlonist 
Antrenamentele făcute in ulti
mele două sezoane in cadrul lo
tului national au transformat 
posibilitățile lui in calități și 
astfel dintr-o speranță a biatlo- 
nului a apărut și un foarte bun 
fondist. A dovedit-o din plin 
cu ocazia campionatelor națio
nale, cind in întrecerea cu cei 
mai buni a reușit să cucerească 
ambele titluri de campion. Pen
tru mulfi aparifia acestui tinăr 
in fruntea celor mai buni aler
gători pe schiuri a fost poate o 
surpriză. Nu însă și pentru 
'■ntrenorii lui de la A.S..4 
Brașov (Marcel Stuparu și 
Constantin Enache), sau de la 
lotul de biatlon (C, Tiron). fi
indcă ei au văzut f.-i Gh. Voicu 
un elev deosebit de sirguincios 
care totdeauna a muncit cu a- 
aplicație și conștiinciozitate. Și 
nu a făcut-o doar atunci cind

ei erau de jațâ, ci totdeauna 
fiind convins că numai astfel 
poate progresa.

Modest, rezervat, Gh. Voicu 
este un exemplu printre schiori, 
nu numai prin felul cum se pre
gătește ci și prin spiritul spor
tiv, prin acel „fair-play" carac
teristic doar ade> urâților cam
pioni.

După cucerirea celor două ti
tluri care, fără îndoială, l-au 
bucurat, ne mărturisea că nu 
are decit un regret Acela că 
adversarul său principal și tot
odată prietenul său, Gh Gir- 
niță, nu a cucerit și el un ti
tlu, pe care l-ar fi meritat Tre
buie să recunoaștem că putini 
sportivi gindesc așa. Să sperăm 
insă că saltul de valoare pe care 
l-au făcut in ultimii ani — ea 
fondiști — biatloniștii și în spe
cial Gh. Voicu, va fi un îndemn 
pentru toți schiorii. (GH. E.)

Recenta selecție a alergătorilor 
de cros a permis o nouă trecere 
în revistă a potențialului existent 
în aceste probe. După cum se știe, 
de mai mulți ani, crosiștii noștri 
înregistrează rezultate cu mult sub 
nivelul celor internaționale. Cauze
le sînt multiple, dar nu ne propu
nem acum să le analizăm.

Ultimele întreceri organizate, în 
bune condițiuni, pe un teren difi
cil au pus la grea încercare pe toți 
concurenții. S-a încercat găsirea 
unui teren cit mai apropiat de cei 
pe care va avea loc crosul balca
nic din 19 martie, adică cu iarbă, 
cu pantă lungă și lină, și din acest 
punct de vedere s-a reușit. Din pă
cate, terenul moale a fost un im
pediment pentru curse mai rapide, 
dar în orice caz, pe acest teren 
apreciat ca foarte greu, cei mai 
bine pregătiți fizic și moral au reu
șit să se impună, să-și 
echipă.

La seniori. Mustață, 
lași inimos luptător, a 
nou. Din păcate, următorii clasați 
au sosit la multe sute de metri în 
urmă, astfel că despre alcătuirea 
unei formații omogene nu se poate 
vorbi. Cursa senioarelor a fost, pe 
alocuri, dramatică. Elisabeta Baciu, 
care mulți ani în șir a fost un ele
ment de bază al echipei, nu s-a 
calificat ! Maria Puică, câștigătoa
rea crosului ,.16 Februarie" și-a 
dozat greșit eforturile, terminînd 
cu dificultate. în schimb. Natalia 
Andrei (schimbarea antrenorului, 
se pare, i-a fost de bun augur) a- 
nunță o revenire spectaculoasă pe 
primul plan. La această categorie 
avem șanse la un loc fruntaș în în
trecerile balcanice, mai ales că 
Lincă, Ruță și Fița dovedesc o for
mă bună.

La tineret, disputa a prilejuit un 
duel Șandru-Paniță (acesta din ur
mă o plăcută supriză). Șandru are 
o valoare recunoscută ; anul trecut 
a fost dublu campion balcanic la 
juniori, iar in acest an se înscrie 
din nou printre favoriți. Tot ca 
surprize pot fi cotate calificările (la

• La Grivița Roșie — preocupare permanentă pentru

facă loc in

rămas ace- 
ciștigat din

In ,,Cupa 8 martie“
E. ROȘIANU ÎNVINSĂ

DE MARIANA NUNWEILLER
întrecerile din sala Steaua au 

continuat cu cîteva partide ale 
căror rezultate pot fi considerate 
surprize. Mariana Nunweilier, la 
capătul unei vii dispute, a cîști- 
gat întîlnirea cu E. Roșianu la sco
rul de 5—7. 7—5. 6—0. Dinamo- 
vista a jucat peste așteptări. După 
două ore și jumătate de joc de 
uzură, Valeria Balaș a învins-o pe 
E.eonora Dumitrescu cu scorul de 
2—6, 6—3, 6—3. Marcînd o evi
dentă revenire de formă, Agneta 
Kun, a dispus ușor de Mihaela 
Nossa cu 6—1, 6—2- Florica Butoi a 
cîștigat mult mai ușor decît s-ar 
fi prevăzut întîlnirea cu junioara 
Mariana Hadjiu. Marcînd o ascen
dență continuă de formă, tînăra 
profesoară a realizat un scor se
ver de 6—2, 6—0. Elena Trifu, cu 
o condiție fizică superioară adver
sarei sale, s-a Impus destul de 
greu în fața impetuoasei Adriana 
Călina cu 7—5, 6—3-

în concursul rezervat băieților, 
favoritul nr. 2, A. Siito a dispus 
foarte greu de M. Rusu cu 7—6, 
2—6, 6—4. A fost un meci fru
mos. presărat cu faze de joc mo
dern, în țjetre a triumfat jucăto
rul cu oel mai mult calm. Alte 
rezultate*: D. Nemeș — M. Tăbă
raș 6—3, 6—4, A. Siito — I. Liviu 
6—0, 6—3, M. Kusu — C. Curcă 
6—1, 6—2.

întrecerile continuă azi între o- 
rele 8.30—13, jar după-amiază, în
tre orele 15,30—21,30, începe turne
ul final pentru locurile 1—4 la 
fete și se dispută o semifinală la 
băieți.

S. IONESCU

Timp de treiizile, în sala de sport 
de la stadionul Republicii din Capi
tală, s-a disputat cea de a doua 
ediție a „Cupiei școlilor sportive" 
la tenis de masă. La startul acestei 
competiții au fost prezenți peste 
100 de participant (elevi și eleve) 
reprezentînd cele șapte școli spor
tive din țară (București, Buzău, 
Craiova, Pitești, Petroșani și Hm. 
Vîlcea). Concursul s-a disputat pe 
echipe și individual, sistem turneu, 
pe categorii de vîrstă. De remarcat 
buna pregătire a elevilor de la 
Școala sportivă din Buzău (antrenor 
Emil Băcioiu). Ei au ieșit învingă
tori în majoritatea probelor, situîn- 
du-se pe primul loc în clasamentul 
general, înaintea fostei cîștigătoare 
de anul trecut, Școala sportivă nr. 
2 București (antrenor! maestra e- 
merită a sportului Geta Pitică). 
Totodată, putem evidenția și cîțiva 
jucători care s-au impus în între
cerile individuale: George Georges
cu, Simona Petrescu, Lăcrămioara 
Negoescu, Paul Neagu, Luminița 
Bălescu, Mihai Udriște, Nicolae 
Smeureanu etc.

Iată cîștigătorii, echipe: cat. 10- 
12 ani fete : Șc. sp. nr. 1 București, 
băieți: Șc. sp. Buzău; cat. 13—14 
ani, fete: Șc. sp. Buzău, băieți: 
Șc. sp. Craiova; cat. 15—18 ani, fetei 
Șc. sp. Buzău, băieți : Șc. sp. nr. 2 
București, individual, cat. 10—12 
ani. fete: Luminița Bălescu (Rm. 
Micea), băieți: George Georgescu

din 
de 

din 
au

această categorie) lui Floroiu (un 
tînăr semifondist, necunoscut pînă 
acum). Popa, Regep și Șerb. Foar
te slab s-au comportat. în schimb, 
doi atleți în care se puneau spe
ranțe. E. Negară și C. Stan. Ab
sent nemotivat — Andrei Dinescu.

Dintre juniori se desprinde Ghi- 
pu a cărui valoare este indiscuta
bilă. Dacă se va pregăti și în con
tinuare cu aceeași seriozitate va 
deveni un alergător despre care se 
va vorbi mult. O bună comportare 
au avut Onescu, Lupu, Zafiris și 
Jebeleanu. Plăcută surpriză, apari
ția unui nou talentat crosist 
Focșani, Paul Copu. pregătit 
Ovidiu Gavrilă. Alergătoarele 
Argeș, Jitaru. I.eau. Duculescu
condus în întrecerea junioarelor, 
între ele intercalindu-se doar Vio
rica Neagu. elevă a lui Constanti- 
nescu-Nehoi. Neașteptat de slabă 
comportarea Corneliei Holub, care 
posedă un potențial fizic corespun
zător probelor de semifond, dar 
are prea puțină ambiție.

Selecția crosiștilor a subliniat 
multe lipsuri în fondul general al 
crosiștilor români, astfel că echi
pele masculine, în special, sînt lip
site de omogenitate. Excepțiile do
vedesc însă că acolo unde s-a lu
crat serios și intens (Ghipu, aler
gătorii musceleni, Șandru) rezulta
tele au fost superioare. Antrenorii, 
sperăm, s-au convins, o dată în 
plus, că fără un volum de muncă 
corespunzător și o voință deosebi
tă (calitate 
lergător pe 
lor nu vor 
legătură cu
pe treningurile fondiștilor italieni, 
invitați la acest concurs, scria : „sei 
un fanatico- (ești un fanatic). Așa 
si trebuie să fie un alergător de 
fond !._

indispensabilă unui a- 
distanțe lungi) elevii 
putea progresa. Și în 
aceasta, voi aminti că

N. MIHAIL

Se caută, cu perseverența aler 
gătorului de cursă lungă, meto
de optime pentru desăvîrșirea 

morală a’sportivilor. Și se privește 
în perspectivă, din convingerea că 
este o problemă de complexitate și 
de maximă importanță, ce nu poate 
fi expediată prin cîteva acțiuni de 
„campanie". Se urmărește încadra
rea optimă a sportivilor îri. produc
ție, in viața școlară și studențeas
că, se vizează intensificarea pro
pagandei prin și pentru 
se discută aprins despre 
ipostază a antrenorului : i 
list și educator, despre 
acestuia cu copiii, cu juniorii

Firesc, ne-am întrebat dacă aceste 
deziderate captează interesul numai 
al unor organisme superioare — 
C.N.E.F.S., C.J.E.F.S. etc. —, preocu 
pă numai conducerile cluburilor de 
mare performanță sau, dimpotrivă, 
au un ecou de profunzime, mergînd 
pînă la verigile de bază ale mișcă
rii sportive In căutarea răspunsu
lui, am întreprins această anchetă 
la „Grivița Roșie", asociație sporti
vă bucureșteană cu o frumoasă car 
te de vizită.

Discutăm cu inginerul Victor Ber
cea, președintele asociației.

— Am dori să ne spuneți mai în- 
tîi, tovarășe președinte, cîți sportivi 
legitimați numără asociația ?

— Cifra exactă : „.386.
— încadrați în producție ?
— Da, cu excepția elevilor și stu

denților. Și încadrați, incadrați ! Nu 
formal. De altfel, mulți sint oameni

sport, 
dubla 

specia- 
munca

O

în urma analize* participăm echi
pe- noastre reprezentative la ulti
mul campionat mondial. Biroul fe
deral a hotărit <a. prin discuții cu 
toți antrenorii echipelor feminine 
divizionare, să se întregească pro
punerile și concluziile astfel ca. por
nind din nou la pregătirea echipei, 
să avem certitudinea că mergem pe 
cel mai bun drum.

La Timișoara și ia Cluj, unde au 
avut loc ultimele turnee, antrenorii 
echipelor divizionare au participat 
cu mult interes la dezbaterile orga
nizate de F.K.H.,

Avem acum un material prețios 
de care ne vom folos:, cu sprijinul 
Colegiului central de antrenori, la 
întocmirea planului de măsur: pen
tru campionatul mondial din 1973 
pe care, după aprobarea lui de Bi
roul federal, vom începe să-l punem 
în aplicare.

Iată cîteva din propuneri:
• revizuirea concepției de joc ți 

de pregătire, confirm cerințelor 
handbalului modern : difuzarea 
acestei concepții tuturor echipelor 
divizionare pentru a constitui un 
mijloc de pregătire unitară;

• inițierea unei campanii de de
pistare. selecție și pregătire judi
cioasă a celor mai dotate jucătoare 
pentru posturile de porcar și extre
me. în care handbalul nostru este 
deficitar ;

• lărgirea lotului reprezentativ 
(păstrînd scheletul echipei actuale) 
și utiiizarea sportivelor prin rotație 
la întîlnirile stabilite în calendarul 
internațional pe anul 1972. astfel 
îneît la începutul anului 1973 să 
se ajungă la un lot mai restrins 
care să înglobeze cele mai valo
roase jucătoare ;

• întocmirea calendarului intern 
și internațional astfel incit s& se

„Cupa școlilor sportive" a fost 
clștigatâ de elevii buzoieni 

(Buzău); cat 13—14 ani, fete: Si
mona Petrescu (Buzău), băieți: Paul 
Neagu (Buzău); cat. 15—18 ani, fete: 
Cornelia Filimon (Buzău), băieți: 
Mihai Udriște (Șc. sp. 2 Buc.). Cla
sament general: 1. Școala sportivă 
Buzău 84 p, 2. Școala sportivă 2 
București 52 p, 3. Școala sportivă 
Petroșani 37 p.

Frumoasa organizare a fost um
brită de numărul insuficient al ar
bitrilor. Din această cauză con 
cursul nu a avut asigurate condiții 
optime de desfășurare.

Floria SANDU 
corespondent

F. R. Popice, ia colaborare 
cu O.N.T., organizează o ex
cursie în R.S.F, Iugoslavia 
pentru vizionarea Campiona
telor mondiale de popice de la 
Split. Plecarea la 26 mai — 
înapoierea la 5 iunie.

înscrieri și informații la 
F. R. Popice plnfi la 10 mar
tie, str. Vasile Conta nr. 16, 
telefon 11.T9.70.

ai uzinei, plămădiți aici, conectați 
la înalta tensiune a uzinei. îi bucu
ră reușita sportivă, dar și reușita 
producției. Poate pentru că au nu
mitor comun : spiritul de întrecere.

— Totuși, unele întîrzieri sau în
voiri nejustificate, invocîndu-se mo
tive ca ' „am 
„avem miine 
cu..."

— Pînă nu

se
Po- 

la

avut ieri meci" sau 
un meci dat naibii

de mult, da ! Și asta 
dintr-o „bunătate" greșit înțeleasă 
a unora care credeau că îi ajută 
cocoloșindu-i, acoperindu-le lipsuri
le. Totul în virtutea unui : „Lasă, 
dom’le, că n-o fi foc 1 Acolo, o oră, 
două... Tocmai cu El să fim exi- 
genți, tocmai pe El să-l penalizăm?" 

Acum urmărim îndeaproape atît 
prezența sportivilor în producție, cit 
și calitatea acestei prezente.

— Vă preocupă cumva numai 
randamentul profesional al sportivi
lor sau urmăriți — e de la sine 
ințeles acolo unde situația reclamă 
așa ceva — și perfecționarea lor 
prin cuprinderea tntr-o formă sau 
alta de învățămînt ?

— Am să vă răspund, prezentîn- 
du-vă succint fișa biografică a in
ginerului Mihai Dumitru, component 
al echipei de rugbv, supranumită 
„teamul inginerilor". La 14 ani, u- 
cenic și membru al secției de box. 
Apoi muncitor calificat, dar intere
sul său pentru sport suferă un 
transfer : practică rugbyul. Parcurge 
drumul sinuos al afirmării profesio
nale și sportive. Muncitor — dimi
neața, după-amiaza prezent la an-

SĂ OFERIM

BAZĂ MAI

PESTE 200 FINALELE SENIORILOR IDE

din lotul olimpic• Printre f.naliști — toți sportivii de anul trecutși toți campionii

de campion (6). Iată-l (în dreapta), pregătindu-se pentru 
la Brașov not - .

între 27 februarie și 1 martie 
a avut loc la Predeal „CUPA 
DRUMAR1LOR-, competiție de 
schi devenită tradițională (aflată 
acum la a 21-a ediție) organizată 
de Uniunea Generală a Sindicate
lor din România. Au participat 
schiori reprezentanți a 23 institu
te de proiectări din București. S-au 
remarcat E. Popadina. Al. Flores- 
cu, Ionuț Borș. Doru Gîndu și Fre
deric Orendi. Clasament pe echi
pe : 1 A. S. Proiectantul,
IS.P.1.F. 3. I.PJ4.A.N.

NAȚIONALEI

SOLIDĂ
asigure succes:
pe tție-ref acere. odihnă ;

• menținerea unei 
manente intre antr 
si antrenorii echipelor de club 
(fișe privind pregătirea individua
lă), asigurindu-se. în a est fel. con
tinuitatea și unitatea in pregătirea 
jucătoarelor.

Fără îndoială, aceste propuneri, 
ca și altele, vor veni In sprijinul 
antrenorilor lotului, deoarece ele re
prezintă părerile unui colectiv ma: 
numeros pentru că au fost făcute 
cu multă obiectivitate și cu mult 
interes, intenția tuturor fiind de a 
pune umărul ia totala afirmare a 
handbalului nostru feminin pe plan 
internațional.

Finalele celei de a 19-a ediții a 
campionatelor republicane indivi
duale de seniori la lupte libere se 
vor ccnsuma la sfirsitul acestei 
săptămini (vineri, simbâtâ și du
minică) in sala de sport Armata 
din Brasov. Competiția finală este 
așteptată, de astă dată. cu un in
teres major atît de către sportivi 
cit și de antrenori. Aceasta pentru 
faptul că, pe lingă titlurile de cam
pioni ai țării, invingâtorii vor lua 
o serioasă opțiune in vederea par
ticipării lor la campionatele euro
pene care vor avea loc luna vutoa-

CONCURENTI LA»

problemele de educație
trenamente, seara — elev. Anii 
scurg, elevul devine student la 
litehnică, fără însă a renunța
locul său de muncă. Și nu norma- 
tor sau tehnician, ci tot muncitor. 
Astăzi, Mihai Dumitru este un cu
noscut inginer, un specialist de au
toritate. Eforturile lui n-au fost însă 
solitare. Au găsit un permanent spri
jin în conducerea secției, în condu
cerea asociației. Și, să știți, la noi, 
la „Grivița", astfel de biografii au 
intrat în obișnuință. Voleibaliștii 
Sorin Costea și Ion Cosmanciuc- re
petă, intr-un fel, drumul străbătut 
de inginerul Mihai Dumitru. Dintre 
multe alte exemple m-am oprit Ia 
aceștia doi, pentru că aici un 
mare merit revine antrenorului e- 
chipei, profesorul Valentin Dumi- 
triu, care, după antrenamente, îi o- 
prea Ia meditații și lucra cu ei. 
Iată o ilustrare a mult discutatei 
probleme antrenor-educator. Sînt 
convins că un bun antrenor nu în
seamnă numai un familiarizat cu 
metodica antrenamentului. El tre
buie să fie un fin psiholog, înar
mat cu cunoștințe pedagogice, tre
buie să știe să împletească co
legialitatea cu severitatea, să fie au
toritar, intransigent...

— Autoritar, sever, intransigent... 
Biroul asociației a fost nevoit să 
dicteze sancțiuni disciplinare ?

— Drept este că uneori ne-am a- 
flat și in această postură puțin plă
cută. în rezolvarea acestor situații, 
să Ie spunem „delicate", am primit 
concursul antrenorilor și sportivilor 
din secțiile împricinate. S-a făcut 
front comun. Astfel s-a hotărit sus
pendarea rugbystului V. Atanasiu, 
intr-o ședință de analiză Ia care au 
participat toți rugbyștii. Suspenda
rea venea chiar înaintea unui meci 
deosebit de greu, cu „Steaua", un 
meci de „care pe care" pentru con
figurația finală a clasamentului. La 
fel s-au petrecut lucrurile cu volei
balistul Vasile Ilie, suspendat pen
tru infatuare și superficialitate în 
pregătire, pe cînd echipa lupta din 
greu pentru calificare. Sau cu bo
xerul Nicolae Mogoș, „erou" nedorit 
al unor repetate scandaluri, cu care 
colegii s-au purtat „fără mănuși", 
dictind eliminarea lui definitivă din 
secție, implicit, din asociație. Am 
sancționat chiar micile abateri 
cu credința că acestea, rămase fără 
mustrare, generează marile abateri. 
Dar este vorba și de conștiința fie
căruia.

— Credeți, deci, că pentru a eli
mina stridențele de comportare, 
pentru a preîntîmpina aceste ne- 
concordanțe cu etica sportivă tre
buie să se acționeze ferm asupra 
conștiinței individuale ?

— Da, fără îndoială !
— Spuneți-ne atunci ce s-a între

prins în această direcție la asocia
ția sportivă

— Ne-am 
spunîndu-ne 
sportivii să 
de învățămînt ideologic.

Am întocmit, însă, cu sprijinul 
Biroului organizației de partid din 
uzină, un plan detaliat, 
obiective 
procesului de educare 
sportivilor grivițenî.

★

„Grivița Roșie" ? 
mulțumit cu puțin, 
că este suficient ca 

facă parte din grupele

ale cărui 
urmăresc îmbunătățirea 

socialistă a

convorbireaAm încheiat aici 
noastră cu președintele asociației 
sportive „Grivița Roșie", tov. ing. 
Victor Bercea, și am plecat de la 
această asociație, unde sportul se 
găsește la el acasă, nutrind convin
gerea că, paralel cu intensificarea 
pulsului vieții sportive, va crește 
continuu și interesul față de mun
ca de educare a sportivilor în spiri
tul moralei comuniste.

de altfel, șise explică.
reccrd de sportivi înscriși 

la aceste finale — peste 200. Prin
tre aceștia sînt toți componenții 
lotului olimpic și toți 
ediției de anul trecut.

Șansele de a cuceri 
multe titluri de campioni 
după părerea noastră — 
de la Steaua- Iată, în cîteva rîn- 
dur-1. și părerea antrenorului lor 
— Vascul Popovici: „Anul trecut, 
din cele 10 tricouri de campioni, 
4 le-au îmbrăcat luptătorii de la 
clubul nostru. Anul acesta, finaliș-

re. Așa 
numărul

campionii

cele mai 
le au — 
luptătorii

la Steaua 
pentru a

tii de
turtle
vine apropiatul
25 de ani de la înființarea clubu
lui Steaua"-

Confruntările vor fi conduse de 
cei mai buni arbitri din țară.

își vor speri efor- 
onora cum se cu- 
nostru jubileu —

GEORGE SIMIONESCU

GABRIEL ZUGRAVESCU
antrenor federal

SPADASINUL
GRIGORI KRISS

LA MEMORIALUL INTERNATIONAL

• De la 3 la S ani
de aur• Anul bărcilor

* Sportul, prieten al elevului* Gimnastica •

Horia ALEXANDRE5CU

Tn perioada 6—12 martie a.c. la cinematograful 
TIMPURI NOI din Capitală se va desfășura

.MIHAI SAVU"

pasiunea mea
• Vrei să joci și tu tenis ?

„SĂPTĂMlNA FILM ULUI SPORTIV"
Vor putea fi vizionate cu acest prilej următoarele filme realizate la 

cerea Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport în anul 1971 ;
• Atletism, emoții, neprevăzut
* Recordul recordurilor

După cum am mai anunțat, sim- 
bătă și duminică va avea loc în 
Capitală un important concurs in
ternational de scrimă — .Memoria
lul Mihai Savu" — dedicat unuia 
dintre pionierii sportului mușche
tarilor de la noi.

La întreceri și-au anunțat par
ticiparea «crimeri de reputație mon
dială. printre care și spadasinul 
Grigori Kriss, campion olimpic la 
J.O. de la Tokio. Din echipa U- 
niunii Sovietice fac parte, de ase
menea, cunoscuții spadasini Para- 
monov și Vitebski.

Sub egida Federației române de 
rugby, astăzi și mline va avea 
loc la sediul C.N.E.F.S. din str. 
Vasile Conta 16, consfătuirea me
todică anuală a antrenorilor și ar
bitrilor de divizia A. Programul 
lucrărilor este următorul: în pri
ma zi, de la orele 9—13 și 16,30—• 
20, In ziua a 2-a de la orele 8,30— 
12,30.

INIȚIATIVE MARAMUREȘENE
program sportiv cu două noi con
cursuri i unul de ciclism, pe distan
ța Baia Mare—Izvoarele (28 km) și 
altui de ciclocros, desfășurat pe un 
traseu In jurul comunei. Cu acest 
prilej s-au organizat și un turneu 
fulger Intre 12 echipe de fotbal și 
unul de volei, cu participarea a 18 
echipe. Firește că n-au lipsit con
cursurile distractive, dintre care cel 
mai gustat s-a dovedit a fi „Cine 
merge mai... încet pe bicicletă !“.

FESTIVALUL DE LA PASUL 
PRISLOP reprezintă acțiunea de 
cea mai mare amploare. Cu acest 
prilej sînt invitați nu numai mara
mureșenii, ci și oameni ai muncii 
din alte județe. La ediția de anul 
trecut au venit solii sportului de 
masă din județele Bistrița-Năsăud, 
Sălaj și Suceava, participînd cu 
toții la întreceri mult aplaudate de... 
mers pe picioroange, alergări în 
saci, tăiat lemne cu fierăstrăul și, 
firește, la obișnuitele partide de 
fotbal și volei. Festivalul s-a des
fășurat de la 8 dimineața, pînă 
seara tîrziu, cînd, în jurul tradițio
nalului foc de tabără, cei aproape 
30 000 de participanți și-au povestit 
întîmplări și au promis că se vor 
reintilni în anul următor.

FESTIVALUL LAPUȘAN, găzduit 
an de an de comuna Stoiceni, săr
bătorește recolta. Este, deci, ca în 
întreaga țară, momentul de bilanț 
al rezultatelor muncii de pe ogoa
re. C.J.E.F.S. Maramureș a îmbo 
gățit programul acestei sărbători cu 
cîteva concursuri originale, dotate 
cu premii, dintre care cel mai inte
resant ni s-a părut ă fi cel de tir 
cu arcul, participănții fiind echipați 
tn costumele naționale caracteristi
ce zonelor geografice din care ve
neau.

9
Ca în fiecare zonă geografică a 

țării și In Maramureș există vechi 
sărbători populare, prilejuite îndeo
sebi de diferitele acțiuni agricole, 
în programul acestora, sportul, ca 
activitate umană tot mai mult lega
tă de viața satului, cucerește un 
important teren. Pentru ca cititorul 
să se edifice asupra amploarei a- 
cestor sărbători, (care In 1971 au 
angrenat peste 100 000 de tineri și 
oameni ai muncii din juoeți, vom 
prezenta cîteva dintre ele, în ordi
ne cronologică, așa cum ni le-a re
dat președintele C.J.E.F.S. Maramu
reș, tov. Ioan Pop.

FESTIVALUL DE LA T1.NJAUA- 
HOTENI. Se organizează primăvara 
— prin sărbătorirea primului plu
gar care iese la arat — în apropie
rea comunei Hoteni, pe o pajiște de 
mari dimensiuni. La ultima ediție 
au participat 15 000 de oameni. Ei 
au asistat ia demonstrații de judo, 
gimnastică și box, fiind apoi „eroii" 
concursurilor de trîntă, de haltere, 
precum Și ai partidelor de fotbal 
și volei.

FESTIVALUL DE LA IZVOARE
LE, acum la a Vl-a ediție, serbea
ză prima zi de vară. Organizat în 
comuna situată la poalele muntelui 
Gutinul, el reprezintă una din cele 
mai populare acțiuni, cu o medie 
de participare de peste 20 000 de 
turiști. La ultima ediție, C.J.E.F.S. 
Maramureș a completat obișnuitul

★
Iată cîteva inițiative originale, a- 

tractive Și gustate de marea masă a 
oamenilor muncii Sînt cifre impre
sionante de oameni atrași definitiv 
spre sport. Sînt realizări admira
bile, rod al interesului și pasiunii 
cu care activiștii sportivi maramu 
reșeni știu să angreneze populația 
județului în practicarea exerrițiilor 
fizice.
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Modificări în legătură
cu hotărîrea privind îmbunătățirea

activității antrenorilor

— lata convingerea antrenorului COSI1CA RĂDlifsa $i a Jucătorilor de la s.c. Bacău

PETROLUL tineret
PROMITE SA DEVINĂ

CU ADEVARAT
îm-

pro-

timpul 
se cu- 

interne, 
toamna

un asemenea re- 
fi crezul niciodată 
poate să prezinte 
să .înghită' așa.

(na — incredibil! !) am 
cuviință să merg cu bă- 
pe următorul drum : a) 
vom juca, ofensiv, cu

„Am crezut în steaua lui Rugiubei" 
Foto i S. BAKSI

DĂRUIREA TOTALA TREBUIE SA AIBA 
IN CELE DIN URMĂ, CÎȘTIG DE CAUZĂ'

In urma unei largi consultări

SALE ECHIPE
în suita noastră de prezentări, legate 

de activitatea echipelor de tineret din 
cadrul cluburilor divizionare, astăzi este 
rîndul Petrolului. Și ca de obicei, in 
asemenea situații . n-am gindit să înce
pem cu succinta trecere In revistă a 
unor constatări.

Așa bunăoară, In decursul celor patru 
ani de existență competițion^lă, forma
ția de tineret-rezerve a Petrolului a 
avut. în general, o bună comportare care 
a situat-o constant In rîndul fruntașelor 
întrecerii, uneori chiar cu șanse de a*Și 
adjudeca titlul de campioană. în ace
iași interval de timp, numărul jucători
lor care au evoluat în meciuri oficiale 
a atins respectabila cifră de 54, ceea 
ce, sub raport cantitativ, reprezintă o 
bază de selecție mai mult decît sufi
cientă pentru nevoile de completare a 
lotului primei echipe. Din acest efectiv 
însă, numai șapte îi putem socoti că au 
trecut pragul seniorilor, cu intenția afir
mării, mai mult sau mai puțin. . susți
nută de fapte : Plopeanu, Spiridon, 
Ciucu^ Crîngașu, JStroie, Cpsarek, Ciu- 
Pjtu.,

Concluzia vins aproape de la sine : 
nici un singur titular ancorat în nu
cleul,, propriu-zis ai formației. $1 qu at5t 
mai.puUiVp. valcwe m mtoCMP* — QU. 
pretenția de a-fl depune candidatura, cu 
șanse obiective, la- unul din loturile, re
prezentative.

Șl 1 toate acestea într-o perioadă în 
ca?b PBtrbliif - tfeverseâz^-, * cG ' prețul ’ 
unop mari eforturi morale, prelungita 
criză a reconstrucției. Că in timp 
ce această formație se menține cu șar.se 
în lupta pentru titlu, marea majoritate 
a. încercărilor de titularizare a unor ju
cători, în 11-le seniorilor, s-a făcut, in 
toamna anului trecut, cu elemente re
crutate nu din sfera proprie, ci vecină 
clubului : Căunei, Țaporea, Mână id re, 
Harapu, Moldovan, Doru Nieolae.

Pornind de la aceste constatări și con
vins de faptul că, oricum, Petrolul este 
cel mai interesat în rezolvarea unor in
suficiențe, parțial escamotate pînă acum, 
de realizări nesemnificative, discuția 
noastră cu Mircea Dridea, antrenorul 
secund al ploleștenilor. și-a propus să 
schițeze în cuprinsul unui răspuns com
petent, un punct de vedere actual și 
sinteza . unor preocupări în . perspectivă.

— Ideea ca propria echipă de tineret 
să devină cu adevărat o sursă principală 
de asigurare a primei formații cu jucă
tori de valoare —, a precizat Mircea 
Dridea — domină în prezent preocupă
rile noastre. Așa se explică și faptul că 
obiectivul de bază propus pentru cam
pionatul cadeților, în curs de desfășu
rare, nu este lupta pentru titlu, in ca
drul căreia actuala poziție In clasament 
ne recomandă totuși drept unul dintre 
candidați, ci practicarea unui fotbal bun 
și pregătirea In condițiile disputei com- 
petiționale a unor jucători capabili să 
acopere posturile deficitare ale primei 
garnituri. Cine vor fi acești jucători ? 
Deocamdată, Cosarek, Mierluț și Dobre, 
trei tineri a căror titularizare sperăm 
să devină cit de curlnd un fapt împlinit. 
Vor urma și alții, cei mai mulți recru
tați din fosta echipă de juniori, cu care 
anul, trecut Gigi Dumitrescu a ratat de 
puțin titlul de campioană. Dintre ei» Mu- 
reșan, Istrătescu și Angelescu — juniori 
încă — s-au impus cel mal mult pină 
acum. Șj fără Îndoială, lor li se vor 
adăuga și alte nume pe care ne stră
duim să le găsim numai printre jucă
torii cu o tehnică bună, gabarit de fot
balist modern și mal ales, ploieșteni. 
Pentru că Petrolul a fost mare, atunci 
cînd a avut în echipă, mal ales ploieș- 
teni.

Mihai IONESCU

Departe de a fi considerată una 
dintre favoritele competiției, în 
care,, dimpotrivă, mulți o priveau 
ca pe o autentică anonimă — re
turul campionatului trecut însem
ni nd pentru ea o dramatică în- 
crîncenare a unei mediocrități care 
a izbutit cu greu să-și păstreze 
locul în clasa divizionarelor A — 
echipa băcăuană a constituit SUR
PRIZA TOTALA a primei părți a 
actualei ediții a campionatului. 
Surpriză pentru spectatori, pentru 
celelalte echipe, pentru ziariști. Ig
norată în conul ei de umbră de 
către colegele de divizie, S. C. Ba
cău a țîșniț din spatele favoritelor 
„de drept", a prins un culoar li
ber și a terminat turul, împotriva
oricărui pronostic, în imediata a- 
propiere a puternicei mașini de fot
bal arădene.

Inutil să mai spunem că, la a- 
ceastâ oră. formația de Pe Bis
trița este privită ca unul din cele 
mai importante personaje ale pie
sei... Replica din actul II a aces
tui personaj este așteptată cu o 
justificată circumspecție de cele
lalte 15 echipe și cu un legitim 
interes de către public. Expresie 
a acestui firesc interes, o fugă la 
Bacău putea să ne ofere o „citire" 
pe viu a semnelor pe care le pre
zintă în pragul noului sezon vice- 
campioana de toamnă.

— O vreme rea. dușmănoasă, un 
vînt înghețat care mușcă din fe
țele celor 5 alergători ce compun 
seria a II-a care dă testul Cooper. 
Surprind în ochii 
subțire, cu alură 
dar ambițios, care 
un preț să se dea 
căușe de lacrimă i _
fug pe un obraz îmbujorat de frig, 
îl identific sub o cipilică de co
pil trasă pînă la urechi. E Dem-

tînărului inalT, 
de licean firav, 
nu vrea cu nici 
bătut, boabe ju

ca re se sparg și

brovschi. Se află pe poziția a treia 
și trage cu dinții să nu fie distan
țat de „iepurii" Florea și Comănes- 
cu, care duc trena cu rîndul. 3200 
m... 3300 m... 3400 m... 3500 m... 
3600 m. La această cotă se oprește 
Florea. Dembrovschi este marcat 
cu 3500 m ! Dacă nu l-aș fi văzut 
cu ochii mei, n-aș fi crezut nici
odată că internaționalul băcăuan 
este în stare de 
zultat. Cum n-aș 
că S. C. Bacău 
15 jucători care
ca pe un antinevralgic (cu excep
ția... stilistică a lui Dembrovschi). 
peste 330C metri.

Cum rezultatele testului Cooper 
ilustrează pregnant condiția fizică 
a fotbaliștilor. încerc sondarea stă
rii de spirit — preconcurs — a 
principalului autor al revelației bă
căuane. Fără să-l numesc, oricine 
își dă seama că este vorba de an 
trenorul Costică Rădulescu. prima 
flacără a fotbalului localnic

Discuția demarează cu o profesi
une de credință — „Nu-i las in 
ruptul capLlji pe băieți să dea 
cu piciorul U tot ce au realizat' — 
continuă cu o promisiune rostită 
cu un ton de o 
r.ă — -Ne vom 
și se întoarce, 
rada amintirilor 
pete, dar și cele 
care le-a produs 
băcăuan.

— în returul campionatului tre
cut am trăit cea mal dramatică 
perioadă din viata mea O echipă 
cu mulți jucători tineri — care 
le-au luat locul, rind pe rind. unor 
titulari de vzlaare, ea Panait. Ene 
II. Nunweiller IV. David. Nedelcu. 
Ene Daniel — și-a jucat soarta 
pe muchie de eupt. .

severitate sparta- 
bate ca leii" — 

vrind-nsvrind. in 
cele mai proas- 
mai frumoase pe 
vreodată fotbalul

MECIURI AMICALE

— ...Soarta ei și a antrenorului 
Costică Rădulescu.

— E adevărat. Și a mea. Am a- 
vut șansa să rezistăm. Șț cei care 
in campionatul de tineret-rezerve 
au ocupat locurile 4. apoi 2. apoi 
1. au ajuns azi pe locul 2 in Di
vizia A.

— Acest loc 2 a fost explicat în 
fel și chip de toată lumea. Autorii 
lui aproape că nici n-au mai fost 

Mă gindesc la faptul că 
celor văzute în 
nu se știu, sau 
puțin resorturile

UT.A.—C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1—1)
In cadrul pregătirilor pentru me

ciul cu Tottenham. U.T.A. a intil- 
nit pe C.S.M. Reșița, pe care a 
întrecut-o cu 2—1 (1—1). Au mar
cat : Broșovschl (min. 33, din 11 m) 
și Both (min.
(min. 36).
PROGRESUL 

TEHNICA
Joc friAnos, . .. „

taculoase la ambele părți. Golurile 
au fost marcate de Lupulescu 
(miri. s3)v pentru Politehnica șî de' 
Cotigă (min. 48) pentru 
(I. Baltag, coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — 
CLUB BACAU 1—1

O ultimă verificare a

72), respectiv Florea

BRAlLA — POLI-
IAȘI 1—1 (0—1)
CU tfîuîV faze spec-

Progresul

SPORT 
(0—1) 
băcăuani-

lor înainte-a partidei din _16'-imile 
Cupei. Golurile au fost Înscrise de 
Sorin
Sport Club Bacău ,și de Purică 
(min 83) pentru Textila. (I. Vieru. 
coresp.)
F. C. ARGEȘ — TEHNOMETAL 

BUCUREȘTI 6—0 (0—0).
Un util meci de verificare pen

tru divizionara A
Au marcat : Dobrin (2), Frățilâ 

(2) și Dumitru Emil (2). (I. FE-
ȚEANU — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — C.I.L. 
GHERLA 4—0 (2—0)

Localnicii au dominat in majori
tatea timpului, oaspeții fiind defi
citari la capitolul pregătire fizică. 
Au marcat Ciocan (3) și Victor. 
(I. Toma, coresp.)

Avram (min. 35) pentru

întrebați.. 
în afara 
jocurilor, 
nosc prea 
intime, ale afirmării din 
trecută a echipei băcăuane. Alt
fel spus, lumea nu cunoaște rețeta 
folosită de antrenorul C. Râdules 
cu pentru a obține — cu o e- 
chipă de nerecunoscut. in bine — 
rezultate de nimeni așteptate.

— Dacă așteptați cîteva formu
lări savante, cu conținut teoretic 
nuanțat, veți fi decepționat. An
trenor de categoria a IV-a așa 
cum sini 
crezut de 
ieții mei 
jucăm și 
orice preț, eu orice risc, cu acțiuni 
variate, cu schimbări de direcție, 
cu atacuri rapide purtate de cite 
7,8 jucători : fotbalul ofensiv este 
fotbalul susceptibil de 
greș, este fotbalul viitorului ; b) 
pentru a tace dintr-o echipă cu 11 
jucători • unitate omogenă Pe toate 
planurile, am înlocuit in mare 
parte analizele, mai mult sau mai 
puțin oficiale (in care jucătorii 
sinț de obicei reținuți) cu discuții 
_de la om la om", apropiate, sin
cere. convingătoare ; c) am crezut 
in capacitatea tinerilor de a face 
față asprei lupte din Divizia A, 
in care i-am aruncat fără nici o 
reținere : d) am crezut in steaua 
lui Rugiubei. un băiat cu o inimă 
de aur și eu excepționale calități 
de atacant, care trebuia să-șj gă
sească un drum corespunzător da
rurilor sili; e) am trăit cu ideea 
că dăruirea totală — in fotbal, ca 
și in orice activitate socială — tre
buie să aibă, in cete din urmă, ciș- 
tig de cauză. Aeeastă convingere o 
au azi mulți dintre jucătorii mei.

— Și acum, In încheiere, repor
terul ar mai dori 
ment interpretativ 
siune de credință, 
rintească. pe atit 
„Nu-i las în rup<ul capului pe bă
ieți să dea cu 
au realizat !“

— Aici, sint 
spus Știți cum 
in Bacău un jucător de ia Sport 
Club ? Cum n-a fost nicicind pînă 
acum Pentru acest salut merită 
să faci orice sacrificiu

Antrenorul Costică Rădulescu : Ne 
vom bate ca leii..

In ședința sa din 22 ianuarie, 
Comitetul Federației Române de 
Fotbal a luat în discuție și a a- 
probat proiectul de hotărîre pri
vitor la îmbunătățirea activității 
antrenorilor echipelor divizionare 
și ai centrelor de copii — docu
ment publicat integral în nr. 296, 
din 26 ianuarie, al revistei „Fotbal". 
Cu același prilej, și ca urmare a 
unor sugestii exprimate de parti- 
cipanții la ședința de lucru a co
mitetului F.R.B., s-a stabilit ca ho
tărîrea să capete o formă defini
tivă și să.fie pusă în practică nu
mai după ce va fi complet înche
iată larga acțiune de consultare a 
tuturor celor direct interesați in 
aplicarea ei.

în această idee, studiul ulterior 
al numărului mare de propuneri, 
primite pe adresa Colegiului cen
tral al antrenorilor, a impus efec
tuarea unor modificări, de conți
nut chiar, față de prevederile ini
țiale, modificări pe care le pre
zentăm în continuare și care au 
fost aprobate în ședința din 29 fe
bruarie a Biroului federal.

Prima dintre acestea se referă la 
instituirea grupelor de antrenori, 
în cadrul cărora antrenorii fede
rali nu mai constituie de acum o 
grupă aparte, ci o funcție pe care 
sînt chemați să o îndeplinească 
temporar cei mai buni dintre teh
nicienii noștri în activitate.

Legat de noua formulă 
părțire a antrenorilor pe 
criteriile de confirmare a 
a fost inclus în hotărîre

de
grupe și 
acestora, 
un nou

EXAMEN DE PROMOVARE A ARBITRILOR
Colegiul central al arbitrilor de 

fotbal a stabilit ca examenul de 
promovare de la categoria a doua 
la întîi, care se z va desfășura în 
București, în ziua de 5 martie, să 
aibă loc în sala de festivități a 
Facultății de Drept, de la ora 8,30.

La acest examen se pot pre
zenta, în afara arbitrilor din Bucu
rești, și cavaleri ai fluierului din 
alte localități care nu l-au susținut 
la data programată pentru județul 
respectiv.

aliniat, potrivit căruia „pot face 
parte din grupele A. B, O numai 
antrenorii care nu au depășit li
mita vîrstei de pensionare (62 de 
ani)“, prevedere care ține seama, 
firesc, de condiția exercitării acti
ve a profesiunii de antrenor. La 
același capitol se înscrie și modi
ficarea unuia dintre criteriile do 
atestare pentru grupa C (antrenor 
la echipele din Divizia C), care, 
în noua sa formulare, pretinde a- 
cestora categoria a IlI-a de clasi
ficare și nu a IV-a cum se cerea 
pînă acum. De asemenea, se de
vansează și termenul limită pentru 
confirmarea antrenorilor din a- 
ceastă grupă cu un an (1973 în Ioc 
de 1974), ceea ce în mod evident 
va permite, pe de o parte, progra
marea mai devreme a cursurilor 
de perfecționare profesională a a- 
cestora, iar pe de alta, rezolvarea 
mai operativă a situației celorlalte 
categorii de antrenori necuprinse 
deocamdată în hotărîre.

în ceea ce privește capitolul „An
gajarea și funcționarea antrenori
lor", problema duratei minime a 
contractului urmează a fi rezol
vată — în urma propunerilor a- 
doptate — astfel • LA DIVIZIILE 
A, B și C PENTRU CEL PUȚIN 
DOI ANI COMPETITIONALI (în 
loc de trei) ; LA CENTRELE DE 
JUNIORI, PENTRU CEL PUȚIN 
TREI ANI, IN LOC DE DOI CUM 
FUSESE STABILIT INIȚIAL.

In sfîrșit, o ultimă propunere a- 
doptată și inclusă în textul nou 
al hotărîrii In cauză, care se refe
ră la rezilierea contractelor înain
te de expirarea termenelor de an
gajare. Se adaugă astfel, în afara 
condițiilor prevăzute și aceea a 
„abaterilor grave de la normele e- 
ticii sportive", cu precizarea că a- 
ceste abateri trebuie să fie consta
tate și de F.R.F., pentru a se ex
clude posibilitatea unor interpre
tări unilaterale, subiective, a fap
telor și a luării unor măsuri ar
bitrare.

I. MIHAI

returului
un 
La 

pe 
de

unic supli- 
acea profe- 
cit de... pă- 
inflexibilă : ETAPA A

piciorul in tot ce

puținr vorbe de 
este astăzi salutat

Marius POPESCU

PENTRU REUȘITA SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ
>

(Urmare din pag. 1)

vatorilor federali a fost resăzută 
completată cu persoane competente, 
repartizate pe cele trei categorii di
vizionare (A. B, C).

SECȚIILE DE FOTBAL CU ECHI
PE DIVIZIONARE A VOR INFORM A, 
în cadrul ședinței de marți a Cole
giului divizionar, despre măsarite 
pe care le-au luat. pe baza unei 
circulare a F.R.F.. in vederea bunei 
organizări și desfășurări a jocurilor. 
In aceeași ședință, colegiul va lua 
In discuție regulamentul săJ de 
funcționare. îmbunătățit (si care ur
mează să fie supus aprobării Birou
lui Federal), precum șt problema 
gratuităților la meciuri.

O NOUA COMISIE DE DELEGĂRI 
va funcționa Ir. cadrul Colegiului 
central al arbitrilor și, în baza a- 
probării Biroului FederaL ea are a- 
cum următoarea alcătuire: M. Sa- 
doveanu, AL Tenesc* — men»ri ai 
Biroului colegiului — și P. Olaru. 
secretar.

RESPECTAREA DATELOR Șl O- 
RELOR JOCURILOR. După cum se 
știe, jocurile din Divizia A vor fi 
reluate la 12 martie, ta primele trei

fi

etape, meciurile vor ir.cepe la ora 16 ; 
ir. următoarele patru etape ale returu
lui la ora lfiJO: fE etape'e XXIII— 
XXIV la ora 17; In e'aoele XXV— 
XXVIII la ora I7J0 și XXIX—XXX la 
orală Ir. Divizia B r-eț>utul ia 19.111) 
Si Divizia C OblIII) jocurile vor În
cepe ia ora 11. cu excepția celor to
ci In pro*ramul Pronosport ; a- 
eestea vor ave* loe la orele oficiale 
ale celor din Divizia A. In fir.e. In- 
tilniriîe <ttn cadrai campKxsatnlui de 
juniori < revive rea la 19.111), vor În
cepe la oca IX

Federația atrage atenția tuturor 
echipelor că sint obligate să reșpee. 
le toate aceste date și ore de înce
pere. Nici un meci aa va putea fi 
amioat. mei erele schimbate decît 
cu aprobarea Federației. Cererile 
trebuie făcute ca 19 zile inaiote.

Ir. afara acestor acțiuni și măsuri, 
forul de soeeialitate a transmis in 
timp util c circulară detaliată tutu
ror cluburilor, secțiilor de fotbal di- 
vizionare. precum și comisiilor jude
țene de fotbal, cărora le atrage a- 
ter|ia asupra unor obligații ce le 
revir. și care trebuie Îndeplinite la 
pregătirea șezor.u'ui de primăvară: 
punerea la punct a terenurilor si

mstalafiilor anexe, asigurarea echi
pamentului necesar. intensificarea 
muncii educative cu jucătorii, măsuri 
privind comportarea spectatorilor și 
menținerea ordinei la jocuri, asis
tența medicală pecmanentă. atitudi
nea disciplinată a antrenorilor in 
timoul jocului etc. Un ro| important 
“ această privință revine comisiilor 
jodefene. care trebuie să vegheze a- 
sepra îndeplinirii twturor sarcinilor 
și acolo unde constată abateri sau 
delăsări, să ia măsuri de îndreptare 
șa să propună federației chiar vanc- 
IKumrea celor »inovați.

După cum se vede, federația face 
rfoturi pentru ca sezonul competi- 
țianal să înceapă șl să se desfășoare 
in condiții cit mai propice unei ac- 
tivităp ce trebuie caracterizată prin 
amu>sferă de sportivitate si nivel 
tehnic ridicat, pe măsură obiective
lor fotbalului nostru. Acestor efor
turi ale forului de specialitate ur
mează să li se alăture Insă și cele 
ale cluburilor și secțiilor de fotbal. 
In primul rind. prin respectarea tu
turor sarciniior ce le revin pentro 
că ele. ca unități de bază, au cuvân
tul hotărâtor In ridicarea nivelului 
calitativ al campiorvatuiui și în mer
sul Înainte al fotabului românesc.

Coordonatele prezente și viitoare in activitatea sportivă a tineretului
(Urmare din pag. 1)

pe linia recomandărilor făcute de 
cel de-al IX-lea Congres al Uhiunii 
Tineretului Comunist.

In direcția concretizării unor a- 
semenea recomandări sînt de sem
nalat multe inițiative lăudabile. Aș 
dori să amintesc cîteva dintre ele : 
„Cupa școlarului", excelent orga
nizată în județele Constanța și 
Cluj, Festivalul sporturilor de iar
nă în județul Suceava, Parada 
sporturilor în județul Teleorman, 
Olimpiada sateloy în județul Argeș, 
Turul ciclist al județului Ialomița, 
Festivalul tineretului din județul 
Vrancea.

— Amploarea acțiunilor pe 
care le-ați menționat, într-o 
bună măsură relatate și in co
loanele ziarelor, comportă o bază 
materială corespunzătoare, tot 
mai dezvoltată. Există oare în 
atenția organizațiilor de tineret 
și o asemenea preocupare 
tru extinderea inventarului 
tiv ?

— Acțiunea de sporire a 
materiale necesară practicării 
tulul se află în mers. Au apărut 
la nivelul multor județe întreceri 
între comune și școli pentru cea 
mai frumoasă amenajare sportivă, 
prin muncă patriotică, astfel că la 
data la care purtăm această discu
ție aproape că nu mai există sat 
sau comună, școală generală care 
să nu dispună de cel puțin un te
ren de sport. Și aici mi-aș îngădui 
să fac cîteva exemplificări, să sub-

pen- 
spor-

bazei 
spor-

ROGRAMUL
campionatului diviziei B, ediția 1971-1972

SERIA A IRa

liniez inițiativele tineretului din 
Bîlța-Gorj, de la Liceul „Tudor Ar- 
ghezi“ din Cărbunești, din Prundul 
Bîrgăului 
jului, de 
giu, din 
Argeș și 
amenajat 
mare amploare au avut loc la Con
stanța și Timișoara, unde s-au con
struit, prin muncă patriotică, di
ferite baze sportive și, de asemenea 
la București, în cartierul Pantei i- 
mon, unde s-a ridicat un frumos 
parc sportiv. Sînt realizări care 
poartă amprenta entuziasmului și 
a

și din Miercurea Nira- 
la Liceul silvic din Giur- 
Sauca-Brăila, din Vedea-
Pecica-Arad,

baze sportive. Acțiuni de
care și-au

muncii stăruitoare a tineretului.
— Ați amintit de Gurghiu... 

In vara trecută, C.C. al U.T.C. 
a organizat acolo un foarte reu
șit curs de arbitri, avînd drept 
participanți elevi din licee și 
școli profesionale, cîteva sute. Am 
ințeles, insă, că acțiunea de șco
larizare a unor elevi-arbitri va 
continua...

— Dacă ne amintim bine, pînă 
acum într-un interval de 6 ani — 
au fost prezenți la diferite cursuri 
de instruire peste 16 000 de elevi, 
președinți de asociații sportive șco
lare, inițiați în probleme de orga
nizare a 
elevii, în 
Gurghiul 
mult i un 
bitraj. De fapt, un 
Acum intenționăm să lărgim acțiu
nea, să cuprindem la cursurile de 
arbitri un nunrr de aproximativ 
25 000 de elevi din întreaga țară

activităților sportive cti 
probleme de arbitraj, 

a însemnat ceva mai 
fel de specializare în ar- 

experiment.

pentru disciplinele atletism, bas
chet, fotbal, handbal, și volei. S-au 
și expediat In județe lucrări-ghid, 
brevete și ecusoane. Este de notat 
demarajul bun pe care l-a luat a- 
ceastă importantă acțiune în jude
țele Cluj, Timiș și Hunedoara, în 
municipiul București. Ne gîndim, 
de asemenea, ca în toamnă să ini
țiem și să specializăm arbitri din 
rîndul elevilor și la sporturile de 
iarnă — schi, patinaj și săniuțe. 
La fel la tenis de masă. Fiindcă 
ne aflăm la acest capitol, aș vrea 
să amintesc totodată că anul tre
cut, la Bicaz, au fost școlarizați 60 
de instructori de oină pentru echi
pele din mediul sătesc. O acțiune 
reușită, organizată cu sprijinul 
derației de resort.

— In calendarul sportiv al 
ganizațiilor de tineret sînt 
prinse cîteva acțiuni, să le spu
nem clasice, tradiționale. Le vom 
urmări și in acest an ? La ce 
dimensiuni se vor desfășura ele?

— Interesul față de acțiunile 
sportive tradiționale este în creș
tere, fapt care ne-a determinat să 
le menținem, să le îmbunătățim 
sistemul de organizare. Este vorba 
de Olimpiada de iarnă a elevilor, 
de campionatele sătești de oină și 
volei. 
cum la 
de șah 
retului. 
Iar, de 
sate". Sînt acțiuni înscrise în calen
darul sportiv al tuturor organiza
țiilor U-T.C.

fe-

or-
cu-

de „Săniuța de argint“, a- 
i a IV-a ediție, de Concursul 

al elevilor, de Crosul tine- 
. de Pentatlonul atletic șco- 

„Cupa tineretului de la

— Peste puțin timp. Uniunea 
Tineretului Comunist împlinește 
o jumătate de veac de glorioasă 
existență. Ce acțiuni sini preco
nizate pe plan sportiv in intim- 
pinarea acestui important eve> 
nimeni din viața tineretului pa
triei noastre *

— La nivelul tuturor județelor, 
în municipii au fost inițiate cupe 
la diferite ramuri sportive, între
ceri care se află în plină desfășu
rare, cu participări importante în 
județele Gorj, Bistrița-Năsăud, în 
municipiul București etc. La 19 
martie, cînd se va sărbători semi
centenarul U.T.C. vor avea loc pa- 
răzi, serbări cultural-sportive

S-a hotărît, de asemenea, ca cele 
patru evenimente care au loc la 
sfîrșitul acestei săptămlni — fina
lele trofeului „Săniuța de argint'. 
Cupa tineretului de la sate, Olim
piada de iarnă a elevilor și fina
lele campionatelor universitare — 
să fie dedicate semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist.

în încheierea dialogului acordat, 
tovarășul prof Septimiu Todea a 
ținut să remarce colaborarea tot 
mai strinsă care s-a statornicit în
tre organizațiile de tineret, inspec
toratele școlare și consiliile pentru 
educație fizică și sport in principal, 
fapt care oferă speranțe întemeiate 
în obținerea unor succese remarca
bile și în viitor, fn ceea ce priveș
te participarea tineretului la o ac
tivitate sportivă multilaterală și, 
mai ales, continuă.

XVÎ-A (19 martie)
— Politehnica Timisoara (1—1) 

------ ' (<j-l) 
(0—3)
(0-2 
1—1

(0—2 
(4—4)

C.S.M. Reșița 
Eiectropuiere 
Metaiurgistul 
Minerul Anina 
Minerul Baia Mare 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara

ETAPA
Vulturii Textila Lugoj 
Politehnica Timișoara 
Olimpia Oradea 
C.S.M. Sibiu 
Olimpia Satu Mare 
Chimia Făgăraș 
Corvinul Hunedoara 
Gaz Metan Mediaș

ETAPA A
Elecfroputere Craiova 
Minerul Anina 
Vuiturii Textila Lugoj 
Minerul Baia Mare 
C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara 
Metalurgistul Cugir 
C.S.M. Reșița

ETAPA A
Olimpia Satu Mare 
Chimia Făgăraș 
Gloria Bistrița 
Politehnica limișoara 
Olimpia Oradea 
Corvinul Hunedoara 
Minerul Baia Mare 
Gaz Metan Mediaș

ETAPA A
Minerul Anina 
GSM Sibiu 
C.F.R. Arod 
C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir 
Chimia Făgăraș 
Elecfroputere Craiova

ETAPA A
Corvinul Hunedoara 
C.F.R. Arad 
Minerul Anina 
Vulturii Textila Lugoj 
Elecfroputere Craiova 
Politehnica Timișoara 
QSJM. Reșița 
Olimpia Oradea

ETAPA A XXII-A (30 aprilie) 
Olimpia Satu Mare 
Metalurgistul Cugir 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Baia Mare 
C.S.M. Sibiu 
Olimpia Oradea 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița

ETAPA
Corvinul Hunedoara 
C.S.M. Sibiu 
Olimpia Satu Mare

Craiova 
Cugir

A

— C.S.M. Sibiu
— Gaz Metan Mediaș
— Vulturii Textila Lugoj
— Chimia Făgăraș (1
— Corvinul Hunedoara (0
— Olimpia Oradea
— Olimpia Satu Mare (1—lj

XVII-A (26 martie)
— Gloria Bistrița (0—6)
— C.F.R. Arad (1—lj
— Elecfroputere Craiova (0—2j
— C.S.M. Reșița (0—6)
— Metalurgistul Cugir (0—lj
— Minerul Anina (1—2
— C.F.R. Timișoara (1—2)
— Minerul Baia Mare (0—4j
XVIII-A (2 aprilie)
— Chimia Făgăraș (2—6
— Corvinul Hunedoara (1—4
— Politehnica Timișoara (0—5
— Olimpia Satu Mare (1—2
— C.S.M. Sibiu (0—2 

Mediaș (0—0 
Bistrița (0—1

Oradea

T- Gaz Metan
— Gloria
— Olimpia
XIX- A (9 aprilie)
— C.S.M. Sibiu
— C.S.M. Reșița
— Minerul Anina
— Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Timișoara
— Elecfroputere Craiova
— Vulturii Textila Lugoj
— C.F.R. Arad
XX- A (16 aprilie)
— Olimpia Oradea
— Minerul Baia Mare
— Olimpia Satu Mare
— Gloria Bistrița
— Politehnica Timișoara
— C.S.M. Reșița
— Corvinul Hunedoara
— Vulturii Textila Lugoj
XXI- A (23 aprilie)
— Gaz Metan Mediaș
— C.F.R. Timișoara (0—2
— C.SM Sibiu (0—2
— Olimpia Satu Mare (0—0
— Gloria Bistrița (0—1

(1—0

I

(0-1 
(0-1 
(0-2

(0-2
(0—2

Chimia Făgăraș (2—6 
Minerul Baia Mare 1—1 
Metalurgistul Cugir (0—1

— Elecfroputere Craiova
— Minerul Anina
— Vulturii Textila Lugoj
— C.F.R. Arad
— Chimia Făgăraș
— Corvinul Hunedoara
— Politehnica Timișoara

Gaz Metan Mediaș 1—Q)
A XXIIt-A (7 moi)

— Minerul Baia Mare
— Olimpia Oradea
— Minerul Anina

MAREA TRAGERE

marca acest eveni- 
Loto-Pronosport oferă 
listă 
vom

de „mărțișoare" 
aminti pe cele

La 7 martie a.c. se va desfă
șura una dintre cele mai populare 
și traditionale trageri : marea tra
gere specială LOTO a MĂRȚIȘO
RULUI.

Pentru a 
ment, A. S. 
o atractivă 
dintre care
mai importante :

— Autoturisme
DACIA 1100 si SKODA S 100, în 
număr NELIMITAT ;

— Excursii TURUL CAPITALE
LOR (cu avionul) pe ruta : MOS
COVA — VARȘOVIA—BERLIN — 
PRAGA - BUDAPESTA — SOFIA

DACIA 1300,

C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 
Vulturii Textila Luqoi 
C.F.R. Arad
Chimia Făgăraș

ETAPA
Elecfroputere Craiova 
Gaz Metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina
C.S.M, Reșița 
Gloria Bistrița
Chimia Făgăraș 
Politehnica Timișoara

ETAPA

A

C.F.R. Arad 
C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Electroputere Craiova 
Olimpia Oradea 
Corvinul Hunedoara 
Olimpia Satu Mare 
Minerul Baia Mare

ETAPA
Politehnica Timișoara 
Gaz Metan Medias 
Vulturii Textila Lugoj 
Olimpia Oradea 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița 
Corvinul Hunedoara 
Metalurgistul Cugir

ETAftA
Chimia Făgăraș 
C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara 
Vulturii Textila Lugoj 
Electroputere Craiova 
Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
Minerul Anina

ETAPA A
Metalurgistul Cugir' 
Politehnica Timișoara 
Olimpia Satu Mare 
Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița 
Minerul Anina 
Olimpia Oradea 
C.S.M. Sibiu

ETAPA A
C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Arad 
Olimpia Oradea 
Gaz Metan Mediaș 
Electroputere Craiova 
Corvinul Hunedoara 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița

ETAPA A
Minerul Anina 
C.S.M. Reșița 
Chimia Făgăraș 
Olimpia Satu Mare 
Metalurgistul Cugir 
Politehnica Timișoara 
Vulturii Textila Lugoj 
Minerul Baia Mare

• In paranteză : rezultatul din turul campionatului

— Politehnica Timișoara (0—0)
— Gloria Bistrița (0—„■)
— C.S.M. Reșița (0—3)
— Elecfroputere Craiova (0—2)
— Metalurgistul Cugir (0—lj 
XXIV-A (14 mai)
— C.F.R. Timișoara (0—3
— Olimpia Satu Mare (1—1
— C.S.M. Sibiu (1—3
— Minerul Baia Mare (0—4
— Corvinul Hunedoara (1—0
— C.F.R. Arad (1—4
— Vulturii Textila Lugoj (2—4
— Olimpia Oradea (1—2

A XXV-A (21 mai)
— Chimia Făgăraș (0—01
— Gloria Bistrița (1—2]
— Minerul Anina 1—1
— Gaz Metan Mediaș
— Vulturii Textila Lugoj
— Politehnica Timișoara

1—3) 
0-5) 

— Metalurgistul Cugir 0—2) 
A XXVI-A (28 mai)

— Minerul Baia Mare (0—3)
— Elecfroputere Craiova (0—1)
— C.F.R. Arad (0—1)
— Olimpia Satu Mare (0—lj
— Cnimia Făgăraș (1—2) 
— Minerul Anina (1—2)
— C.S.M. Sibiu (0—1)
— C.F.R. Timișoara (0—1)

. XXVII-A (4 iunie)
— Olimpia Oradea 1—3 
— Corvinul Hunedoara 1—2 
— C.S.M. Sibiu 0—1
— Gaz Metan Mediaș 0—2
— Metalurgistul Cugir (0—2
— Minerul Baia Mare (1—2
— C.S.M. Reșița (0—2
— Politehnica Timișoara (0—2 

XXVIII-A (11 iunie)
— Vulturii Textila Lugoj (0—1)
— Corvinul Hunedoara (0—2)
— Chimia Făgăraș (0—lj
— C.F.R. Timișoara (2—3j
— C.F.R. Arad (0—lj
— Elecfroputere Craiova (2—2)
— Gloria Bistrița (1—2j
— Gaz Metan Mediaș (0—lj
XXIX-A (18 iunie)
— Politehnica Timișoara (0—0)
— Minerul Ănina (0—4)
— Vulturii Textila Lugoj (0—lj

• ----- ((K_]j
(0—3 
(0—lj 
(0—1 
(0—2j

A

— Chimia Făgăraș
— Minerul Baia Mare
— Metalurgistul Cugir
— C.S.M. Reșița
— Olimpia Satu Mare 
XXX-A (25 iunie)
— Gaz Metan Mediaș
— Gloria Bistrița
— C.F.R. Timișoara
— Corvinul Hunedoara
— C.F.R. Arad
— Elecfroputere Craiova
— C.S.M. Sibiu
— Olimpia Oradea

SPECIALĂ LOTO A MĂRȚIȘORULUI
(durata cca. 18 zile), precum și 
excursii în BULGARIA și GRE
CIA (durata cca. 9 zile), tot în 
număr NELIMITAT ;

— Cîștiguri în bani de valoare 
variabilă și fixă.

Atribuirea tuturor acestor cîști
guri se va face pe baza a 5 ex
trageri, în 3 faze. In totail vor fi 
extrase 36 de numere. Cîștigurile 
se oferă pe 25 de categorii.

Participarea se face cu urmă
toarele 3 feluri de variante: 2, 5 
si 15 lei. Biletele de 15 lei dînd 
dreptul de participare la toate cele 
5 extrageri.

Se mai poate participa și pe

variante combinate și combinații 
„cap de pod', jucate cu taxa de 
participare de 5 lei și respectiv, 
15 lei varianta simplă componentă. 

Precizăm că. în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor la extragerile 
I și a II-a obișnuite. TOATE BI
LETELE AU DREPTUL SA OB- 
ȚINĂ AUTOTURISME la alegere.

Iată deci, nenumărate posibiti- 
tăți pe care nu vă rămîne decît 
să le puneți in practică narticipînd 
la această mare tragere

' Procurați-vă biletele din veme I

Rubrică leductatâ
de LOio-PRONOsru.;j



ASEARĂ LA HOCHEI

Aflată în drum spre Miercurea 
Ciuc, și profitînd de faptul că este 
liberă în ziua inaugurală a campio
natului mondial (grupa C),. ecEiipa 
de hochei a Olandei a susținut a- 
seară, pe patinoarul artificial „23

ROMANIA

intîlnește
ELVEȚIA

August" din Capitală, o partidă de 
verificare în compania selecționatei 
de tineret a României.

Meciul a fost iute, viu, disputat 
cu ardoare și cu ambiție de ambele 
părți. Superiori din punct de ve
dere tehnic și tactic, regâsindu-se 
mai bine pe gheață, tinerii jucători 
români au repurtat o victorie meri
tată cu scorul de 5—2 (3—0 2—1 
0—1).

Formația Olandei, complet nouă 
în actuala sa alcătuire, dispune de 
numeroase elemente talentate care, 
după ce își vor apropia și experien
ța partidelor internaționale, vor pu
tea alcătui o echipă redutabilă.

Au marcat: L. Iordan (2), Mihă- 
ilescu, M. Vlad, Moiș, respectiv 
De Heer și Van Veghel.

A arbitrat cuplul român Gh. Mu- 
reșanu — M. Presneanu.

ANNE MARIE PROELL FAVORIT» OBȚIN VICTORII
IREZISTIBILA...

Un spectaculos atac concentric al hocheiștilor români la poarta olandeză.

la hochei
Fotoi R. PAUL

Dubla întilnire cu selec
ționata de hochei a Elve
ției (astăzi și mîine, de la 
ora 18,30, pe patinoarul ar
tificial „23 August" din Ca
pitală) reprezintă o verifi
care de maximă importanță 
pentru echipa noastră națio
nală, aflată în stadiul final 
al pregătirilor pentru parti
ciparea la grupa B a C.M., 
pe care o va găzdui arena 
de gheață bucureșteană în
tre 24 martie și 2 aprilie.

După cum se știe, evolu
țiile de pînă acum ale lotu- 
’ui nostru au fosț contradic
torii și nesatisfăcătoaxe.

în ultima perioadă volu
mul de muncă a crescut, ju
cătorii au făcut serioase acu
mulări cantitate, așa că ar 
fi normal să se producă și 
saltul calitativ mult aștep
tat.

Formația noastră întîlneș- 
te un team redutabil, din 
trupa A a campionatului 
mondial, în fața căruia va 
susține un examen greu și 
serios. Elvețienii dispun de 
o pleiadă de jucători de ma
re clasă, în frunte cu por
tarul Rigolet, cotat drept u- 
nul dintre cei mai buni din 
lume.

Oaspeții au sosit aseară, în 
efectiv complet, și vor efec
tua astăzi dimineața un ușor 
antrenament de acomodare.

La ora 18,30, cuplul ce
hoslovac de arbitri Bucala— 
Kosinek va fluiera începu
tul partidei.

Antrenorul principal M. 
Flamaropol va utiliza urmă
toarea formație :

Dumilraș (Morar) — por
tari ; Varga—Ioniță , Turea- 
nu—Făgăraș. Fl. Sgincă— 
Scheau — fundași, Gheor
ghiu — Calamar — Ștefanov, 
Pană—Florescu—Bașa, Hu- 
țanu — Fodorea — G. Szabo, 
Texe, Axlnt* — înaintași.

(Urmare din

CAMPIONATUL MONDIM. DE HOCHEI (grupa C) 
V SE INAUGUREAZĂ CO MECIURI DE TATONARE

NEW YORK 2 (Agerpres). 
„Cupa Mondială" 
nin) a programat 
Valley o probă de 
care a fo6t dștigată 
rie Proell (Austria) 
1:18,96, urmată de 
maier (R.F.G.) — 
Lafforgue (Franța) 
clasamentul general 
Mondiale" 
Proell cu 258 p, urmată de Fran
cois© Macchi (Franța) — 187 p și 
Wiltrud Drexel (Austria) — 102 
p. Pe echipe Franța ocupă primul 
loc — 887 p, urmată in ordine de 
Austria — 706 p și Elveția — 
439 p.

la schi (femi- 
pe Heavenly 
slalom uriaș 

de Anne Ma- 
cu timpul de 
Roși Mitter- 

1:19,26 și Britt 
1:19,31. în 

al „Cupei 
conduce Anne Marie

• în clasamentul Marelui Premiu —FILT
1. Smith 2. Năstase 3. Gimeno

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Au continuat întrecerile turneului 
internațional de tenis de la Hamp
ton

în
Ilie
6—1
Edlefsen. Francezul Georges Goven 
a cîștigat cu 6—3, 6—1 în fața

(Virginia). „
turul doi, campionul român 

Năstase l-a eliminat cu 6—2, 
pe tenismanul american Tom

pag. 1) a unei populații 
în gesturile de os-

mai vorbi de contingentele de jucă
tori pe care orașul le-a furnizat 
echipei naționale. Dar, faptele pre
zentului sînt și mai grăitoare decît 
istoria. Populația orașului (și în spe
cial tineretul) a ajutat la încheierea 
construcției noului hotel cu 8 etaje 
și a noului patinoar cu ardoarea 
pe care ar fi pus-o la durarea pro
priei lor case.

Acum, cînd patinoarul e gata 
(conceput de fostul schior și patina
tor brașovean Ion Rădăcină în li
nii arhitectonice sobre, cu mari vo
lume de beton), localnicii nu vor 
să-i spună altfel decît „Palatul de 
gheață" (întocmai ca „Palais de 
glace", la Grenoble sau „Eispalast", 
la Innsbruck). Pentru a împlini 
imaginea estetică, nu-i lipsește nour 
lui edificiu sportiv decît o orna
mentație peste masivele forme me
talice din interior și o statuie sim
bolică pe peluza special creată 
fațadă. Iată o invitație indirecță la 
inspirație pentru artiști I

în acest palat de gheață, timp de 
8 amieze, dupa-amieze și seri, vor 
copleși tribunele (cu locuri încăl
zite) de fiecare dată aproape 4000 
de oameni — doar cei prevăzători 
care și-au procurat din vreme abo
namentele. înseamnă că, în aceste 

împrejurări, fiecare al șaselea cetă
țean al orașului își va îndrepta pa
șii spre patinoar, acasă rămînînd 
doar pruncii și invalizii.

Echipele participante au sosit în 
oraș, după ce au parcurs un ine
dit itinerar climatic : ghiocei la Săf- 
tica, burniță la Ploiești, moină la 
Cîmpina, ceață deasă la Posada, 
soare toropitor între Brașov și Tuș- 
nad, în sfîrșit, cer cenușiu și aer 
uscat spre capătul călătoriei, unde-i 
aștepta gheața (artificială) și căl-

dura (naturală) 
care s-a întrecut 
pitalitate.

După primele
(vineri și sîmbătă) vom cunoaște 
forța combativă a celor 7 echipe 
participante : Austria, Bulgaria, 
R. P. Chineză, Danemarca, Italia, 
Olanda, Ungaria. Vineri după-amia- 
ză și seara sînt progrmate meciuri 
care, în mod firesc, trebuie să 
confirme forma bună a selecționa
tei maghiare în fața danezilor și 
să ne dezvăluie, pentru prima oară 
într-o competiție oficială, capacita
tea echipei R. P. Chineze în întîl- 
nirea sa cu rutinata formație bul
gară. în hora acestor prime jocuri 
de tatonare intră abia sîmbătă echi
pele Italiei (destul 
tită), Austriei (cu 
riență în grupă) și

două zile de joc

de bine pregă- 
o veche expe- 
Olandei.

la

SPICUIRI DIN REGULAMENT
în conformitate cu prevederile re

gulilor L.I.H.G primele două clasate 
in grupa C promovează pentru sezo
nul următor in grupa B, în ' ’
ultimelor două clasate din 
grupă.

Clasamentul se întocmește 
punctelor acordate pentru 
med (2 p pentru victorie, 1 p pentru 
un med egal și 0 p la înfrîngere). 
Ordinea echipelor este decț determi
nată de numărul de puncte acumu
late de fiecare, tn cazul în care două 
sau mai multe echipe dețin un nu
măr egal de puncte, clasarea lor se 
face In funcție de victoria directă. 
Dacă egalitatea persistă. Se ia în 
considerare golaverajul general (în
tocmit prin scădere) dar dacă totuși, 
și In această situație, egalitatea se 
menține golaverajul va fi stabilit prin 
împărțire.

PUCURI...
• Cu 

îoc un 
trinelor 
tema : 
care au_  ,__ . ___
terie din 11 județe. învingător — 
cel puțin pe perioada campionatului 
mondial — a ieșit hocheiul.

locul 
această

in baza 
fiecare

SURPRIZE ÎN A 5-a ZI

A UNIVERSIADEI ALBE
Favoriții învinși in probele de schi alpin

LAKE PLACID 2 (Agerpres). — 
„Universiada albă" a continuat pe 
bazele sportive ale stațiunii ame
ricane Lake Placid. Proba mascu
lină de slalom special s-a înche
iat cu victoria neașteptată a schi
orului polonez Roman Derezinski 
care a realizat în cele două „man
șe" timpul total de 85.72 Pe locu
rile următoare s-au clasat Masa
yoshi Kashiwagi (Japonia) — 86,69 
și Fabrice Thomas (Franța) 88,53. 

. în proba feminină, medalia de aur 
a fost cucerită de schioara italian
că Anahid Tasjian. Ea a realizat 
in ambele „manșe" rezultatul de 
89,67. Americanca Karyn West s-a 
clasat pe locul doi cu 90,42. ur
mată de Bărbi Edelsbrunner (Aus
tria) — 92,81. Din cauza traseului 
dificil multe dintre concurente au

șiabandonat. Printre ele figurează 
Traute Hacker (Austria), principa
la favorită a probei.

Polonezul Roman Derezinski este 
în vîrstă de 20 de ani. El urmea
ză Facultatea de Medicină. Italianca 
Anahid Tasjian are, de asemenea, 
20 de ani și frecventează cursurile 
facultății de medicină veterinară 
din Torino.

în turneul internațional de ho
chei pe gheață, echipa Canadei i 
învins din nou selecționata S.U.A. 
Hocheiștii canadieni au cîștigat cu 
5—3 (2—1, 2—2, 1—0). Echipa ca
nadiană se află acum pe locul 
doi după echipa U.R.S.S. 
ții sovietici au învins de 
echipa canadiană, ultima 
3—2). Pe locul trei
lecționata S.U.A.

compatriotului său Pierre Barthes, 
iar americanul Cliff Richey 
a dispus cu 6—4, 6—4 de
spaniolul Manuel Orantes. Alte re
zultate : Gimeno (Spania) — Koch 
(Brazilia) 6—7. 6—1, 7—5 ; Connors 
(S.U.A.) — Fillol (Chile) 6—1, 6—2; 
Gisbert (Spania) — Zednik (Ceho
slovacia) 6—1, 

în proba de 
și Ion Țiriac 
7—5 perechea 
glia) — Hans
tr-o altă partidă : Mc Manus, Os
borne (S.U.A.) — Barthes, Goven 
(Franța) 7—5, 7—6.

★
înaintea încheierii turneului de 

la Hampton, în clasamentul Ma
relui Premiu — FILT, continuă 
să conducă Stan Smith cu 80 n, 
urmat de Ilie Năstase — 51 p. A. 
Gimeno — 35 p, G. Battrick — 
31 p, H. Rahim — 25 p. P. Barthes 
— 23 p, J. Gisbert 
Orantes 
turneu ;
gramat 
martie, 
ropa.

6—-2.
dublu Ilie Năstase 

au învins cu 6—4, 
David Lloyd (An- 
Kary (Austria). în-

20 p. M. 
i — 18 p. După ultimul
al circuitului „indoor", pro- 
la Washington, între 6 și 12 
întrecerile continuă în Eu-

TELEX

(hocheiș- 
două 
oară

ori
cu

Turul ciclist internațional al Cubei a 
fost dominat la această ediție de rutierii 
țării gazdă, care au ocupat primele trei 
locuri In clasamentul individual, prin 
Aldo Arendbia, Râul Vatsuez șl Sergio 
Martinez. Primul dintre alergătorii străini 
a fost polonezul Nowicki, care s-a cla
sat pe locul S3. Pe echipe, victoria a 
revenit reprezentativei Cubei.

cîteva zile 
concurs de 

diferitelor 
„hocheiul și primăvara".
luat parte specialiști în ma-

în urmă a avut 
amenajare a vi- 

magazine. CU 
la

• Reprezentativa R. P. Chineze a 
deplasat cel mai masiv lot ’ 
tori : 20 (3 portari, 4 linii 
rare si de atac).

de jucă- 
de apă-

cei doi• Iuliu Szabo, unul din 
frați Szabo care au onorat mulți ani 
hocheiul românesc, și-a luat miercuri 
seara rămas bun de la activitatea 
competiționalâ, după ce a jucat cîte
va minute — ultimele sale minute 
active — în Intîlnirea revanșă dintre 
formația locală Avîntul și selecțio
nata Italiei. Cunoscutul jucător, care

timp de 16 ani s-a numărat printre 
virtuoșii crosei, nu va spune adio 
patinoarului, el devenind antrenorul 
echipei Avîntul (din care făcea parte).

• La primele meciuri amicale a 
asistat și arhitectul Ion Rădăcina din 
Brașov, cel care a conceput „Pala
tul de gheață". Aflat la primul său 
proiect cu caracter sportiv, arhitec
tul brașovean a ținut să vadă cum 
arată patinoarul... ornamentat cu ju
cători, arbitri, scoreri și mii de spec
tatori. Nu știm cu ce impresie s-a 
întors acasă, dar îl informăm, prin 
intermediul acestor rînduri, că atît 
hocheiștii italieni, cît și cei din R.P. 
Chineză s-au declarat foarte mulțu
miți de patinoar.

• S-au pus în vînzare brelocuri șl 
fanioane consacrate competiției ho- 
cheistice.

„TROFEUL CARPAȚI" NU-ȘI DEZMINTE RENUMELE
PLOIEȘTI, 1 fpria toiex, ds Ui 

trimisul nostru).
Furtunos • (ost dabutul acestei 

a 13-a ediții a „Trofeului Carpați" 
la handbal masculin. Într-atît de 
furtunos, Incit deși pentru primul 
comentariu ne pregătisem să abor
dăm un alt subiect, rezultatele pri
mei etape (două ^emiaa* dla trei 
partide...) ne-âu obligat să aban
donăm intențiile și să consacrăm 
aceste rînduri unor sugestive fl, 
credem, neapărat necesare comple
tări la succintele cronici trenam! »e 
miercuri după-amlază.

Prima observați* care *e impune 
net după aceste jocuri inaugurale 
este aceea că două dintre cele trei 
reprezentative socotite, pe bunâ 
dreptate, principalele favorite ale 
competiției, adică selecționatele Iu
goslaviei și R. D. Germane, n-au 
reușit să se impună tn fața unor 
echipe ale căror ultime rezultate in
ternaționale nu le recomandau prea 
călduros. In confruntarea dintre for
mațiile R. D. Germane fi Suediei, 
cei avantajați de egalitatea înscri
să pînă la urmă pe tabela de mar
caj au fost handbaliștii germani, în 
ciuda faptului că el au condus ma
joritatea timpului. Făclnd această 
afirmație, oarecum contradictorie, 
ținem seama de un amănunt care 
nu și-a putut găsi loc în puținele 
rînduri ale cronicii partidei, și a- 
nume acela că în timp ce selec
ționata R.D.G. a beneficiat de apor
tul unui portar excelent, tînărul

Maestrul emerit al sportului Gheorghe Gruia se află în centrul atenției 
iubitorilor handbalului chiar

Iată-l in postură de
cind nu plutește peste bariera semicercului, 
interpret al unei faze controversate.

Foto i loan POPAj

echipa
pe

Voigt, o veritabilă revelație, 
scandinavă a avut accidentat 
portarul titular, simpaticul Frank 
Strom. Surprinzătoarea vitalitate 
ți ambiție a nordicilor l-au adus

Al doilea turneu al campionatului masculin de volei
(Urmare din pag. U

desprins clar de zona retrogradării, 
în timp ce craiovenll rămln serios 
amenințați de a cădea în B. Foarte 
bun arbitrajul cuplului bucureștean 
A. Constantin — V. Dumitru.

Reuniunea de dimineață i-a în
cheiat cu partida Politehnica Timi
șoara — Unirea Tricolor Brăila. 
Spre deosebire de evoluția sa ia 
Brașov, formația brftileană, dețină
toarea lanternei, s-a comportat mult 
mal bine, beneficiind ți de aportul 
jucătorilor Brandenburg și Cramer. 
In ciuda evoluției sale bune, Uni
rea Tricolor nu a reușit să cîștige, 
deoarece timișorenii ș-au comportat 
la un. nivel mai bun. Jocul a cunos
cut multe răsturnări de situații pe 
parcursul seturilor, brăilenll cedlnd 
finaluri în care scorul le-a fost me
reu favorabil : 12—9 (satul I), 19—9 
(setul II) și 11—10 (setei III). în ur
ma acestei lnfrîngeri. Unirea Trico
lor nu se mai poat* salva de la re
trogradare, ln timp ce Politehnica 
Timișoara a făcut un pas important 
spre... permanența til A. Corăot Ar
bitrajul prestat de I., Ni^utasătf șl 
N. Ionescu (ambii din Buc.).

în prima întilnire * dupa-șuniezlt, 
Steaua—Universitatea Qilj, âm asis
tat la o dispută luterasaată, «chUl- 
brată. adeseori spectaculoasă. Stu
denții au dat b replic* destul de 
bună campionilor, pe car* L*u con
dus cu 11—8 ln primul sm *1 eu 
8—2. 12—6 șl 14—1> Ln **-*!
treilea. Păcat că yolefballștil «Su

jenl au abordat această partidă cu 
convingerea că nu mal e nimic de 
făcut Altfel, el ar fi putut obține 
poate mal mult în acest mecL

In partida cu Rapid, echipa Pro
gresul nu a mal arătat 
cu care ne obișnuise ți, cu 
strădaniile, bancarii au 
nul învinși categoric 
mult mal decisă și mal

vitalitatea 
toate 

părăsit tere- 
de o echipă 
omogenă.

: Dinamo Buc. — Vllto- 
3—0 (9, 8. 1) : Tractorul

Rezultate 
rul Bacău _.......................
Brașov — Universitatea Craiova 3—1 
(9, —9, 7, 14) : Politehnica Timișoara
— Unirea Tricolor Brăila 8—0 (12, 18. 
12) j Steaua — Universitatea Cluj 8—o 
(12, 8, 14) ; Rapid — Progresul Bucu
rești Ș—e (7; 11; 10) ; I.E.F.S. — Poll- 
tehntaa Galați 3-1 (-9, -11, 9, 13, 7).

Programul de astăzi — de la ora 
9 : »U7 Craiova — Poll. Timișoara, 
Viitorul — Tractorul; I.E.F.S. — Uni
rea Tricolor fi de la ora 18 : „U4 ciul
— Dlnamoi Progresul — Steaua și 
ML Calați — Rapid.

In ultima tntllalr» * leril, echipa 
locali. Politehnica, a dat replica 
formației buoureștene I.E.F.S. După 
ce gazdele au cîștigat primele două 
•eturi, âtudențil din Capitală au re
montat surprinzător handicapul, ad- 
jâdectada-țl șl setul decisiv, iar o 
dată (tu el victoria finală.

pe aceștia pînă la un pas de rea
lizarea unei mari surprize.

în confruntarea dintre handbaliș
tii iugoslavi și cehoslovaci, aceștia 
din urmă au arătat că strădaniile 
din ultimul timp ale antrenorului 
Jiri Vicha (fost portar) nu au fost 
zadarnice. Selecționata cehoslovacă 
a prezentat și ea un portar exce
lent, mai puțin cunoscut pînă a- 
cum (este vorba de Peter Pospisil), 
dar despre care se va vorbi, în cu- 
rînd, elogios. în afară de aceasta, 
handbaliștii cehoslovaci au jucat 
bine și perseverent cu pivoții, dove
dind, așa cum au încercat și au 
reușit în parte reprezentanții noștri 
în finala „Cupei Mondiale", că re
dutabila apărare iugoslavă nu este 
chiar așa de invulnerabilă

Dar, din rezultatele primei etape, 
ca și comportarea echipelor în run
da inaugurală a acestei mari între
ceri handbalistice, nu putem trage 
concluzii definitive. Jocurile urmă
toare vor clarifica mai bine impre
siile și vor ajuta la conturarea unor 
observații mult mai corecte. Impor
tant este să reținem douâ lucruri. 
Primul ar fi acela că „Trofeul Car- 
pați* nu-și dezminte renumele șl 
confirmă pe deplin așteptările. A 
doua remarcă este legată de corecti
tudinea manifestată în joc, tn ciu
da îndîrjirii cu care fiecare echipă 
și-a apărat șansele.

Concludent este faptul că în 
de minute de joc (și ce joc...) 
fost dictate doar 18 minute de 
minare.
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• In lotul* italian figura o linie de 
atac alcătuită din frații : Orlando, 
Sandro și Renato de Foni. Din pă
cate, „tripleta fraților", nu va. fi-în
treagă la Miercurea Ciuc din pricina 
îmbolnăvirii lui Orlando, care a ră
mas la Aleghe (o mică localitate 
lingă Cortina d’ Ampezzo).

De la trimisul nostru 
Traian IOANIȚESCU

de Deși nu se „vede” in clasamentul Turului ciclist al Sardiniei, după patru etape, 
Eddy Merckx continui si fie căutat de fotoreporteri. Iaifi-1 (in mijloc) conducted plu
tonul in cursul etapei de ieri, desfășurată intre Nuoro șl Porto Torres — 170 km — 
șl ciștigată de olandezul T. Karstens te 4h 10:10, lider continuind să fie italianul Ma
rino Basso,

La Koenigssee (RFG) s-a desfășurat un 
concurs Internațional de săniuțe. Proba 
feminină s-a Încheiat cu victoria cam
pioanei vest-germane Elisabeth Demleit- 
ner. cu timpul de 2:52,87. Pe locul se
cund. compatrioata sa Christa Schmuck 
— 2:55,20, urmată de Sarah Felder (Ita
lia) — 2:56,38. La masculin, pe primul 
loc s-a clasat Josef Fend (RFG) — 3:03.05 
urmat de L. Nagenrauft (RFG) — 3:03.40 
șl R. Schmid (Austria) — 3:03,78. Clasa
mentul pe echipe : R.F. a Germaniei — 
807 p. Austria — 280 p, Cehoslovacia — 
158 p, Italia — 119 p.

In stațiunea alsaciană de sporturi de iar
nă Marksteln s-a desfășurat un concurs 
International de sărituri cu schlurtle. în 
oare victoria a revenit sportivului elve
țian Emst von Gruingen cu 193,3 p. L-au 
urmat ta clasament compatriotul său 
Joseph Zehnder — 187,1 p șl italianul Al
bino Ezana — 1*8,4 p.■
Campionul european de box la cat. 
muscă, Italianul Fernando Atzori, lșl va 
pune astăzi, titlul tn joc In fața elve
țianului Fritz Chervet. Este pentru a 
doua oară tn ultimii 4 ani cînd acești 
doi pugiilsti se întfineae pentru centura 
continentală. In anul 1987, Atzori a cfȘtî- 
gat prin KO tn repriza a 14-a. Italianul 
este te vîrstă de 29 de ani șl a fost 
campion olimpic la Taldo. Ptnă to pre
zent, el șl-a apărat ou succes titlul con
tinental de lo ori.

Telefotoo : AJP. — AGERPRES

In „Cupa cupelor* la baschet (masculin), 
formația Juventud din Badalong (Spa
nia) a întrecut cu scorul de 83—79 (35-31) 
echipa Steaua Roșie Belgrad. Medul re
tur va avea loc la I martie.

• ZIARELE vest-germane și franceze con
semnează că meciul dintre Borussia Monchen- 
gtadbach șl Bayern Miinchen (2—2) a fost 
cel mai frumos din actualul sezon. îndeosebi, 
duelul Beckenbauer — Netzer a pasionat cei 
mai mult: ambii au fost notați cu califica
tivul maxim. • DUP A ETAPELE din. cam
pionatele naționale desfășurate sîmbătă șl du
minică, situația în clasamentul golgeterilor 
europeni a rămas neschimbată : Lee (Man
chester City) 27 goluri (în 30 jocuri), Harper 
(Aberdeen) 25 (25), Antoniadis (Panathinaikos) 
23 (22), Keita (Marseille) 23 (25) și Miiller 
(Bayem Miinchen) 23 (23), ceea ce dovedește 
că „tunarii" n-au fost în zi de șut. Se mai 
întîmplă. • IN CAMPIONATUL ANGLIEI, 
lupta pentru primul loc devine tot mai pa ■ 
sionantă. Sîmbătă, lidera Manchester City a 
fost învinsă de Liverpool. Acum ea are 4 
puncte avans față de următoarea clasată 
(Leeds United), care are însă cu două jocuri

mai puțin. • 1N CUPA ANGLIEI s-a ajuns 
în faza sferturilor de finală. Capul de afiș 
din „sferturi" îl deține meciul dintre Leeds 
United și Tottenham. Celelalte meciuri : Man
chester United (sau Middelsbrough — divizia 
a II-a) — Stoke City. Birmingham (divizia a 
II-a) " ” - ■
Leyton Orient (divizia 
trei 
mai
BILUL este inamicul nr. 1 al fotbalistului 
profesionist"... a declarat portarul echipei bra
ziliene Porto Alegre, Jair Sousa — care a 
scăpat ca prin minune dintr-un grav acci
dent de mașină. Alte cazuri s-au soldat cu 
adevărate tragedii. Paraguayanul Vicente Jara, 
care joacă la Sabadell (Spania) și-a pierdut 
un ochi, iar portarul de rezervă al formației 
Juventus Allessandrelli, s-a 
puțin de 14 răni, care 
chirurgicale. Concluzia

echipe 
rămas

Huddersfield și Derby County — 
a II-a). Prin urmare, 

din divizia secundă au 
în cursă... • „AUTOMO-

ales cu nu mai 
au necesitat intervenții 
este Mmpede. • A DE-

VENIT UN OBICEI (credem util) ca antre
norii să-și urmărească viitorii adversari în 
competițiile europene. Ștefan Covaci (Ajax Am
sterdam) a urmărit pe Arsenal, Valentin Stă- 
nescu (Steaua) pe Bayem Miinchen, Jimmy 
Hogan (Benfica) pe Feyenoord, Happel (Feye- 
noord) pe Benfica etc etc • HELMUT SCHON 
a alcătuit lotul vest-german pentru meciul 
amical cu Ungaria (29 martie, la Budapesta). 
Singura noutate : a fost selecționat Siggi Held 
(care activează acum în liga a II-a, la Kickers 
Offenbach), același care a fost unul din „eroii" 
World Cup“-ului din 1966. • LA 11 MARTIE, 
federația de specialitate din Italia va hotărî 
dacă Squadra Azzurra va fl prezentă sau nu 
la .mini campionatul mondial din Brazilia. 
Se pare că deținătorii trofeului doresc o nouă 
întîlnire cu finaliștii din Mexic, dar nu și ita
lienii...

I. o.

„SEZON EXCELENT" PENTRU ȘTEFAN COVACI
Vă anunțam de la Atena. Intîlnirea cu 

Ștefan Covaci, care Însoțea acolo echipa 
reprezentativă a Olandei. Totdeauna dis
cret în privința meritelor și evenimen
telor oe-1 privesc, antrenorul român 
oare conduce echlpa-llder din campiona
tul „țării lalelelor” ne spunea că a venit 
în capitala Greciei pentru a-1 urmări De 
cei șase jucători de la Ajax, selecțio
nați te lotul reprezentativ. Dar ștefan 
Covaci făcuse deplasarea In calitate de 
consilier al echipei naționale, calitate 
pentru care fusese solldtat de preșe
dintele federației din Olanda, Impresio
nat de randamentul acestui antrenor la 
Ajax. Șl oficialul olandez se felicită pen
tru inspirația sa. Modul cum Ștefan 
Covaci a pregătit, alături de Fadrhonc, 
Intîlnirea de pe stadionul Karalskakls, a 
avut un rol dedsiv In repurtarea celei 
mal prețioase performanțe a naționalei 
olandeze din ultimii ani. Presa din Rot
terdam. Amsterdam și Haga sublinia că 
niciodată reprezentativa n-a abordat cu 
attt aplomb șl cu atlta oonvlngere o par
tidă, fie ea șl lipsită de o miză eompe- 
tițlonală. Comentatorii remarcă. În pri
vința utilizării antrenorului lui Ajax în 
calitate de consilier al reprezentativei, 
că... „te sflrșit pregătirea unul meci s-a 
făcut cu ajutorul unul bun cunoscător 
al adversarului, așa că naționala n-a mal 
intrat pe tere? legată la ochi, pradă 
surprizelor...*

Dar solicitarea Iul Ștefan Covad la 
echipa națională nu reprezintă — v-o 
spuneam șl mal sus — dedt recunoaște- 

. rea meritelor sale la Ajax. De la preșe
dintele clubului, Van Praag, și ptnă la 
masorul echipei, toată lumea este tncln- 
tată de directorul tehnic. Mi se pare 
foarte convingătoare, In această direcție, 
o declarație a lui Cruyff, făcută la Ate
na unui redactor de la „Athletiki Iho* : 
„Aș fi nerecunoscător dacă aș uita meri
tele lui Michels te ridicarea lui Ajax. 
Dar tot nedrept aș fl dacă nu aș recu
noaște șl dificultatea misiunii antrenoru
lui nostru actual, ștefan Covaci, care a 
venit la conducerea echipei după ce ea 
cucerise „Cupa campionilor europeni* șl 
avea datoria să-1 apere performanța- Or, 
noi știm cit de greu se apără o mare 
victorie. Covaci a știut să treacă, elegant, 
pe nesimțite, peste toate dificultățile în
ceputului șl să ne așeze, fără pierderi, 
pe ruta reluării succeselor. Acum avem 
un liniștitor avans de patru puncte 1» 
campionat j in cupă Feyenoord este ell-

minată, deci, am scăpat aici de un coș
mar. Covad are un sezon excelent la de
butul său te Olanda șl nu tatlmplarea 
l-a ajutat, cl munca și deosebita sa pri
cepere de a lucra cu oamenii*.

Jucătorul nr. 1 al Europei a sintetizat, 
în cîteva fraze, activitatea tehnicianului 
român care asigură mersul ascendent al 
unuia dintre cele mal mari cluburi de 
pe continent. Succesele sale reprezintă o 
confirmare a valorii școlii fotbalistice a 
României, lucru pe care Ștefan Covaci 
îl sublinia tatr-o emisiune a televiziunii 
olandeze, care l-a făcut o largă prezen
tare. Invitatul din studiourile din Am
sterdam a vorbit pe larg telespectatori
lor despre țara sa, despre concetățenii 
săi, despre fotbalul românesc, cu echi
pele lui de frunte, neuitînd să aminteas
că, se Înțelege, de U.T.A., despre antre- 

“ * * ‘ ‘ ‘ onorează
șl pe tehnicienii săi.
Eftmiie IONESCU

norii români, ștefan Covad 
fotbalul rom finețe

PE SCURT
• Echipa Ceahlăul Piatra Neamț 

a jucat la Haskovo (Bulgaria) cu 
formația locală Kanev. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 1—0.

• In campionatul englez : Ever
ton — Tottenham 1—1, iar Manches
ter City a învins pe teren propriu 
cu 2—1 pe West Bromwich

• Echipa Coventry a 
Atena de OUmpiakos, cu 
1—0 (1—0)

• La Belgrad, în grupa 
Europei Centrale, Partizan a dispus 
de Vienna cu 3—0.

• Meciul de la 
reprezentativele de 
aiului șl Italiei, s-a

rul de 1—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor Italieni.

dispus la 
scorul de

B a Cupe!

Tel Aviv, dintre 
tineret ale Isra- 
IncheUt cu sco-

• Alte întîlniri amicale : Bruxelles: 
Anderlecht — F.C. Santos (Brazilia) 
0—0; Lisabona : Belenenses — Se
lecționata Suediei 0—2 (0—1). Au 
maroat Kindwall șl Larsson ; Sevilla: 
F.C. Sevilla — Frejas (Danemarca) 
2—1 (0—1).

• Federația olandeză de fotbal a 
refuzat Invitația Confederației spor
tive braziliene de a participa la 
„mini-campionatul mondial" care va 
avea loc, în Iunie. în Brazilia. Mo
tivul : după un campionat național 
dificil, jucătorii echipelor olandeze 
se vor afla în acea perioadă într-o 
meritată vacanță.
------------ ------------------------------------
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TNTTLNIRI INTRE SPORTIVII CHINEZI Șl JAPONEZI
Cotidianul japonez „Aaahl Shlmbun" 

relatează despre tratativele începute de 
dl. Kenzo Kono, președintele federației 
de atletism din Japonia, cu forurile 
diriguitoare ale sportului din R. P. Chl- 

• noxă, pentru organizarea unor întîlniri

SEMIFINALELE „C.C.E." LA BASCHET

ECHIPA S.U.A. PENTRU 
DAVIS*

«CUPA

tenis a 
Ea cu- 
Gorman,

A fost alcătuită echipa de 
S.U.A. pentru „Cupa Davis*, 
prinde pe Stan Smith, Tom 
Jim Connors șl Eric Van Dlllen. Căpita
nul șl antrenorul formației (cumultod 
pentru prima oară aceste două funcții) 
este profesionistul american Denis Rals
ton. în primul meci, echipa S.U.A. va 
tntllnl la 18—20 martie, echipa Antllelor 
Britanice, la Kingston (Jamaica).

de atletism șl natație Intre oele două 
țâri. Se preconizează ca asemenea tatn- 
nlri sfi devinâ anuale, servind astfel 
la dezvoltarea unor relații sportive tra
diționale chino—japoneze. Paralei cu 
tratativele începute, se fac demereuri 
pentru obținerea autorizațiilor neoeeare 
de la forurile Internaționale reepectlve.

in Bsmlfinalels 6Cupel campionilor eu
ropeni* la baschet (masculin), ln 
tur, disputa* Ia Varese, echipe 
(Italia) a dispus cu soocul de 
(41—89) de Panathinaikos (Atena),
turul ae va disputa la 9 martie, la A- 
tena.

„INTERNAȚIONALELE- DE TENIS Dl MASA AU ANGLIEI 
SUEDIA — ROMANIA S—1 I

ni ed- 
Ignis 

64F—55
Re-

BRIGHTON. 2 (prin telefon). In prima 
zl a campionatelor internaționale de te
nis de masă ale Angliei a fost înregistra
tă o surpriză : în semifinalele competi
ției lemlnlne pe echipe, formația Sue
diei a învins selecționata României cu 
3—1 : Radberg — Crlțan 2—0, Andersson 
— Alexandru 1—2, Radberg, Andersson — 
Alexandru, Crișan 2—0. Radberg — A- 
lexandru 2—1. Carmen Crișan a evoluat 
slab. Iar Maria Alexandru, enervată da 
taîrîngerea de la dublu, nu »-a regăsit

șl a pierdut. In cealaltă eemlfinală. Ce
hoslovacia a dispus da Ungaria cu 3—9. 
în «ferturt de finală, România eliminase 
Franța cu 3—14 Orlșan — Bergeret o—2. 
Alexandru — Phlrlet t—9, Alexandru. 
Vlalcov — Bergeret, Phlrtet 9—0. Ale
xandru — Bergeret 8—9.

în »emlfinal«âB probei pe echipe mas
culine, Suedia a tnvlna Cehoalovacia cu 
8—1, iar lugoeiavla a intreaui Anglia cu 
f—t. Întrecerile continuă.
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