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TROFEUL CARPAȚI" A REVENIT
ECHIPEI CEA MAI IN FORMA: R D GERMANA

PLOIEȘTI, 8 (prin telex, de la 
trimisul nostru).

Cu jocurile etapei a V-a, desfă
șurate hmi în sala „Victoria", s-au 
încheiat întrecerile ediției a XllI-a 
a competiției masculine de handbal 
dotată cu „Trofeul Carpați".

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
(tineret) 29—13 (13—5)

Deși lipsită de aportul a trei din
tre cei mai buni jucători ai săi se
lecționata Iugoslaviei a învins co
mod, la o diferență apreciabilă, for
mația de tineret a tării noastre. Și 
în acest meci handbaliștii iugoslavi 
au fost supuși unor interesante 
teste tactice în sensul că au alter
nat diferite sisteme de apărare. în 
final, spre surprinderea lor, ti
nerii handbaliști români au aplicat 
și ei presingul, desigur nu cu 
scopul de a mai întoarce rezultatul, 
și s-au descurcat destul de bine.

Au marcat: Horvat (6), Ubser (6), 
Pribanici (5), Lazarevici (4), I.a 
vrnici (3), Dragun (3), Pokrajac (2). 
respectiv Constantine  seu (4). Voi- 
nea (2), Cirlan (2), Odaie (2), Ca
pră, Tase și Schragner. Arbitri: 
T. Killhorn și G. Hautbraken, am
bii din Olanda.

CEHOSLOVACIA — SUEDIA 
22—12 (10—5)

Intilnirea era foarte importantă șl 
pentru echipa României, care, tn 
cazul unei victorii a handbalistelor 
cehoslovaci, nu mai putea pierde 
locul secund indiferent de rezulta
tul din partida cu R.D.G. Fără să 
fie, însă, nevoie de încurajările pu
blicului, jucătorii lui Jiri Vicha s-au 
impus clar de la începutul partidei 
si au continuat să joace într-un 
ritm infernal pînă în final. Au mar
cat : Lukosik (3), Konecny (4), Klim- 
cik (4), Jarry (3), Satrapa (3), Habert 
(2), Kavan (3). respectiv Jonsson 
D. Eriksson (1), Persson (1), L. 
riksson (3), Segerstad (2), Olsson

R.D.G. — ROMÂNIA 
15—9 (7—2)

Victorie clară, fără nici un 
de scuze pentru echipa noastră și 
cu toate meritele pentru învingă
tori. Ei au alcătuit o formație ma
tură, cu vaste și variate posibilități 
tactice de apărare și atac, în timp 
ce noi am jucat simplist, fără 
ritm, cu nepermis de multe gre
șeli de ordin tehnic (pase în aut, 
„pași" etc.). R.D.G. a condus de la 
început cu o diferență evidentă, la 
3—4 goluri, diferență pe care a 
mărit-o pe parcurs. Echipa româ
nă a avut un singur și. din păca
te, scurt moment de revenire, la

(3), 
E- 
(2).

fel

Azi, la Arad, inaugurarea sezonului International oficial

PENTRU U.T.A., TOTTENHAM REPREZINTĂ
TEST DE CALIBRUL FEYENODRD

Gațu încearcă o pătrundere bloodtd însă prompt de un apărător din formația R. D. Germane
Foto : Theo MACARSCHI

ARAD, 6 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Duminică seara, în 
centrul Aradului, peste 1 000 de su
porteri 
Ața au 
glezi de 
coborau 
Iul ui „ Astoria".

Corul arădenilor a durat minute 
în șir. Fotbaliștii englezi zîmbeau. 
Surprinși păreau să fie doar cei 9 
ziariști trimiși ai țârii în care nu 
există un cotidian de sport. Prin
tre „cei 9" l-am recunoscut pe Ro
bert Oxby, de la „Daily Tele
graph", o veche cunoștință de pe 
Wembley și de la Guadalajara. 
Oxby este pentru a cincea oară în 
România. Cunoaște istoria raportu
rilor de forțe dintre echipele en
glezești și cele românești, 
întrebat, între altele: „Ce 
românească v-a plăcut mai 
Mi-a răspuns diplomatic 
vrea să vă spun peste 48 de ore".

Dimineață, la ieșirea din hotel, 
fotbaliștii englezi s-au frecat la 
ochi. Un soare orbitor inunda es
planada din fața hotelului „Asto
ria".

în așteptarea antrenamentului 
oaspeților, care avea să înceapă la 
orele 11, am intrat în sala de po
pice U.T.A., unde fotbaliștii ară
deni erau angajați într-o teribilă 
partidă, uitînd parcă de Tottenham 
și, mai ales, de faptul că londo
nezii sînt neînvinși pe anul 1972. 
în meciul de popice, un singur for
fait: Lereter. Așa cum se spune 
aici, „decanul" are nevoie întotdea
una de o reculegere specială, îna
intea marilor întîlniri. L-am întâl
nit, totuși, în tribună. Și i-am pus 
întrebarea clasică. Lereter mi-a a- 
rătat „Sportul", invitîndu-mă să ci
tesc titlul consacrat „Cupei Româ- 
niei“- Apoi m-a privit zîmbind 
bătrînește: „O să încercăm și mi
nunea asta, adică să cîștigăm Ia 
Tottenham, într-o vreme cind co
legii noștri din prima divizie nu 
reușesc să ciștige la Timișoara, cu 
„Poli", la Satu Mare, Ia Galați, la 
Brașov, cu Tractorul, și la Calafat- 
O să încercăm să dăm un gol in 
plus in fața învingătorilor 
Bobby Charlton și Best".

scandau. „U.T.A-U.T.A.!" 
fost primiți fotbaliștii en- 
la Tottenham în timp ce 
din autobuz, în fața hote-

L-am 
echipă 

mult 7" 
„A?

lui

începutul reprizei secunde, cind s-a 
apropiat la 3 goluri, reducînd din 
diferența care la pauză era de 5 
goluri. Calmul și siguranța în joc 
a adversarilor au anulat, însă, ime
diat elanul jucătorilor români.

Au marcat : Langhoff (1), Gansc- 
how (2), Rost (5), Hildebrand (1), 
Rose (3), Lackenmacher (1), 
me (2), respectiv Gruia (3), 
nesch, Kicsid, Tudosie, Lieu, 
mungi și Cosma cite un gol.

1. R. D, Germană
3. România A.
3. Iugoslavia
4. Cehoslovacia
5. Suedia
6. România Hn.

CLASAMEST FINAL
S 4 1 0 89— 71 9
S 3 0 2 72— 69 6
S 2 1 2 97— 83 5
5 2 1 2 86— 75 5
5 2 1 2 68— 74 5
5 2 1 2 65—115 5

Cupa, faîr-plaj : Suedia : Golge- 
ter : Ganschow (R.D. Germană) ; 
Cel mai bun jucător : Horvat
(Iugoslavia) ; Cel mai bun portar : 
Voigh (R.D.G.).

Călin ANTONESCU

HANDBALISTUL NOASTRE EVOLUEAZĂ 
LA NEUBRANDENBURG

Aseară au început întrecerile turneului 
Internațional feminin de la Neubran
denburg (R.D. Germană), la care parti
cipă primele reprezentative din Dane- 
matca, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
România și R.D. Germană. Formația țării 
noastre este alcătuită din următoarele 
jucătoare: L. Anca-Moise. E. Simo S.

Arghlr. R. Sos, D. Băicolanu. T. Popa, 
M. Popa, N. Ibadula, D. Fureoiu. I. Rigo, 
V. Vieru, I. Oancea, M. Mikloș și Ml 
Maghiari. Din cauza orelor tirzll la care 
se desfășoară partidele, primele re
zultate vor fi publicate în numărul 
nostru de mîine.

SĂRBĂTORILE
(ntr-o excelentă organizare, V- 

niunea Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Ministerul învățământu
lui au angrenat în competițiile 
„Cupa tineretului de la sate", „O- 
limpiada. de iarnă a elevilor" și 
„Săniuța de argint" un mare nu
măr de tineri, participanți la eta
pa de masă a acestor întreceri.

Simbătă și duminică, între caba
na Diham și Poiana Izvoarelor, și 
pe vechiul drum al Cotei 1400, fi- 
naliștii din toate județele țării, pio
nieri și elevi, s-au întrecut în pro
be de schi și coborire cu 
O adevărată sărbătoare a 
a dominat in acest sfîrșit 
tămină 
cegilor.

culmile înzăpezite

săniuța, 
tinereții 
de săp
ate Bu-

i 
cabana 

pe

★
Diham 

o scenă
Intre

Izvoarelor, 
printr-un tul de ceață

Poianașt
de zăpadă, 
fondiști și

PETESCUBIIOȘOVSCHI

La orele 11 a început antrena
mentul echipierilor de la Totten
ham în cel mai pur stil englezesc, 
cu centrări lungi și voleuri-bom- 
bă. (Fotbaliștii englezi, admirînd 
calitatea gazonului în această fru
moasă zi de primăvară, erau sur
prinși că România este o țară în 
care campionatul nu a fost reluat). 
Singurul jucător mai rezervat în 
timpul antrenamentului, condus de 
directorul tehnic Bill Nicholson și 
de Eady Baily (ambii în trening), 
a fost Chivers, care a suferit o în
tindere în ultimele minute ale me-

bună dispozi- 
aflați în tri- 

Dumitre: _u a 
ca internațio- 

un

ciului cu Manchester United, fiind 
incert pentru jocul de mîine (n.n.— 
astăzi). Aflînd de această eventua
litate, care a stîrnit 
ție printre suporterii 
bună, antrenorul 
spus: „Eu aș prefera
naiul Chivers să joace. Intre 
Chivers accidentat și o rezervă 
care abia așteaptă să-i ia locul. îl 
prefer pe Chivers".

Antrenamentul ă continuat In
tr-un tempo care a crescut de ia 
un minut la altul. Impresia gene
rală se confirmă. Această echipă 
londoneză, formată dintr-0 majo
ritate engleză, un irlandez din

fizic, mă- 
apărarea 
acesta, de 
daneză a

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa C)

CIOC. 6 (prin te-

Cota

Victor BANCIULESCU

trans- (Continuare in pag. a 4-a)

IERI

Fotografii de DRAGOȘ NEAGU

La finalele de lupte libere

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Fotoreportaj de 
Poul ROMOȘAN

13—
8—

13—10
11—12
7—10
7—21

1. Italia
2. R. P. Chineza
3. Austria
4. Ungaria
5. Bulgaria
6. Olanda
7. Danemarca

Savaris înscrie primul gol al for
mației italiene în meciul cu Bulgaria

săniu- 
elevi,

CLASAMENTUL
0 0
0 1
0 0
0
0
0
0

AUSTRIA — Olanda
4—2 (2—1, 1—0, 1—1) 

R. P. CHINEZA — Danemarca
6—1 (3—1, 3—0, 0—0' 
BULGARIA — Ungaria 
6—2 (0-0, 2—0, 4—2)

MIERCUREA 
lex, de la trimisul nostru).

îi este dat, probabil, acestui tur
neu mondial să suporte zilnic o 
reevaluare a potențialului investit. 
Clasamentele zilnice înseși suportă 
permanente asalturi (întocmai 
neașteptatelor contraatacuri de pe- 
gheață) și răsturnări surprinzătoa
re care, la urma urmei, fac compe
tiția mai interesanta, dar pun în 
același timp în mare încurcătură 
pe comentatori. Ce să spui, de pil
dă, despre jocul agreabil, de o co
rectitudine exemplară al hocheiș- 
tilor chinezi care înving o echipă 
mai obișnuită cu jocul bărbătesc 
(Bulgaria), dar pierd in fața unei 
tinere echipe (Olanda), care a zbur
dat aproape în voie pe lingă ad
versarii ce nu-i opuneau nici o re
zistență corporală. în ciuda acestor 
evoluții contradictorii, trebuie spus 
că jucătorii chinezi au intrat re
pede în rîndurile favoriților senti
mentali ai publicului. Jocul lor 
poate fi caracterizat plastic astfel:

juca- 
folo- 
chiar 
(pen-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)

ELISABETA POLIHRONIADE

SPORTIVE ALE TINEREȚII
slalomiști au brăzdat proaspăta 
făină de gheață. Arbitrii, cu apara
tele de emisie-recepție, dădeau 
startul din 30 in 30 de secunde, în
tocmai ca la marile competiții. 
Traseul, frumos marcat cu stegu- 
lețe colorate era traseul tinereții, 
traseul schiului nostru viitor. Aici, 
intre cabana Diham și Poiana Iz
voarelor, timp de două zile, elevii 
din toate județele țării s-au între
cut, au legat prietenii ți au sărbă
torit concursurile sportive organiza 
te in întimpinarea „Semicentenaru
lui V.T.C."

★
La Cota 1400, unde se întîlnese 

cele două bijuterii roșii — Tele- 
cabinele — care au scurtat drumul 
excursionistului din Sinaia spre 
vîrf cu multe minute, intr-un ca
reu ordonat, 125 DE FINALIȘTl 
DIN 35 DE JUDEȚE au raportat 
prezenta la startul celei de-a IV-a 
ediții a concursului dotat cu trofeul

„Săniuța de argint", competiție care 
a devenit una dintre cele 
populare și îndrăgite întreceri 
live ale. tineretului școlar.

Pe drumul vechi care leagă 
1400 de Sinaia, pe un canal ■ spe- 

■ al amenajat, au alunecat 
ți le conduse de pionieri și 
fete și băieți.

Zăpada proaspăt căzută a 
'urmat falnicii brazi in adevărate 
expoziții de dantelă. Au coborît 
mai intii fetele. Apoi băieții au fă
cut „demonstrație" pe viraje, în a- 
plauzele spectatorilor. „Săniuța de 
argint" a cucerti nu numai tinere
tul, ci și marea masă a amatorilor 
de munte. S-au făcut chiar propu
neri de extindere la seniori și par-

Bodycbeck — nu (pentru ca 
torii cu tricouri galbene nu 
sesc de loc corpul, evitând 
contactul fizic), biliard — da 
tru că au o uimitoare abilitate în 
utilizarea avantajoasă a mantine
lei). în ziua în care jucătorii chi
nezi vor afla avantajele gabaritu
lui și vor întări tirul la poartă, 
Asia va avea, pe lingă Japonia, o 
a doua forță serioasă în hocheiul 
mondial.

Echipa maghiară ni s-a relevat 
ca plină de maturitate. Lansarea 
ei în atac este viguroasă, cu folo* 
sirea întregului potențial 
turînd sau dezorientînd 
adversă. Sub ..tăvălugul*' 
pildă, fragila defensivă 
cedat de 11 ori. Ar mai trebui 
adăugată marea disponibilitate de 
gol a echipei ungare (deci efica
citatea ei) : în primul meci. 8 din 
cei 9 atacanți au marcat !

Prima care și-a înscris două 
torii la activ a fost formația 
zurrilor". Maniera lor de joc 
apropiată de cea a ungurilor, cu 
un plus de finețe în mînuirea cro- 
sei și a pucului, dar în plus cu o 
bună doză de temperament^ ceea ce 
le aduce dese eliminări (implicînd 
toate riscurile inferiorității nume
rice pe teren). în meciul cu Bul
garia, de pildă, italienii au supor

Finaliș'ii „Olimpiadei de iarnă a elevilor" 4». „Cupei Tineretului de la sate" «e îndreaptă spre locul concursului

ți ALEXANDRA NICOLAU 
LA TURNEUL DE ȘAH 

DE LA BELGRAD
Maestrele internaționale Elisabe- 

ta Polilironiade și Alexandra Ni- 
colau participă la tradiționalul tur
neu internațional de șah de la 
Belgrad, organizat cu prilejul săr
bătoririi zilei de 8 Martie. Con
cursul reunește principalele forțe 
ale șahului mondial feminin, în 
frunte cu deținătoarea titlului de 
campioană a lumii, marea maestră 
sovietică Nona Gaprindașvili.

E. ALMER 2:12,9 
PE 200 m DELFIN - 
A 9-a PERFORMANȚĂ 

EUROPEANĂ
cadrul ultimului concurs de 
desfășurat la Reșița, Eugen 

Aimer a realizat o excelentă per
formanță în proba de 200 m delfin 
(în care el nu este specialist), fiind 
cronometrat în 2:12,9, timp supe
rior cu 2,1 secunde recordului na
țional. Cu acest prilej, înotătorul 
reșițean a înregistrat a 9-a per
formanță europeană (în bazin de 
25 m) pe această distanță.

Alte rezultate : Hohoiu 
Gherban 58,2 pe 100 m 
Bîcleșan 67,8 și Barani 68,8 
m delfin; D. Wetterneck 
(record de juniori) pe 200
fin ; Gropșan 68,4 pe 100 m spate; 
Lavinia Donea 2:44,6 pe 200 m 
mixt. (D. Glăvan — coresp. jude-» 
țean).

57,4 și 
liber ; 

pe 100 
2:18,1 

m del-

AU DISPĂRUT PROCEDEELE
TEHNICE DE GRECO-ROMANE!

Subliniind că recentele finale ale 
campionatelor republicane indivi
duale de lupte libere ale seniorilor 
au fost deosebit de disputate (la 
unele categorii campionii nu și-au 
mai putut apăra titlurile), s-ar pă
rea că ar fi suficient pentru a a- 
precia câ această a 19-a ediție a 
competiției s-a bucurat de un fru
mos succes. Asemenea constatări 
le-am făcut însă, și cu prilejul al
tor finale din ultimii ani, Dar 
aproape de fiecare dată ne mani
festam și insatisfacția pentru fap
tul că unii dintre sportivi, chiar 
și dintre cei care îmbrăcau tri
courile de campioni, foloseau multe 
procedee tehnice de lupte greco- 
romane. Este adevărat că aseme
nea procedee am văzut și la cam
pionatele mondiale de anul trecut, 
cîteva dintre acestea aducînd chiar 
puncte prețioase, uneori și victorii, 
celor care le-au declanșat cu abi
litate. Numai că luptătorii la care 
ne referim dispuneau și de o în
treagă suită de procedee tehnice 
specifice liberelor și, ceea ce este 
mai important, se bizuiau pe a- 
cestea în tot timpul partidelor.

Iată că, de astă dată, la finalele 
de la Brașov, toți concurenții au 
utilizat procedee tehnice specifice 
stilului de lupte libere. Constata
rea este, fără îndoială, cît se poate 
de îmbucurătoare. Faptul presu
pune, în mod cțj't, că ta Cluburi

și asociații antrenorii au reușit, 
în sfîrșit, să-și pregătească sporti
vii după complicatul manual al 
stilului de lupte libere. Cu mult 
succes au reușit s-o facă, în pri
mul rînd, antrenorii Vascul Popo- 
vici și Gheorghe Șuteu de la clu
bul Steaua, ai cărora luptători s-au 
impus la patru din cele zece ca
tegorii. Succesul acesta. a fost ho- 
tărîtor pentru ca, în clasamentul 
pe municipii și județe, Bucureștiul 
să ocupe locul I.

Cu toate că nu au cucerit nici 
un titlu de campion, luptătorii 
brașoveni de la Steagul roșu (an
trenor Ion Mureșan) și de la Di
namo (Ion Bătrîn) au fost prezenți 
în număr mare pînă în semifinale 
sau chiar finale. De ce n-au ieșit, 
totuși, învingători ? Pentru că. 
bunăoară, C. Moldovan (Steagul 
roșu) nu putea realmente să treacă 
de experimentatul P. Coman, ne
lipsit de la cele mai mari compe
tiții internaționale în ultimii patru 
ani, la care se adaugă și faptul, nu 
mai puțin semnificativ, că â cu
cerit de șapte ori titlul național la 
categoria pană (62 kg). „Ușorul" 
(74 kg) Gh. Paraschiv (Dinamo) 
nu putea să emită pretenții în fața

Cortîn CHIRI AC
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MODIFICĂRI

A IMPORTANTE IN RINDUL
COLEGIULUI CENTRAL DE ANTRENORI

„TROFEUL 
CARPAȚI

PRIMELE NOTAȚII
în ultima sa ședință de lucru, 

biroul Federației române de atle
tism a analizat, în conformitate cu 
planul său de muncă, activitatea 
desfășurată de Colegiul central al 
rmtrenorilor în anul 1971 și modul 
în care fiecare membru al acestui 
organism și-a adus contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor și obiective
lor din anul ce a trecut.

Discuțiile purtate au relevat lip
suri grave în munca acestui cole
giu în ceea ce privește îndrumarea 
si controlul în secțiile de atletism, 
în cluburile atletice și școlile spor- ■ 
tive, precum și defecțiuni serioase 
în organizarea întregii activități.

S-a subliniat, de aceea, necesi
tatea luării unor măsuri eficiente 
pentru activitatea viitoare a aces
tui for tehnic al federației. Planu
rile sale de lucru vor trebui să re
prezinte o chintesență a celor mai 
valoroase idei elaborate — în con
formitate cu sarcinile deosebit de 
largi ce revin pe linia acestei im
portante discipline sportive — de 
cei mai buni tehnicieni ai țării-

O primă măsură luată în 
sens : biroul F.R. Atletism a 
rit modificarea componenței
giului central de antrenori. Din a-

acest 
hotă- 
Cole-

cest fer de specialitate vor face 
parte de acum înainte t Gheorghe 
Zimbreșteanu, antrenor federal, 
Nicolae Mărășescu, antrenor fede
ral, Claudia Simionescu, Ion Sor
ter, Alexandru Stoenescu, Baruch 
Elias, Dan Serafim, Mircea Ursac, 
Eveline Ghimpu, Elisabeta Stines- 
cu, Ion Benga, Silviu Dumitrescu 
(secretar). Eugen Lupșa (Timișoara) 
și Gabriel Bădcscu (Cîmpulung 
Muscel).

Pentru rezolvarea operativă a 
sarcinilor ce-i revin. Colegiul cen
tral al antrenorilor se va întruni 
bilunar și va informa trimestrial bi
roul F.R.A. asupra modului în care 
au fost urmărite problemele reie
șite din planul de muncă. Valeriu 
Maitopol, vicepreședinte al F.R. At- 
letisrn, va îndeplini pe viitor și 
funcția de președinte al Colegiu
lui central de antrenori.

în sfîrșit, pentru rezolvarea unor 
probleme curente, a fost numit un 
colectiv restrîns de antrenori, for
mat din : Valeriu Maitopol, Gheor
ghe Zimbreșteanu, Nicolae Mărâ- 
șescu, Claudia Simionescu, Ion 
Soeter, Alexandru Stoenescu si 
Silviu Dumitrescu.

LA ÎNCHEIEREA
PLOIEȘTI, 6 (prin telex, de la 

trimisul nostru). Una dintre cele 
mai importante competiții ale a- 
nulul handbalistic internațional s-a 
încheiat ieri la Ploiești, în sala 
„Victoria", după cinci etape cu 
jocuri unui mai aprig și mai echi
librat decît celălalt.

Această ediție a „Trofeului Car- 
pațl", programată, neobișnuit, pri
măvara, a avut pînă la urmă o 
desfășurare ieșită din comun, cu 
multe surprize tactice, cu nume noi 
in aproape toate formațiile.

Acum, când ultimul meci s-a ter
minat de puțină vreme, este, desi
gur, prematur să încercăm a des
luși totul, evaluind, cit de cît pre
cis. șansele sau valoarea de mo
ment ale unor reprezentative cum 
sînt cele care, timp de 5 zile, au 
luptat la Ploiești pentru cucerirea 
„Trofeului Carpați". Este nu numai 
prematur, dar și foarte dificil, cum 
bine spunea unul dintre antrenorii 
echipei R. F. a Germaniei, Hel
muth Dorka, prezent în tribună să
lii „Victoria" pentru a urmări e-

După turneul masculin de la Galafi

NEPER^ISE OSCILAȚII IN EVOLliTIA ECHIPELOR
Turneul masculin pe care returul 

diviziei A l-a programat la Galați 
n.u s-a ridicat decit rareori la nive
lul tehnic și spectacular reclamat 
©tît de echilibrul teoreVc al parti
delor, de faptul că s-au intîlniț intre 
ele echipe bine cotate sau angajate

întîlnirilor, rezultă că inconstanta a 
fost caracteristica principală a tur
neului. în plutonul fruntașelor, Po
litehnica Galați a surprins cel mai 
mult !n acest sens, ceea ce denotă 
că intre turneul de la Brașov (unde 
a cîștigat toate partidele) ș- ce! d?

strlluctte, însă un al treilea mult mai 
slab.

îr.trucft turneul gălătean avea ° 
deosebită importanță și pentru echi
pele din zona de foc e retrogradării, 
angajate în dispute directe, Re aș- 
tentam ca acest motiv să însemne un 
stimulent pentru ele ți, prin urmare, 
disputele să se desfășoare la o notă 
vuperiaară celei arătate la poalele... 
Tîmpei. Dar n-a fost așa. Pendularea 
intre extreme a fost și mai eviden
tă. în prima zl, în fața craiove- 
nîlor Tractorul Brașov cîștigă un set 
la zero apoi rterde ne următorul 
dar : a doua zi iși adjudecă fulgeră
tor orimele două seturi $i conduce 
cu 12-4 în al treilea, dar pierde pînă 
Ij urmă întEnirea. Și exemplele pot 
fi extinse. Pentru câ atlt evoluțiile 
f; ■•cărui jucător In parte, ale echi
pelor (de la set la set și de la meci 
la meci), cit st rezultatele au fost 
contradictorii. Aceasta Indică faptul

CT A.SAMENTUL ÎNAINTEA
ULTIMULUI TURNEU

1. DINAMO 18 18 0 B4: 4 36
2. Steaua 18 16 2 50:10 34
3. Rapid 18 15 3 48-.18 33
4. I.ET.S. 18 12 6 43:31 305. Politehnica Gl. 18 8 10 34:35 26
8. Progresul 

Tractorul
18 8 10 31:37 267. 18 7 11 28:39 25

8. .r» cluj 18 7 11 26:40 25
•. Viitorul 18 6 12 28:45 24

18. Univ. Craiova 18 8 12 23:41 24
11. Politehnica Tsm. 18 4 14 22:45 2212 Unirea Tricolor 18 1 17 11:53 19
cr-mm. tubntu. LA BUCUREȘTI

Cef d* al treilea — și ultimul -
turneu din cadrul campionatului mas- 
cutla procrair.at între 11 M 14 rr.ar- 
t*e va avea loc în Capitală în sala 
Dinam»

MARII COMPETIȚII
ceasta competiție : ..Turneul a fost 
a tit de tare și comport area forma
țiilor participante atit de diferită 
de la un joc la altul, incit nu știi 
ce să mai crezi. Poate, doar selec
ționata R. D. Germane a fost sin
gura care a evoluat constant bine, 
ceea ce mă face să cred că pregă
tirile handballstilor din această țară 
act atins un punct maxim. Este 
bine ? Este rău ? Greu de

Interesant de subliniat ni 
faptul că alături de acest 
tehnician au . mai existat și 
servatori in sala ..Victoria", toți 
înarmați cu mijloace tehnice din
tre cele mai moderne. Noi. gazeta
rii, lipsiți de o astfel de „dotare", 
am putut totuși nota în carnetele 
noastre, citeva lucruri ce se pot 
spune fără teama de a greși chiar 
și acum, cind întrecerea abia s-a 
încheiat. Prima constatare este le
gată de prezența în rîndurile tu
turor formațiilor a unor nume noi, 
dintre care vom cita pe : Dragun, 
Libser, Alsksici (Iugoslavia), En- 
strom, Jonsson, Draht (Suedia), 
Pospisil, Kralik, Skara (Cehoslova
cia), Tudosie, Stockl (România). 
După cum se vede, doar selecțio
nata R. D. Germane nu a prezen
tat nici un handbalist nou. Ceea ce 
confirmă pe deplin impresiile an
trenorului din R F.G., după care 
această formație este singura ce se 
află într-o etapă mai avansată a 
pregătirilor.

în același timp, dincolo de ex
travagantele experiențe ale cuplu
lui de antrenori iugoslavi, am mai 
putut vedea diferite și interesante 
soluții tactice de apărare și de 
atac.

Lucruri noi. ingenioase, care de
monstrează că turneul olimpic 
preocupă la maximum pe antre
nori. în orice caz. cele 5 etape de 
handbal consumate în sala „Victo
ria" din Ploiești vor rămine de 
neuitat pentru cei ce le-au ur
mărit.

Nr. 6988

spus..." 
separe 
reputat 
alți ob-

Pană (dreapta) va cîștiga această cursă directă cu Reinhard, dar șutul 
său va fi blocat de virtuozul portar elvețian Rigolet.

După meciurile cu Elvefia

C. A.

APAR1RLI RiNÎNt POCIUL
Cu mai puțin de trei săptămîni 

înaintea participării la grupa B a 
campionatului mondial, reprezen
tativa noastră a susținut două 
jocuri la București. în compania El
veției, formație care va evolua anul 
acesta în seria de elită a întrece
rii hocheistice supreme. Este de 
prisos să mai vorbim despre ca
racterul lor de test (în sensul cel 
mai strict al cuvîntului), dacă ți
nem seama de faptul că aceste me
ciuri au avut loc într-un moment 
de virf al pregătirii hocheiștilor ro
mâni și le-au opus adversari de 
certă valoare internațională. După 
cum se știe, elvețienii și-au ono
rat cartea de vizită, cîștigînd am
bele partide cu scorurile de 4—3 
și 3—1.

Rezultatele sînt strînse. victori
ile oaspeților au fost dificile și s-au

SĂRBĂTORILE SPORTIVE

NEVRALGIC ÎN JOCUL LCHIPJE1 NOASTRE
abia spre sfîrșitul întîl-conturat 

nirilor.
Prima __

constatare a verificărilor de vineri 
și sîmbătă ar fi că echipa ~ 
niei deține un potențial de 
lire și de luptă satisfăcător, 
surse de mobilizare pentru 
tea face față onorabil unor 
sari puternici. Dar, aceasta 
de ajuns spre a ne declara pe 
deplin mulțumiți și a privi cu 
frunțile senine apropiatul turneu 
mondial al seriei secunde a C.M.

Tocmai de aceea, în rîndurile 
care urmează vom vorbi mai puțin 
despre virtuțile formației și pe 
vom opri mai mult asupra a ceea 
ce șchioapătă, dar poate fi reme
diat pînă la startul din 24 martie.

Principalele carențe de joc ale 
lotului românesc vizează capitolul 
apărării.

Confratele elvețian Walter Hot- 
tiger, de la cotidianul „Blick", din 
Zurich, spunea, la masa presei, că. 
de fapt. ..nu Elveția a cîștigat a- 
ceste înlîlnirî, ci echipa României 
a fost aceea care le-a pierdut",

Absolut real 1 în meciul de vi
neri. spre pildă, la scorul de 3—1 
pentru români, Dumitraș â primit 
gol în ultima secundă a primei 
reprize. în timp ce... privea ceasul 
de pe tabela de marcaj și socotea 
timpul de joc consumat ! Si cele-

și cea mai importantă

Româ- 
pregă- 
are re
fl pu- 
advcr- 
nu este

lalte goluri care au determinat vic
toria elvețienilor s-au datorat unor 
gafe în apărare, de care rutinații 
noștri oaspeți au știut să profite 
prompt. Fundașii români (Tufeanu. 
FI. Sgîncă, chiar și Varga) comit 
cu regularitate o eroare: nu ur
măresc pucurile respinse de portar. 
Aitfel nu se explică faptul că ad
versarii noștri ajung primii la ele 
și — de fiecare dată — se creează 
pericolul iminent al golului. Să ne 
amintim jocurile cu selecționata 
de juniori a U.R.S.S. sau cu Dy
namo Berlin, in care 80 la sută 
din golurile primite s-au datorat 
acestei greșeli.

Plasamentul defectuos al funda- , 
șilor Iasă culoare libere de șut, ' 
creează adversarului resurse de 
combinație, anulează eforturile și 
eficacitatea atacului. Socotim că în 
timpul care a mai rămas pînă 
campionat, antrenorii trebuie 
lucreze foarte serios schemele 
apărare.

în hocheiul de astăzi și. mai
Ies, între echipe de forțe apro
piate, se marchează mai greu și 
mult mai puțin decît în trecut Re
zultatul final, și succesul, ca atare, 
depinde tot mai mult de măiestria 
apărării. Este un amănunt pe care 
noi l-am neglijat, din păcate.

Valeriu CHIOSE

la 
să 
de

a-

Hapidistul Ckițigoi trage năprasnic și blocajul gălățenilor va fi din nou 
învins. Fază din meciul Rapid — Politehnica Galafi (3—0) 

Foto: NICOLAE SBURLAN — Galați
in disputa pentru evitarea retrogra
dării. cit și de experiența sistemului 
turneu clștigată de jucători cu două 
săptămîni în urmă la Brasov. Spre 
surprinderea noastră, doar citeva e- 
chipe s-au prezentat peste posibilită
țile arătate în primul turneu. Dacă 
adăugăm faptul că si acestea au a- 
vut evoluții sinuoase pe parcursul

A S. ARMATA-BRASOV 
CAMPIOANĂ LA TINERET
I.P.G.G. 2 cucerit „Cupa A Irimia”
Campionatele republicane de al

pinism pentru echipe feminine și 
de tineret și-au consumat ultima 
etapă în masivul Ciucaș pe un 
traseu foarte apreciat de concu- 
renți, deoarece — după cum a- 
firma maestrul sportului I- Glie- 
ție— „pentru prima oară, acesta 
a fost pus în limitele geografice 
reale, prevăzute de regulament, 
cuprinzînd totodată și o porțiune 
de cățârare".

întrecerea echipelor de tineret a 
reunit 9 echipe, încheindu-se cu 
victoria alpiniștilor de la A.S. Ar
mata Brașov. în schimb, proba fe
minină a dat loc la lungi discuții 
și Ia contestații care au dus la a- 
nularea campionatului, întrecerea 
contînd ca o simplă alpiniadă (ale 
cărei rezultate au contat doar pen
tru clasamentul „Cupei Aurel Iri
mia"). S-a ajuns la această nedo
rită situație din mai multe moti
ve. în primul rînd, participarea a 
fost extrem de redusă i 4 ecliipe 
(și nici una sindicală). Din aceste 
patru echipe, una (Universitatea 
Iași) nu participase la toate etape
le anterioare. O a doua, Dinamo 
Brașov, a prezentat un raport de 
participare (la o Alpiniadă 
Făgăraș) contestat, 
semnat numai de 
Himesch) care nu 
pe traseul efectuat 
alpiniste, dar care 
arbitru principal

Mai rămîneau în 
formații t I.P.G.G. 
Brașov. în această situație, organi
zatorii au decis să nu se acorde 
titlul de campioană la proba fe
minină.

REZULTATE TEHNICE. Tineret 
(clasament final): 1. A. S. Armata 
Brașov — campioană a țării pe a- 
nul 1971; 2- I.P.G.G. București ; 
3. Universitatea Brașov : Feminin 
(contînd ca alpiniadă): 1. Dinamo 
Brașov; 2. I.P.G.G. ; 3. Universita
tea Brașov, „Cupa Aurel Irimia" a 
revenit clubului sportiv universitar 
I.P.G.G. — București.

ia Galați (unde le-a pierdut pe toate) 
ceva s-a lntîmplat cu elevii lui Flo
rin Balaiș. Chiar dacă adversarii în- 
tîlniți au fost mai puternici, aceasta 
nu poate fi o scuză pentru g&lățeni. 
care au fost de nerecunoscut. Din 
sextetul de bază doar Păcuraru si-a 
păstrat oarecum capacitatea obișnuită 
de joc. iar dintre rezerve doar Dra
go? Popescu. Ceilalți au avut compor
tări oscilind între satisfăcător și foar
te slab. Pe aceeași linie s-au situat 
și celelalte formații puternice 
(I.E.F.S , Rapid si chiar Steaua), care 
au cedat seturi în fața echipelor in
ferioare. tocmai datorită instabilității 
lor valorice. Deși Învingători pe li
nie, studenții de la I.EF.S. au lăsat 
adversarilor 5 seturi în 3 meciuri, a; 
vind comportări cînd excelente, clnd 
modeste. Brăilenii, de pildă, care nu 
au cîstîgat nici un set la Universita
tea Craiova Si la Politehnica Timi
șoara. au reușit acest lucru în fata 
studenților bucuresteni. De aseme
nea. Rapidul a făcut două meciuri

că formula turneu — pe care o con
siderăm de utilitate incontestabilă 
— nu erte încă ..simțiți" de antre
nori si jucători. Ea cere, fără îndo- 
is’.S. un alt gen de pregătire a echi
pelor. rar» r.'t r.l s-a părut să se fi 
efectuat la nivel corespunzător între 
turneul de 13 Brașov Si cel de la Ga- 
■-ți- A» se fac* <-4 si voleiul d» ca
litate a fost sporadic în cele trei zile 
de întreceri, deși echilibrul teoretic 
dîr.ire combatante ar fi pledat pen- 
*ru o prezență e sa predominantă. 
Doar Dinamo, n cărei valoare evident 
superioară tuturor celorlalte divizio
nare A îi permite să cîstiffo fără 
emoții, a marcat o stabilitate mai 
pronunțați.

Dincolo de acest» considerații, ntl- 
blicul gălățean păstrează, totuși, a- 
mintirea cltorva partide de bună va
loare. spectaculoase : Politehnica— 
I.E F.S . Rapid—Politehnica si mai ru 
seamă mectul din ultima șeară din
tre I.E.FB. si Rapid, precum si u- 
r.etc secretiț» din alte întîiniri (Stea
ua—Progresul. Viitorul Bacău—Trac- 
*orul Brașov. „U" Cluj — Tractorul). în
tre echipele direct amenințate eu 
retrogradarea. Universitatea Craiova 
a făcut o impresie bună (suplinind 
prin omogenizare minusurile valorice 
ale lucitorilor). In schimb a decep- 
ț'nnat Politehnica Timișoara, care, 
--actic. este a doua retrograda
tă. alături de Unirea Tricolor Brăila, 
căreia ultimul turneu al campiona
tului r.u-i mai servește la nimic.

Aurelian BREBEANU

(Urmare din pag. 1)

AU DISPĂRUT PROCEDEELE

mondial L. Am-

(Urmare
din pag. 1)

ticipare la competiții mondiale. 
După încheierea concursului, din 
nou in careu, participanții au pri
mit trofee, medalii, diplome și 
multe premii.

Soarele a spart pentru citeva cli
pe stratul de ceafă și a dezvăluit 
un cer argintiu. Prietenii „Săniuței 
de argint" și-au luat rămas bun. 
dîndu-și întâlnire in 1973.

Așa s-a încheiat o frumoasă săr
bătoare a tinereții.

Campionii ediției 1972 : „CVPA 
SEMICENTENARULUI U.T.C.": a) 
Cupa tineretului de la sate finala 
— schi fond, fete: Vilma Todor 
(Valea Strimbă — Harghita), schi 
fond băieți: Oficiiu Girbacea (Moe- 
ciu — Brașov), slalom uriaș fete: 
Gabriela Lazâr (Tușnad Băi Har
ghita), băieți: Ștefan Karacsoni (To- 
mești — Harghita), b) OLIMPIADA 
DE IARNA A ELEVILOR: schi fond, 
fete: Nicoleta Scurtu (Liceul Riș- 
nov); băieți: Emil Bochișcan (Li
ceul Rtșnov), slalom fete: Leonida 
Onca (Liceul Sinaia), băieți: Simion 
Dragu (Liceul nr. 1 Brașov).

„SĂNIUȚA DE ARGINT" — pio
nieri — fete: Elena Stan (Șc. gene-

Rodica Sufană — Cluj — ciștigă- 
toarea „Săniuței de argint"

rală Sinaia — Izvor); băieți: Vio
rel Pițîgoi (Șc. generală Telega 
Mellcești) elevi — fete: Rodica 
Sufan — Cluj, băieți: Gheorghe 
Hubea — Brașov

vicecampionului 
bruș (Mureșul Tg. Mureș), și nici 
semimijlociul (82 kg) T. Balaș, 
(Steagul roșu) la V. Iorga (Progre
sul Brăila), medaliat cu bronz la 
campionatele mondiale de anul 
trecut și titular, la această catego
rie, în lotul olimpic. Brașovenii 
îi pot reproșa, însă, lui Emilian 
Cristian (Dinamo) care n-a reușit 
să-și păstreze titlul la semiușoară 
(68 kg), cu toate că lupta acasă, 
în fața numeroșilor suporteri. Se- 
miușorul brașovean a plătit tribut 
unei îngîmfări nejustificare.

Bine s-au prezentat și luptătorii 
rle la Rapid (antrenor Vasile Pă- 
trașcu) șl Dinamo București (Ale-

din
eradeoarece

un arbitru (N. 
fusese prezent 
de respectivele 
funcționase ca 
al competiției, 

competiție două 
și Universitatea

TEHNICE DE GRECO-ROMANEI 
xandru Radu) aflați, alături de cei 
brașoveni, printre concurenții me
rituoși ai competiției.

Alți antrenori ău înscris în concurs 
mai puțini sportivi, dar buni, unii 
cucerind titlul de campion. Ne re
ferim la antrenorii Ismail Kenan 
(Tomistex Constanța) al cărui 
luptător de la semimuscă (48 kg), 
I. Vangheliei, a îmbrăcat tricoul 
de campion, Mircea Bidiu (Nico- 
lina Iași) pentru învingătorul de 
la muscă (52 kg), Em. Butu, Adal
bert Jeider (Olimpia Satu Mare) 
pentru Gh. Stan la cocoș (57 kg). 
Ștefan Babin (Dunărea Galați) — 
P. Poalelungi, semiușoară (68 kg), 
Francisc Bolla (Mureșul Tg. Mu
reș) — L. Ambruș, ușoară (74 kg) și 
Alexandru Tătaru (Progresul Bră
ila) —- V. Iorga la semimijlocie.

Aflîndu-ne în preajma celui mai 
mare eveniment sportiv al anului, 
.Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
am urmărit cu interes justificat 
luptătorii care candidează pentru 
lotul reprezentativ al țării noas
tre și i-am remarcat pe unii care 
nu au, pînă în prezent, contracan
didat la categoriile lor : P.Coman, 
L. Ambruș, V. Iorga și Șt. Stîngu. 
I.a semimuscă, muscă, cocoș și 
semiușoară porțile lotului rămîn, 
după părerea noastră, deschise mai 
multor pretendenți. Singurele ca
tegorii descoperite sînt mijlocie și 
semigrea. La prima a ieșit, intr-a
devăr, campion I. Dumitru (Stea
ua), cu merite îndreptățite, în vin - 
gîndu-și toți adversarii. Dar el nu 
are decît 83 kg și, deci, ar fi se
rios handicapat încă din start. La 
semigrea, E. Panaite (Steaua) a 
reușit să cucerească un nou titlu, 
dar el s-a dovedit încă departe de 
nivelul exigențelor actuale.

în sfîrșit, menționăm că organi
zarea competiției a fost bună, dar 
în sala Armata, neîncălzită, spec
tatorii și oficialii au stat îmbpăcați 
cu paltoanele, tot timpul. Arbitra
jele au fost fără reproș. îi eviden
țiem pe V. Carasiniu (Deva), V. 
Bularca (Brașov), V. Bați (Timi
șoara), I. Marton (Cluj) și M. Bo- 
locan (Pitești).

Primele 
tul pe 
București 
3. Mureș
A Timiș 11,5 p., 6. Constanța 11
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REZULTATE DIM DIVIZIA B
și duminică s-a desOșuraă 

etapa a XIIl-a In divizia secundă. latl 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN : Locomotiva București — Voința București S—2. Electre Bucu
rești — Medicina București 3—:. Alumi
na oradea — C.F.R. Cluj 3-9. Explorări 
n. Mare — Poîltehnlca Brașov 3—0 t a- 
gonul Ploiești — Constructorul Suceava 
1—3. Politehnica Iași — Rcionul Săvi- 
nestl 3—1, Aurora București — Farul Constanța 2—3. AS.A. Sibiu — Electro- 
patere Craiova 3—1. Corvjnul Hune
doara — Politehnica TI Timișoara 3—2. 
Industria sîrrr.et C. Turzii — St van.a 
Șlmleul Silvaniei 3-1. Petrolul Ptoregri 
nu a Jucat, adversara sa de dumtntcă. 
Oțelul Galați, retrăgtndu-se din divizie.

FEMININ : Orizontul Bacău — Sper

Dintre cele cinci meciuri mas 
culine din etapa campionatului 
republican de tenis de masă, mai 
interesant a fost cel care a avut 
loc luni, între formațiile bucureș- 
tene Loeomotiva și Progresul, pri
ma echipă ieșind învingătoare la 
limită.

Iată amănunte de la întîlnirile 
programate la București, Brașov și 
Iași.

Sala de tenis de masă din in
cinta parcului Progresul a găzduit 
două partide, în cadrul etapei di
viziei naționale A. Iată rezultatele : 
Voința București — Voința Arad 
14—3. Autorii succesului : Panait 
(4), Bodea (3), Podgoreenu (3), Sta- 

victoria cuplului 
— Stamatescu în fața pe

rechii Trupei — Covaci. Pentru 
cîștigat Simin (2) și

matescu (3), și 
Panait

au
(1).

oaspeți
Covaci

Progresul 
Arad 10-7. 
proape trei

București — Voința
După o dispută de fl
ore și jumătate, par-

tac București 3—3, Flacăra roșie Bucu- 
.-?$•! — ProgreBul București 3—1 (IO, t.T.B. — Viitonil București 3—2, A.S.E. 
Bueureșt* — Universitatea Iași 0—3. V.-Uița OraCea — Viitorul Bistrița S—0. 
Vrența Brașov — Sănătatea Tirgoviște S—«. Votnța Can«anța — Confecția 
București 3—0. Medicina T». Mureș — 
Vc r.ta Zalău 3—1. Universitatea Craiova — Voința Sinaia 3—9. Universitatea 
Cluj — Voința M. Ciue 3—0, Politehnica 
GaiațI — Universitatea București 0—3.(Corespondenți t I. CosUr.l’i, M. Aure- 

u T. Slrtopol. I. Costea. Gabriela Ro- 
—ar.. Șt. Gurrut. S. Albu, O. Tamaș. 
C. Gruia. P. Lcrtncz. T. Tohâtan, I. 
lanett, V. Altoi. D. Diaeonescu. I. Ior.es- 
<-j. p. Țone»)

ți-ia s-a încheiat « victoria bucu- 
reștenilor, cu scorul de 10—7, dar 
nu fără emoții. Momentul psiholo
gic al întîlnirii a fost consumat la 
scorul de 7—6 în favoarea Progre
sului. Jucătorul arădean Simin a 
condus în primul set la Luchian 
cu 20—13, dar, incredibil, el a pier
dut, în prelungiri (24—26). Luchian 
și-a adjudecat și setul II (21—18), 
mărind șansele de victorie ale 
bancarilor. După victoria lui Sîn- 
deanu la Trupei, situația era clară. 
Apare însă surprinzătoare înfrîn- 
gerea lui Luchian în fața lui Tru
pei (0—2). Autorii > victoriilor : Sin- 
deanu (3), Luchian (3), Bnzescu(2), 
Mor~.ru (1) și dublul Lnchîan — 
Sîndeanu Ia Covaci — Trupei pen
tru Progresul, respectiv, Trupei 
(3), Covaci (3) și Simin (1) pent~u 
arădeni.

Sala sporturilor de la Floreasca 
a găzduit luni după amiază partida 
masculină dintre team-urile bucu- 
reștene Progresul șl Locomotiva. 
După 0 dispută aprigă și intere
santă pe parcursul a patru ore de

1 f gH I SrS; 41
&

„Săniuța de argint": start in spec
taculoasa probă rezervată băieților

șase locuri în clasamen- 
municlpii și județe : 
45,33 p. 2. Brașov 29,5 
16 p., 4. Brăila 12,33

1.
P-,
P,
P-

joc, victoria a revenit meritat e- 
chipei Locomotiva cu scorul de 9—8. 
De remarcat faptul că în echipa Pro
gresul a evoluat și tripla campioa
nă internațională a Angliei, maestra 
emerită a sportului Maria Alexan
dru. La a avut o evoluție bună reu
șind =ă obțină două victorii la Pă
una și Gheorghiu, ambele cu ace
iași scor : 2—0, pierzînd însă și alte 
două, în fața lui Danielis și Gheor
ghe. De menționat că in partida 
Alexandru — Gheorghe, de la sco
rul de 1—1 la seturi și 12—11 în se
tul trei pentru Gheorghe, s-a apli
cat regula activizării. Alexandru a 
condus cu 20—18, fiind învinsă în 
prelungiri (20—22). Victoria obținută 
de feroviari se datorește faptului 
că cei patru componenți ai echipei 
au luptat cu multă ambiție pentru 
realizarea acesteia. Iată, acum, au
torii victoriilor : Gheorghiu (3). Da
nielis (2), Păuna (2), Gheorghe (1) 
și dublul Păuna — Danielis împo
triva cuplului Sîndeanu — Luchian, 
pentru Locomotiva, respectiv, Maria 
Alexandru (2). Buzescu (2). Sîndeanu 
(2) și Luchian (2) pentru Progresul.

AtircJ PĂPĂDIE

BRAȘOV (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean). Dis
puta celor două formații, Voința 
Brașov și Voința Cluj, desfășurată 
în sala de sport de la Poiana Bra
șov. s-a încheiat cu victoria spor
tivilor 
10—7. Punctele victoriei au 
aduse de Macovei (3), Ancei (3), 
Teodorescu (3) și Kakos (1). Pen
tru învinși au cîștigat Suciu (2), 
Cobîrzan (2). Horvath (2) și pere
chea Cobirzan — Suciu asupra cu
plului Ancei — Macovei cu 2—0.

C.
IAȘI (prin telefon). 

C.S.M. Iași — Comerțul Tg. 
reș a luat sfîrșit cu victoria 
pețitor la scorul de 14 — 3- 
torii victoriilor: Valicș (4), 
tali (3), Sîngiorgian (3) și cuplul 
Naftali — Sîngiorgian la perechea 
Domnaru — Șumulea pentru Co
merțul șl Domnaru (2). Husărescu 
(1) pentru C.S.M).

V. DIACON ESCV, coresp-.

localnici, cu scorul de
fost

GRUIA
- Meciul 

Mu- 
oas-
Au- 

Naf-

VALERIA BALAJ

CÎȘTIGĂTOAREA „CUPEI 8 MARTIE"
Jocurile finale pentru desemnarea 

ciștigătoarea „Cupei 8 Martie" la 
fete șl a concursului de băieți s-au 
încheiat cu două surprize. La fete, 
Valeria Balaj a cucerit trofeul pus 
în joc, de o manieră categorică, în- 
vingîndu-și toate adversarele din 
turneul final. In ultima confruntare, 
pe care a susținut-o în compania 
actualei campioane, Agneta Kun, 
Balaj a învins nesperat de ușor cu 
scorul de 6—3, 6—0.

Jucătoarea clubului Steaua, per- 
fecționîndu-și arma sa de bază, lo
vitura de dreapta, făcînd oarecari 
progrese la celelalte procedee teh
nice și cu voința care o caracteri
zează, a spulberat toate speranțele 
celorlalte pretentende pentru locul I. 
Un merit deosebit 
norului 
care a 
nostru tenisman 
drumul âQmării.

său, C. 
îndrumat

îi revine și antre- 
Chivaru, primul 

și pașii celebrului 
Ilie Năstase pe

In cealaltă partidă din turneul fi
nal, Manana Nunweiller, cu un ioc 
precis și de mare regularitate, a 
învins detașat pe performera acestui 
concurs, Florica Butoi, cu 6—2. 6—1.

Clasament final : 1. Valeria Ba- 
lăj 3 V, 2. Agneta Kun 1 v, 3. Ma
nana Nunweiller 1 v, 4. Florica Bu
toi 1 v,

în finala de dublu fete,perechea 
Agneta Kun — Florica Butoi a în
vins greu cuplul Valeria Balaj — 
Aurelia Trifu cu 7—6, 7—5.

în concursul rezervat băieților, 
Dan Nemeș a învins în finală pe 
experimentatul I. Sântei, după o 
partidă dramatică. Victoria a fost 
decisă Ia tie-break și a avut urmă
torul scor : 4—6, 6—3, 7—6.

In partida pentru locurile III—IV, 
A. Suto a învins pe A. Viziru cu 
scorul de 7—5, 6—4.

S. IONUiCU
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Naționala și noul sezon

„LUĂRILE DE PULS“ 
AU DEVENIT OBLIGATORII

««a NO MAI REPREZINTĂ AMUZANTE
au avut, 
un far-

Competițiile de tip Cupă 
au și vor avea întotdeauna 
mec aparte și o viață zgomotoasă.

De ce farmec ? Pentru că îm
preunările din urnă care pun pe 
plan de egalitate — fie și numai 
pentru 90 de minute — valori ex
treme vor stîmi întotdeauna în 
conștiința jucătorilor anonimi am
bițiile sau măcar nostalgiile foști
lor visători ale căror corăbii cu 
vise s-au sfărîmat de stîncile vie
ții. Publicul, mai ales ce] din ur
bea X, îi înțelege foarte bine, le 
intuiește psihologia acestor invitați 
la o masă mare de surîsul hazar
dului. El știe prea bine că multi 
dintre acești băieți vor să fie — 
măcar o zi — vulturi.

De ce viață zgomotoasă ? Pentru 
că rumoarea 
însoțește 
bpunînd 
mici" se 
clipa în 
mine la 
signifiantui adversar 
simpla apariție pe teren, cu nu
mai 90 de minute mai înainte, ală
turi de ECHIPA PERSONALITA
TE însemnase marea și memora
bila pagină a carierei

Spectaculoasele momente ale Cu
pei iși păstrează rezonanța peste 
ani și nu sînt date uitării printre 
altele și pentru motivul că nu... 
sînt prea multe, le poți număra pe 

-degete. C.S.M. Reșița, ArieșulTur
da și alte cîteva...

Cînd însă din 15 divizionare A 
7 cad la o probă în care exami
natorul este elev (de drept, de 
fapt), iar una promovează „cu aju
torul paragrafului", nu al golului 
— fenomenul depășește cadrul a- 
nualei rubrici de șoc a Cupei și 
naște cel puțin 7 sernne de în
trebare.

De ce oare 7-8 echipe cu loturi 
evident mai puternice decit modes
tele lor adversare de-o zi. avind o 
asistență și condiții (de toate felu
rile) mult superioare, echipe pen
tru a căror pregătire federația 
contractează an de an turnee de 
pregătire în străinătate, de ce oare 
aceste echipe s-au prezentat neco- 
respunzător pregătite 
ficial al sezonului ?

Nu le interesează 
de crezut. Mai ales 
de U.T.A., șansele lor de afirmare 
în campionat sînt destul de firave. 
Ca să nu mai spunem că trezite — 
vorba românului — la 12 noaptea 
din somn, echipe de valoarea Uni
versității Craiova, Stelei sau Poli
tehnicii Iași ar fi trebuit să se 
plimbe pe la Satu Mare, Timișoara 
sau Brașov, adversarii lor repre- 
zentînd niște sparing-parteneri pe 
care fair-play-ul te-ar obliga, in

de surdină — care 
adeseori tragerile la sorti 
„CELOR MARI" pe ..cei 
transformă în expdozie in 

care favoritul absolut ră- 
podea knockautat de in- 

pentru care

la startul o-

Cupa ? Greu 
că, în afară

EXCEPȚII

Moi bine de jumătate din meciul de la Boldești, A-S..4. Tg. Mureș s-a apărat cu dirzenie în fala avalanșei 
de atacuri ale divizionarei C Petrolistul. In imagine, mureșeanul Ispir respinge un atac purtat de extrema 

gazdelor, Călăvie

tr-un fel. să-i ocrotești, să le aplici 
o corecție mai ușoară...

Iată însă că sparing-partenerii 
și-au trimis — într-o proporție în
grijorătoare — vedetele la podea, 
făcindu-ne să ne întrebăm azi, ab
solut legitim, dacă nu ar fi mai 
indicat, pe viitor, ca echipele de 
Divizia A să se prezinte la „Cupa 
României" într-o fază mai... înde
părtată, nu in „16“-imi, scutin- 
du-ne, unele dintre ele, mai de
vreme de fantomatica lor prezen
tă care nu onorează. în cazul cî- 
torva. nici măcar deplasările (cu 
trenul sau cu avionul) la joc.

Acestea fiind zise, să ne încli
năm în fața echipelor Politehnica 
Timișoara, Tractorul Brașov, Olim
pia. Satu Mare, Dunărea Calafat, 
Unirea Drăgășani, F.C. Galați și 
Minaur Zlatna, „vulturii" unei zile, 
si să le urâm alte zboruri, alte 

deînălțimi. Cel mai pur gînd 
sportivitate al fiecăruia dintre noi 
le aplaudă performanțele.

Marius POPESCU

PROGRAMUL TRANSMISIILOR LA TELEVIZIUNE
IN ACEASTA S APT AMIN A

martie: ora 15,25: U.T.A. —
Arad)
8 martie, ora 15,25 : STEAUA

TOTTENHAM (transmisieMarți 7
directă de la

Miercuri
(transmisie directă de la stadionul ..23 August")

Joi 9 martie, ora 21,10 : UJPESTI DOZSA 
(înregistrare de la Budapesta)

Duminică 12 martie, ora 14 : „U“ CLUJ — POLITEHNICA IAȘI — 
•div. A (transmisie directă de la Cluj).

BAYERN

CELTIC

MUNCHEN

GLASGOW

Foto : Zaharia IVAN

Vă eram dator cu cîteva obser
vații asupra primului rendez-vous 
al lotului A pe 1972. Mai întîi, 
cîteva precizări de ordin erganiza- 
torico-administrativ despre tur
neul în Turcia și Grecia. Renunțînd 
la deplasarea în Brazilia și în alte 
țări sud-americane, federația s-a 
văzut în situația de a înlocui a- 
cel turneu cu unul prezentînd con
diții de deplasare mult mai redu
se și, firește, și pe cele de climă, 
cît mai convenabile. Se știe că as
tăzi programul fotbalistic dintr-o 
țară este DEFINITIVAT pentru a- 
nul în curs, PERFECTAT pentru 
cel care vine și PROIECTAT pen
tru al treilea an. In aceste condi
ții, solicitarea subită a unui turneu 
destul de lung presupune nu nu
mai amabilitate din partea solici
tatului, ci și uneie concesii din 
partea lui. Că F.R.F. a reușit. în 
cîteva zile numai, să pună pe pi
cioare un program convenabil râ- 
mîne un succes nu numai sub as
pectul meritelor celor care au ob
ținut perfectarea turneului, dar și 
c dovadă a unor excelente rapor
turi de colaborare între federațiile 
din Balcani. Aveam să mă con
ving, de altfel, cît de stimat și 
simpatizat este fotbalul nostru în 
cele două țari pe care le-a vizitat 
echipa națională și cît de atente și 
amabile au fost gazdele noastre. 
Rămîne, aceasta, o realitate sem
nificativă a turneului și nu cea 
mai puțin importantă.

Mai departe... A existat un fo
los al reunirii pe trei săptămîni a 
lotului ? V-aș răspunde tot cu o 
întrebare: avea nevoie Ferruccio 
Valcareggi de un meci amical cu 
Grecia, în plin campionat și fără 
să fie presat de nici o partidă, a- 
micală chiar, cu un adversar de 
primul ordin? Concepția modernă 
a menținerii unei unități de pre
gătire tehnico-tactică a unei echipe, 
naționale se asimilează, mai corect

I

spus, s-a asimilat cu aceea a clu
burilor. Fotbalul rămîne cu sur
prizele sale, cu accidentele sale (e- 
lemente de atracție indispensabile, 
socotesc, un mare avantaj față de 
toate celelalte ramuri de sport), 
dar și în acest domeniu, al regu
larității în comportare a reprezen
tativelor. ultimii ani au adus o 
stabilitate greu de întîlnit înainte. 
Dacă urmăriți acele clasamente a- 
nuale făcute de revista „France 
Football" veți vedea că, cu rare ex
cepții, avansările — ca și coborî- 
rile — sînt ritmice, sînt lente, do
vadă că și aici a intervenit o echi
librare în grupele de valori, de
terminată de o pregătire organiza
tă și metodică.

Selecționerul nu mai poate să 
ghicească forma cea mai convena
bilă a echipei lui, el are posibili
tatea, acum, să o determine. Toc
mai de aceea „ruperile" de rezul
tate între reprezentativele de ace
lași gabarit valoric se înregistrea
ză din ce în ce mai rar. în acest 
mare adevăr stă intransigența cu 
care directorii echipelor naționale 
iși apără programul pregătirilor 
comune; Ramsey a ajuns la un 
veritabil „șantaj", demisie sau 
drepturi' egale cu ale cluburilor 
pentru selecționată de a organiza

COLEGIUL CENTRAL-ANTRENORII DE DIVIZIA A.
A

• 0 ședință utilă, un prilej

Ieri, la sediul F.R.F. s-a desfă
șurat consfătuirea antrenorilor e- 
chipelor de Diviza A organizată de 
federație prin Colegiul central al 
antrenorilor. De la început se cu
vine a fi apreciată utilitatea aces
tui dialog direct, acum, în preajma 
reluării campionatului, între forul 
central și cei chemați să pună în 
practică tot ce se consideră util 
pentru progresul fotbalului nostru, 
pentru reușita campionatului și re
prezentarea la nivelul cerințelor 
actuale pe plan internațional.

La această ședință de lucru au 
participat antrenorii Dumitru N’i- 
colae-Nicușor — Dinamo, C. Cer- 
năianu — Univ. Craiova, N. Proca 
— Steagul roșu, I. Oană — Petro
lul, Fl. Halagian — F. C. Argeș, 
R. Cosmoc — Farul, V. Vlad — 
Crișul, L. Munteanu — C. F. R. 
Cluj, E. Iordache — Jiul. V. Măr- 
dărescu — Politehnica, Petrică Ra
dulescu — S. C. Bacău, T. Bone — 
A.S. Armata. B. Marian — Rapid. 
Din partea federației și colegiului

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C EDIJIA 1971-1972

SERIA I
ETAPA A XIV-A (26 MARTIE)

A.S.A. Cimpulung — Nicotină Iași (1—5) 
Vict. Roman — Vici. PTTR Botoșani (3—1) 
Min. G. Humor — Forests Fălticeni (0—1) 
Unirea Iași — Avintul Frasin (9—2) 
I.T.A. Pașcani — Chimia Suceava (0—1) 
Text. Botoș. — Mlnobradul V. Dornei (t—1) 
Fulgerul Dorohoi — Constr. Iași (0—0)

ETAPA A XV-A (2 APRILIE)
Forests Fălticeni — Unirea Iași 
Avintul- Frasin — Textila Botoșani 
Nicolina Iași — Victoria Roman 
Minobr. V. Domei — I.T.A. Pașcani 
Constr. Iași — A.S.A. Cîmpulung 
Chimia Suceava — Fulgerul Doroh. .
Viat. PTTR Botoș. — Min. G. Humor (1—8)

ETAPA A XVI-A (9 APRILIE)
I.T.A. Pașcani — Vict. PTTR Botoș. (3—1) 
Unirea lași — Fulgerul Dorohoi (0—1) 
A.S.A. Cîmpulung — Forests Fălt. (0—2) 
Min. G. Humor — Nicolina Iași (1—1) 
Chimia Suc. — Minobrad. V. Domei (3—2) 
Textila Botoșani — Constr. Iași (4—0). 
Victoria Roman — Avintul Frasin (1—2) '

ETAPA A XVII-A (18 APRILIE)
Min. G. Humor. — Chimia Suc. 
Constr. Iași — I.T.A. Pașcani
Fulgerul Doroh. — Vict. Roman 
Foresta Fălticeni — Text. Botoș
Unirea Iași — Nicolina Iași
Vict. PTTR Botoșani 
Minobr. V. Domei —

(1-1)
(0-2)

PTTR
(2—3) 
(1-1) 
(2-1)
(0-0) 
(0—1)

— Ar.
A.S.A.

Frasin 
C-lung

(0-2) 
(1—0) 
(0—3) 
(1-7) 
(0-4) 
(3-1)

(0-3)
(2-9)
(0-2) 
(0-0) 
(3-5) 
(0—4) 
(0-4)

ETAPA A XVin-A (23 APRILIE) 
Text., Botoș. — Fulgerul Doroh. 
Nicolina Iași — Foresia Fălticeni 
Minobr. V. Dome) — Victoria 

Botoșani 
Victoria Roman — Constr. Iași 
I.T.A. Pașc. — Mln. G. Humor. 
A.S.A. Cimpulung — Unirea Iași 
Avintul Frasin — Chimia Suceava

ETAPA A XIX-A (30 APRILIE)
Avintul Frasin — Nicolina Iași 
Fulgerul Doroh. — Mln. G. Humor. 
Unirea Iași — Textila Botoșani 
Vict. PTTR Bot. — A.S.A. C-lung 
Chimia Suc. — Foresta *" 
I.T.A. Pașcani — Vict. 
Constr. Iași — Minobrad.

ETAPA A XX-A
Vict. Roman — Chimia 
Minobrad. V. Domei 
Nicolina Iași — Constructorul Iași 
Fulgerul Dorohoi — I.T.A. Pașcani 
Textila Botoș. — Vict. PTTR Botoș. 
Min. G, Humor. — A.S.A. C-lung 
Foresta Fălticeni — Avintul Frasin

ETAPA A XXI-A (14 MAI)
Text. Botoșani — Vict. Roman 
Chimia Suceava — Constr. Iași 
Avintul Frasin — Fulgerul Doroh. 
Minobrad. V. Domei — For. Fălt. 
A.S.A. Cimpulung — I.T.A Pașcani 
Nicolina Iași — Vict. PTTR Botoș. 
Unirea Iași — Min. G. Humor.

ETAPA A XXn-A (21 MAI)
Min. G. Humor. — Minobrad. V. D.

(0—3) 
(0-8) 
(1-2) 
(0—0) 
(0—1)
(1—4) 
(0-2)

Fălticeni 
Roman 

V. Domei
(7 MAI)
Suceava

Unirea Iași (1—5) 
■ * (0—0) 

(0—2) 
(1-0) 
(1-2) 
(0-1)

(0-1)

(0-3) 
(5-0) 
(1—0) 
(0-2) 
(0-4) 
(2-3) 
(1-6)

Min. G. Humor. — Minobrad. V. D. (I—0)
A.S.A Cimpulung — Fulger. Do’rob. (1—1)

DIALOG BINEVENIT
de bilanț al
mai rămas

pregătirilor, dar și 
destule de făcut...
tov. Ion Șiclovan, vice- 
F.R.F. și președinte 

central al antrenori-

de reflectări, pentru ca au

(0—2) 
(2—3) 
(1—2) 
(0-0) 
(3—J)

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

Foresta Fălticeni — Vict. Roman 
Vict. pttr Botoș. — Unirea Iași 
Constr. Iași — Avintul Frasin 
Chimia Suceava — Text. Botoșani 
I.T.A. Pașcani — Nicolina Iași

ETAPA A XXm-A (28 MAI) 
Constructorul Iași — Unirea Iași 
Nicolina Iași — Chimia Suceava 
Vict. PTTR Botoș. — Foresta Fălt. 
Fulgerul Doroh. Minobrad. V. D. 
Vict. Roman — A.9.A. Cimpulung 
I.T.A. Pașcani — Avintul Frasin 
Min. G. Humor. — Textila Botoș.

ETAPA A XXIV-A « IUNIE) 
Fulgerul Doroh. — Vict. PTTR Bot. 
Avintul Frasin — Min. G. Humor. 
Unirea Iași — I.T.A. Pașcani 
A.S.A. Cimpulung — Chimia Suc. 
Textila Botoșani — Nicolina Iași i 
Minobrad. V. Domei — Vict. Rom. i 
Foresta FăiUcer.l — Constr. Iași i

ETAPA A XXV-A (11 IUNIE) 
Nicolina Iași — Minobrad. V. Dor. i 
Textila Botoș — I.T.A. Pașcani l 
Constr. Iași — Vict. PTTR Botoș. i 
Vict. Roman — Mln. G. Humor, i 
Chimia Suceava — Unirea Iași (_ 
Avintul Frasin — A.S.A. Cimpulung (0—1) 
Foresta Făltic. — Fulgerul Doroh. (1—2)

ETAPA A XXVI-A (18 IUNIE) 
Min. G. Humor. — Constr. Iași 
Minobrad. V. Dornei — Av. Frasin 
Unirea Iași — Victoria Roman 
I.T.A. Pașcani — Foresta Fălticeni 
A.S.A. Cimpulung — Text. Botoș. 
Fulgerul Doroh. — Nicolina Iași 
Vict. PTTR Botoș — Chimia Suc.

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

(1-4)
(0-1)
(0-2)
(0-4) 
(0-0)

(3-1)
(1-2) 
(1-5) 
(2-2) 
(0-3) 
(1-4)
(0-2)

SERIA A Ha
ETAPA A XIV-A (26 MARTIE)

Petrolul Moinești — Danub. Roman (0—4) 
Minerul Coinăinești — Luc. Focșani (1—0) 
Texlila Buhuși — Gloria Tecuci (0—0) 
Trot. Gh. Gh. Dej — Oiituz Tg. Oc. (0—5) 
U.R.A. Tecuci — Viitorul Vaslui (0—2) 
Automob. Foc. — Rulment. Birlad (1—4) 
Cimentul Bicaz — Lelea Bacău (1—2)

ETAPA A XV-A (2 APRILIE)
Letea — Automobilul Focșani (0—2)- 
Oituz Tg. Ocna — Cimentul Bicaz (2—2) 
Luc. Focșani — Trot. Gh. Gh. Dej. (1—1) 
Danub. Roman — U.R.A. Tecuci (0—3) 
Rul. Birlad — Petrolul Moinești (3—2) 
Gloria Tecuci — Mln. Comănești (0—0) 
Viitorul vaslui — Textila Buhuși (1—3)

ETAPA A XVI-A (9 APRILIE)
Viitorul Vaslui — Gloria Tecuci (0—1) 
Letca Bacău — Danubiana Roman (2—3) 
Min. Comănești — Text. Buhuși (0—1) 
Rulmentul Birlad — Iruc. Focșani (t—0) 
Aut. Focșani — Oituz Tg. Ocna (0—1) 
Cim. Bicaz — Trot. Gh. Gh. Dej (3—2) 
U.R.A. Tecuci — Petrolul Moin. (8—3)

ETAPA a XVH-A (16 APRILIE)
Trotuș. Gh. Gh. Dej — Rul. Bîrtad (0—2) 
Petrolul Moinești — Aut. Focșani (6—1) 
Gloria Tecuci — Letea Bacău (0—7) 
Luceafărul Focșani — Vlit. Vaslui (1—4) 
Textila Buhuși — Cimentul Bicaz (0—1) 
Oituz Tg. Ocna — U.R.A. Tecuci (1—2) 
Danubiana Ropian — Min. Corn, u—3)

ETAPA A XVIII-A (23 APRILIE)
Oituz Tg. Ocna — Textila Buhuși (0—4) 
U.R.A. Tecuci — Rul. Birlad (0—3) 
Trot. Gh. Gh. Dej — Danub. Roman (1—4) 
cimentul Bicaz — Petr. Moinești (0—1) 
Vlit. Vaslui — Aut. Focșani (0—4) 
Minerul Comilnești — Letea Bac. (1—2) 
Luceafărul Focșani — Gl. Tecuci (1—1)

ETAPA A XIX-A (30 APRILIE)
Aut. Focșani — U.R.A. Tecuci (1—3) 
Petr. Moinești — Min. Comănești (0—0) 
Rulmentul Birlad — Cim. Bicaz (1—1) 
Gl. Tecuci — Trotușul Gh. Gh. Dej (0—1) 
Danub. Roman — Oituz Tg. Ocna (1—2) 
Textila Buhuși — Luc. Focșani (0—2) 
Letea Bacău — Viitorul Vaslui <0—2)

ETAPA A XX-A (7 MAI)
Trotușul Gh. Gh. Dej — Min. Com. (1—2) 
U.R.A, Tecuci — Gloria Tecuci (0—fl) 
Oituz Tg. Ocna — Letea Bacău (0—2) 
Automob. Focșani — Luc. Focșani (2—1) 
Petrolul Moinești — Vlit Vaslui (1—1) 
Cimentul Bicaz — Danub. Roman (1—3) 
Textila Buhuși — Rul. Birlad (0—1)

ETAPA A XXI-A (14 MAI)
Cimentul Bicaz — Aut. Focșani (0—0) 
Viitorul Vaslui — Danub. Roman (2—6) 
U.R.A. Tecuci — Textila Buhuși (0—2) 
I.etea Bacău — Trot. Gh. Gh. Dej (2—3) 
Rulmentul Birlad — Gloria Tecuci (1—2) 
Min. Comănești — Oituz Tg. Ocna (1—1) 
Luceafărul Foc — Petr Moinești (1—4)

ETAPA A XXII-A (21 MAI)
Viitorul Vaslui — Rul. Birlad (0—0) 
Trot, Gh. Gh. Dej — Petr. Moinești (0—1)

Minerul Comănești — Cim. Bicaz (0—1> 
Gloria Tecuci — Oituz Tg. Ocna (0—0) 
Danubiana Roman — Luc. Focșani (0—2) 
Letea Bacău — U.R.A. Tecuci (1—3) 
Aut Focsani — Textila Buhuși (0—4)

ETAPA A XXni-A (28 MAI)
U.R.A. Tecuci — Luc. Focșani (2—4) 
Rulment. Birlad — Mm. Comănești (0—1) 
Au». Focșani — Danub. Roman (1—4) 
Text. Buhuși — Trot Gh.''Gh, Dej (0—3) 
Petrolul Moinești — Letea Bacău (1—2) 
Oituz Tg. Ocna — Viitorul Vaslui (0—1) 
Cimentul Bicaz — Gloria Tecuci (2—1)

ETAPA A XXIV-A (4 IUNIE)
Luc. Focșani — Cimentul Bicaz (2—2) 
Danubiana Roman — Rul. Birlad (0—0) 
Viitorul Vaslui — Min. Comănești (0—2) 
Gloria Tecuci — Automob. Focșani (1—2) 
Trot. Gh. Gh. Dej — U.R.A. Tecuci (0—2) 
Letea Bacău — Textila Buhuși (0—1) 
Petr. Moinești — Oituz Tg. Ocna (2—2)

ETAPA A XXV-A (11 IUNIE)
Mln. Comănești — U.R.A. Tecuci (0—1) 
Luceafărul Focșani — Letea Bac. (1—2) 
Gloria Tecuci — Danub. Roman (0—4) 
Textila Buhuși — Petrolul Moin. (2—3) 
Rulment. Birlad — Oituz Tg. Ocna (0—1) 
Cimentul Bicaz — Vlit. Vaslui (0—1) 
Trot. Gh. Gh. Dej — Aut Focșani (1—6)

ETAPA A XXVI (18 IUNIE)
Danub. Roman — Text. BuliușI (0—2) 
Petrolul Moinești — Gloria Tecuci (0—0) 
Aut. Focșani — Min. Comănești (1—2) 
Letea Bacău — Rulmentul Birlad (2—4) 
Vlit. Vaslui — Trot. Gh. Gh. Dej (2—2) 
Oituz Tg. Ocna — Luceafărul Foc. (1—3) 
u.R.a. Tecuci — Cimentul Bicaz (1—S)

au luat parte 
președinte al 
al Colegiului 
lor, și antrenorii federali Gh. Ola 
și C. Drăgușin. Am notat și cîteva 
absențe — antrenorii de la U.T.A. 
și Steaua, formații ce se află în 
febra pregătirilor pentru meciurile 
de azi și mîine, cu Tottenham și 
Bayern Miinchen, Șt. Onisie, aflat 
în străinătate cu „U“ Cluj pre
cum și C. Radulescu, de la S. C. 
Bacău, care ieri avea de susținut 
examenul de promovare într-o ca
tegorie superioară.

în cadrul ședinței, tov. I. Șiclo
van a făcut o interesantă expunere 
pe baza unui material al colegiului 
central, cuprinzînd datele culese 
de tehnicienii federației în controa
lele efectuate în perioada de iarnă 
la echipele de Divizia A. Materia
lul și completările președintelui co
legiului au adus în discuție o sea
mă de date și fapte importante, 
dintre care unele le vom enunța pe 
scurt,

• Se apreciază că la unele echi
pe, analizele ce s-au ținut pe mar
ginea comportării în turul campio
natului au avut conținutul cores
punzător scopului propus și au aju
tat efectiv la depistarea carențe
lor. Au fost evidențiate în aceri 
sens Rapid, Crișul, Steagul roșu, 
Universitatea Craiova.

• S-a evidențiat preocuparea u- 
nor echipe în ceea ce privește 
componența loturilor, promovarea 
cu curaj a unor elemente tinere și 
de perspectivă 
Farul, ~ 
cizat, 
ceste 
stitui 
precierea muncii 
pectivi. Trebuie să se urmărească 
si îmbunătățirea jocului, în ansam
blu, al formațiilor în cauză. S-a 
criticat activitatea deficitară de la 
U.T.A. și Farul. în ceea ce pri
vește creșterea elementelor proprii, 
în centrele de juniori și la echipele 
de tineret.

• în lumina indicațiilor date de 
colegiu în precedenta ședință, în 
decembrie 1971, 
unele echipe 
respunzător 
perioada de 
U.T.A.,' Jiul, 
F. C. Argeș,

Petrolul), 
pe bună 
promovări 
singurul

(La Crișul, Jiul, 
dar s-a pre- 

dreptate, că a- 
nu pot 

etalon în 
antrenorilor

con-
a- 

res-

se apreciază că 
și-au ales în mod co- 
locul pregătirilor în 
iarnă (S. C. Bacău, 

Universitatea Craiova, 
Crișul, Dinamo), dar 

nu același lucru se poate spune 
despre „U“ și C.F.R. Cluj, A. S.

Armata, Rapid și Politehnica. U- 
nele formații (A.S. Armata, de pil
dă), nu dispun de condiții necesare 
unei bune recuperări după efort.

• Cît privește procesul de instru
ire nu peste tot constatările sînt 
de natură să mulțumească. Obiec
tivele de instruire ale primelor for
mații de la A. S. Armata și Cri- 
șul sînt identice cu cele ale echi
pelor de tineret, fapt pentru care 
antrenorii T. Bone și V. Vlad au 
primit o mustrare verbală 
dințS.

• Nesatisfăcătoare e șt 
latură a activității unora 
divizionarele A. Obiectivele 
ficate pentru perioada de pregătire 
nu au fost respectate pentru că 
în multe situații acestea au fost 
formal întocmite.

• Rezultă din controalele efec
tuate că s-au făcut unele progrese 
în ceea ce privește mărirea capa
cității de efort, dar, in 
centralizarea rezultatelor 
fizică (testului Cooper) 
acestea sînt sub nivelul 
1971 (aceeași perioadă) I 
cord cu indicațiile din decembrie, 
s-a trecut prea devreme la jocuri, 
fără să se fi asigurat rezistența fi
zică necesară jucătorilor.

• Făcind bilanțul celor văzute în 
teren, se apreciază că forul de spe
cialitate nu poate fi satisfăcut pc 
deplin de munca depusă de antre
nori in 
general, 
mâniei" 
reflectă 
lor de 
moral-volitivă).

• Pentru perioada care va urma 
pină la 20 aprilie, cînd încep pre
gătirile pentru meciul cu Ungaria, 
antrenorii au primit indicații pre
cise în privința obiectivelor pe care 
trebuie să le 
21 aprilie ei 
nouă discuție

• Pe baza 
tate și a activității de la echipe, 
au luat cuvîntul antrenorii. Ei 
s-au declarat de acord cu mate
rialul prezentat, au expus realiză
rile dobîndite pînă acum și au scos 
la iveală o serie de carențe, de 
greutăți pe care F.R.F., cluburile 
și secțiile de fotbal trebuie să le 
aibă în atenție.

în șe-

o altă 
dintre 
plani-

totalitate, 
în proba 
arată că 
celor din 
în deza-

această perioadă, ca aspect 
Insuccesele în 
ale celor 
în mare 
pregătire

„Cupa Ro- 
7 divizionare A 
măsură nivelul 
(fizică, tehnică,

urmărească, apoi la 
să revină pentru o 
la F.R.F.
materialelor prezen-

Constantin ALEXE

PENTRU U. I. A, TOTTENHAM REPREZINTĂ
UN TEST DE CALIBRUL FEYENOORD
(Urmare din pag. 1)

nord (portarul Jennings), un galez 
(England) și un scoțian (Gilzean) 
excelează printr-o masivitate di
namică, după chipul și asemănarea 
căpitanului său, internaționalul Pe
ters, care a jucat în World Cup 
'66 și la El-Mundial ’70.

După terminarea antrenamentu
lui, am obținut un minut de la 
Bill Nicholson. Mi-a răspuns laco
nic : „Am auzit cuvinte frumoase 
despre U.T.A. Din păcate, o cunosc 
doar prin intermediul... auzului. 
Am referințe bune despre Domide 
și Broșovschi. lini parc rău, dar nu 
vă pot comunica formația, pe care 
o voi cunoaște abia cu citeva mi
nute înaintea jocului... V-aș ruga 
să-mi spuneți ciți jucători înalți 
are U.T.A. ?“ Am fost tentat o
clipă să spun că toți arădenii sînt
de înălțimea lui Dinu de la Rapid,

pe care-1 cunoștea, dar nu era timp 
de glume. x

față de laconismul lui Bill Ni
cholson, am fost obligat să orga
nizez o scurtă... conferință de pre
să cu ziariștii englezi, pentru a 
obține formația probabilă. în nu
mele lor, a răspuns David Lacey 
de la „Guardian". Iată, după pă
rerea lor, formația probabilă! Jen
nings — Evans, Knowlles — Hol
der (Pratt), England, Beal — Gil
zean, Perryman, Chivers (Holder), 
Peters, Morgan.

U.T.A. va alinia echipa etaloni 
Vidae — Bi rău. Lercter, Pojoni. 
Popovici — Domide, Petescu, Bro
șovschi — Sima, Kun II, Both. 
Este posibilă utilizarea Iui Axente 
în locul ț> Sima.

La orele 15,30 arbitrul vest-ger- 
man G. Schulenburg, ajutat de 
compatrioții săi K. Roegner și W. 
Hanschke va fluiera începutul me
ciului.

LUPESCU — un final de carieră 
plin de reușite — o excepție de la 

regulă, în această privință...
convocări, tocmai pentru că își dă 
seama că în momentul de față acel 
clasic „joc de acomodare" înainte 

(cu 48 de ore de întîlnirea oficială 
nu mai reprezintă nimic- Selecțio
nerii simt nevoia acestor „luări de 
pulsuri" a loturilor, tocmai spre 
a verifica tratamentul de lungă 
durată întocmit de ei și care tin
de să prezinte „pacientul" viguros 
și în bună dispoziție la „ora H“. 
lată justificarea turneului de iarnă 
al lotului pregătit de Angelo N.i- 
culescu.

Naționala noastră, intrată în pri
mul grup valoric european, nu 
poate ignora aceste legi și realități 
de pregătire. Mai cu seamă că, 
fără să aibă situația altor selec
ționate, obligată la remanieri în 
grup, la despărțiri dureroase, dar 
necesare, trebuie totuși să verifice 
neîncetat eșalonul care urmează, 
elementele cele mai indicate să 
urce spre titularizare în viitorul a- 
propiat. Spre a-ți forma o convin
gere, ai nevoie de verificări repe
tate, mai întîi în condițiile parti- 
delor-test, tnai departe în acelea 
ale amicalelor și, apoi, vine sentin
ța. Turneul turco-grec a prezentat

patru „boboci" — Ștefan, Crețu. 
Sătmărcanu II, Uifălcanu — și 
nici unul n-a constituit o dezilu
zie. Toți au valoarea prezenței în 
primul lot dar nu ÎNCÂ în prima 
formație. Fondul de selecționare a 
cîștigat patru jucători, din toate 
compartimentele, și asta nu-i de 
neglijat. Dacă nu uităm eă și tur
neul marocan a impus o serie de 
jucători, vedem că posibilitatea de 
a repara defecțiunile care se vor ivi
— și trebuie să ne așteptăm la ele
— a crescut considerabil în ulti
mele șase luni. Lotului de bază, a- 
cela din finalul sezonului de toam
nă, plus Dumitrache (recîștigat, in 
bună măsură, tocmai prin selec
ționarea în turneul în Turcia ți 
Grecia), i se adaugă cei patru mai 
sus citați. Pop, Simionaș, Broșovschi. 
Rugiubei, Kun II — revelații măi 
vechi sau mai noi ale campiona
tului, sau ale celorlalte reprezen
tative — și vom ajunge la aproa
pe 30 de jucători pasibili de a a- 
pare pe lista lotului A.

Un bilanț la început de sezon, 
oricît ar părea de curioasă expre
sia, era util spre a se ști cu ce se 
pornește la drum și, mai cu sea
mă. CUM se pornește la drum. 
Săptămînile care urmează nu mai 
permit—și nici nu este bine să mai 
permită — noi și noi tatonări. A- 
cum, după părerea mea, reușita 
depinde de scriozitțitea „subiecte
lor" intrate în operațiunea „Cam
pionatul Europei" și. se înțelege, 
de exactitatea și oportunitatea pro
gramului de preparative.

Pentru final, să admitem o ex
cepție de la cadrul acestor comen
tarii și anume sublinierea unui 
caz, deci trecerea de la general la 
particular, pentru motive pe care 
le veți înțelege și aproba. Hărnicia 
și conștiinciozitatea componenților 
lotului în absolut toate momentele
— pregătire sau jocuri de verifi
care — s-au arătat exemplare. Și. 
tot așa, ținuta extra-antrenament 
și meciuri a apărut fără reproș. 
Dar o remarcare cu totul specială 
o merita decanul de vîrstă al e- 
chipei naționale. Lupescu. devenit 
un mecanism fotbalistic. De fiecare 
dată cînd se termină un meci în 
care fundașul central din Giulești 
a jucat iarăși fără greșeală, cu o 
precizie de ceasornic, cu o intuiție 
de „vechi meseriaș", cu o simpli
tate ținînd de atingerea senectuții 
fotbalistice, mă întreb dacă el 
este fundașul acela dreapta care se 
menținea cu greu în unsprezecele 
Rapidului, nu sînt multe sezoane 
de atunci. Un elogiu, și aici, pen
tru un vrednic om și sportiv ; el 
a reușit să facă dintr*un final de 
carieră, etapă uneori penibilă, o 
admirabilă izbîndă-

Eftimie 1ONESCU

AZI, TRAGEREA LA SORȚI

A „8"-imilor

CUPEI ROMÂNIEI
La sediul Federației române de 

fotbal va avea loc astăzi, de la ora 18, 
tragerea la sorți a „8“-imilor Cu
pei României.

Partidele din „8“-imile Cupei se 
vor desfășura în ziua de 15 mar- 

J tie, pe terenuri neutre.

ULTIMELE VEȘTI DE LA STEAUA
Emoțiile cresc în rîndurile ste- 

liștilor pe măsură ce se apropie 
dificilul joc cu Bayern Miinchen, 
programat miercuri de la ora 15,30 
pe Stadionul „23 August", sub ar
bitrajul olandezilor L. Boogaerts 
(la centru), J. Bcck șl C. Corver. 
Și emoțiile sînt cu atît mai mari, 
iar partida — prima din sferturile 
Cupei cupelor — cu atît mai grea 
cu cît echipa bucureșteană par
curge o perioadă de impas. Că e- 
chipa nu merge s-a x văzut din 
Cupă, la Timișoara, unde a fost 
eliminată, și s-a confirmat, o dată 
în plus, și la ultimul joc de veri
ficare. disputat duminică la Bra
șov, în compania formației de ti
neret a Steagului roșu, de care a 
fost învinsă cu 2—0 ! (autorii go

lurilor : Tănăsescu și Porumbiță). 
După cum ne-a informat corespon
dentul nostru C. Gruia, evoluția 
bucureș.tenilor a fost marcată de 
aceleași carențe : joc încîlcit, ine
ficacitate totală, greșeli de ordin 
tehnic și tactic, scăderi de ritm de 
joc. Steaua a aliniat la acest ultim 
meci următoarea formație : Haitiu 
(min. 46: Coman) — Sătmăreanu, 
Smarantlache (min. 46 : Negrea), 
Hălmăgeanu (min. 46 : Ciugarin), 
Cristache — Vigu, Savu — Pantea, 
Tătaru, lordănescu, Năstase (min. 
46 : Dumitri u III).

Să sperăm că fotbaliștii Stelei 
vor face un efort de voință și se 
vor regăsi, în fine, pentru a trece 
cu bine primul examen în fața 
munchenezilor.

BAYERN MUNCHEN SOSEȘTE AZI LA PRÎNZ
MUNCHEN, 6 (prin telefon). Udo 

Latek, antrenorul lui Bayern, a 
convocat luni dimineață întregul 
lot de jucători pentru ultimul an
trenament înaintea plecării spre 
București. A lipsit mijlocașul Roth, 
accidentat. Duminică, fotbaliștii de 
la Bavern au avut zi liberă, zi 
de odihnă, după meciul dd cam
pionat susținut sîmbătă în compa
nia lui Kaiserslautern.

Marți, la ora prînzului. întreaga 
delegație a lui Bayern se va îm
barca în avionul-cursă al societății 
„Lufthansa", cu destinația Bucu
rești unde se va ajunge în cursul 
după-amiezii. După terminarea an
trenamentului de luni dimineața, 
antrenorul Udo Latek a făcut ur

mătoarea declarație ziariștilor pre- 
zenți în mod special la sediul clu
bului. alături de un numeros grup 
de foto și radio-reporteri :

..Meciul de la București este foar
te greu pentru noi. Aș fi încîrttat 
dacă am reuși un rezultat de ega
litate. situație în care sîntem sută 
ia sută calificați. Dar. repet, nu 
va fi de loc ușor să ajungem la o 
asemenea eventualitate. Echipele 
românești joacă foarte bine contra 
formațiilor noastre. Rezultatele a- 
rată cît de dificil ne adaptăm sti
lului echipelor române. Steaua are 
cițiva fotbaliști de valoarea titula
rilor reprezentativei, pe care o cu
nosc foarte bine, fiindcă am vă
zut-o in multe intilniri".

LOTO-PRONOSPORT
In atenția participanților 

DE LA TRAGEREA SPECIALA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI

• Tragerea va avea loc astăzi la 
București în sala de festivități a 
Clubului sportiv Dinamo, din șos. 
Ștefan cel Mare, cu începere de 
la ora 18,30. Tragerea va fi radio
difuzată, iar panoul cu rezultate 
va fi televizat în cursul serii.

• Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pină în ziua de sîm- 
bătă 11 martie 1972, la ora 13 în 
orașele reședință de județ și pină

în ziua de vineri 10 martie 1972, la 
ora 13 în celelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor se va 
efectua joi 16 martie 1972.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Pronoexpres obiș
nuită, de miercuri 8 martie a.c., 
tragere care va fi televizată direct 
din Studioul de Televiziune, cu în
cepere de la ora 19,10.

Rubrică redactată de Loio-Prono- 
sport,



fața

TELEXTURNEUL DE TENIS

AUSTRIA — OLANDA
4—2 (2—1, 1—0, 1—1)

Mâcinîndu-și încetul cu încetul, 
tînărul și neexperimentatul adver
sar. echipa Austriei a obținut cu 
4—2 (2—1. 1—0, 1—1) q victorie 
încă insuficient de convingătoare 
pentru valoarea sa și raportată la 
bunul său renume.

în mod surprinzător, olandezii au 
deschis scorul după numai 4 mi
nute de joc și au avut apoi nenu
mărate ocazii, care dovedesc că e- 
voluțiile lor, tot mai apreciate, nu 
sînt un simplu foc de paie.

Datorită abilității celebrului lor 
conducător de joc Josef Puschnig, 
austriecii au exploatat fiecare bre
șă mai serioasă în defensiva olande
ză, acesta fiind singurul mijloc 
de a învinge pe excelentul portar 
Gerry Gobel.

Au marcat: Puschnig (min. 15) 
Znenahlik (min. 16), Felsecker (min. 
30) și Gasser (min. 50) pentru în
vingători, Deher (min. 5 și 54) pen
tru învinși.

Au arbitrat prea indulgent: Hen
ning Elley (Danemarca) și Sergio 
Berloffa (Italia).
R.P. CHINEZĂ — DANEMARCA 

6—1 (3—1, 3—0, 0—0)

ze a avut din nou posibilitatea 
să-și demonstreze virtuțile care au 
transformat-o repede în favorita pu
blicului local: viteza în patinaj, joc 
colectiv, subtilitate în manevre și 
o cu totul neobișnuită corectitudine 
pe gheața.

Superioritatea echipei chineze nu 
a fost, în această partidă, nici un 
moment contestată, nici . chiar 
atunci cînd danezii au înscris uni
cul lor punct, aducînd scorul la 
1—2. Rezultat final: 6—1 (3—1, 3—0, 
0—0).

Au marcat: Cen San-pin (mtn. 1), 
Van Kuosi (min.- 12), Cin Hen-și 
(min. 20), Li Sin-hsien (min. 34), Pi 
Ciun-hua (min 35), Cen Iun-min 
(min. 36), respectiv, Skou (min. 17)'

Au arbitrat bine: Karl Haidinger 
(Austria) și Gheorghe Tașnadi (Ro
mânia).

BULGARIA — UNGARIA
6—2 (0—0, 2—0, 4—2)

Tn acest meci. în care a ..căzut' 
cel
(în

mai timpuriu gol al turneului 
secunda 27), echipa R.P. Chine-

Partida vedeta a zilei a patra 
competiției a furnizat o nouă sur
priză, poate cea mai mare dintre 
toate înregistrate pînă acum în a- 
ceastă grupă a C.M., care devine 
tot mai agitată și mai dinamică.

Formația bulgară are meritul de 
a fi știut cum să abordeze această 
partidă în care, din punct de ve
dere teoretic, avea șansa a doua, 
demonstrind un angajament fizic 
total și o mare dăruire, fapt care 
a dereglat complet întreg mecanis-

a

mul echipei ungare. Aceasta, asea
ră, nu s-a putut regăsi în 
unui adversar mai dîrz, mai hotă- 
rît și mai combativ, pierzînd parti
da la un scor categoric, aproape 
de necrezut: 6—2.

Autorii golurilor : Kalev (min. 
24 și 26?, Penelov (min. 33 și 51), 
Nenov (min. 48), Em. Mihailov 
(min. 57) pentru învingători, Ke- 
reszty (min. 59) și Menyhart (min. 
59) pentru învinși.

Au condus excelent Franz Ba- 
ader (R.F. a Germaniei) și Ernie 
Zaalberg (Olanda).

★
Azi, la Miercurea Ciuc, este zi 

de pauză, Echipele se odihnesc, 
jucătorii reîncărcîndu-și „bateriile" 
pentru disputele următoare, care 
se anunță tot mai interesante. 
Spectatorii nu vor mai lua azi 
drumul patinoarului, în schimb vor 
purta discuții. Meciurile de pînă 
acum le-au oferit doar atîtea și 
atîtea subiecte de discuții...

Pînă miercuri, la reluarea între
cerilor, iată o situație a clasamen
tului golgeterilor :

4 goluri : Kclev (Bulgaria) :
3 goluri : Havran (Ungaria),

Puschnig (Austria), Benvenuti (Ita
lia), Deher (Olanda) ;

2 goluri : Meszoly, Menyhart și 
Kereszthy (Ungaria). Skov (Dane
marca), Gasser (Austria), Cin-Hen-ci, 
Uan Kuo-și și Li Fen-ci (R.P. Chi
neză), Penelov și E. Mihailov (Bul
garia).

DE LA SOLIA
SOFIA, 6. — Au luat sfîrșit în

trecerile turneului internațional de 
tenis de la Sofia. în finala probei 
de simplu femei, jucătoarea ceho
slovacă Navratilova a întrecut-o cu 
6—1, 6—1 pe românca Mariana Si- 
mionescu. Proba de simplu bărbați 
a revenit lui Emmerich (R. D. Ger
mană) învingător cu 7—6, 6—4,
3—6, 7—6 în fața lui Ganev (Bul
garia).

La dublu barbați au ciștigat fra
ții Bojidar și Matei Pampulov 
(Bulgaria), care în finală au dis
pus cu 7—5. 6—3, 6—4 de perechea 
cehoslovacă Iankowski — Szevczik. 
La dublu fete, pe primul loc s-au 
clasat cehoslovacele Navratilova — 
Stendlova. Româncele Virginia Ilu
ziei și Mariana Simionescu au ocu
pat locul al treilea.

IN FINALA DE LA HAMPTON
• Cuplul român Nâstase — Țiriac victorios ia dublu
NEW YORK 6 (Agerpres). — Pen

tru a. treia oară în decurs de patru 
ani, cunoscutul tenisman american 
Stan Smith a cîștigat tradiționalul 
turneu de la Hampton (Virginia), 
aflat la cea de-a 69-a ediție, tn fi
nală, Smith l-a întrecut în patru se
turi cu 6—3, 6—2, 6—7, 6—4 pe ro
mânul Ilie Năstase, la capătul unei 
partide de bun nivel tehnic. „Smith 
— transmite corespondentul agenției 
France Presse — se află intr-o 
formă remarcabilă. Ca și la Salisbury, 
el s-a dovedit superior lui Năstase. 
Doar in setul trei a jucat ceva mai 
slab, cind Năstase a cîștigat la un 
''tie-break'".

Cu victoria de la Hampton, a treia 
consecutivă în Circuitul „inuvvi", 
Stan Smith s-a detașat In clasamen
tul Marelui Premiu — F.I.L.T. tota'i- 
zînd acum 110 puncte față de cele 
71 ale tenismanului român aflat pe 
locul doi. Pe locul trei — „ A. Gi- 
meno (Spania) 45 p.

Afectat'desigur de tnfrîngerea in 
fața lui Smith și obosit după patru 
seturi de mare luptă, I'ie Năstase a 
trebuit să intre din nou pe teren, 
alături de Ion Țiriac, pentru a dis
puta finala probei de dublu, împo
triva cuplului spaniol Andres Gi- 
rheno — Manuel Orantes. Totuși ju
cătorii români au dovedit din nou că 
alcătuiesc un cuplu redutabil, cîști- 
gind în două seturi cu 7—5, 7—5.

La Las Angeles a avut loc primul con
curs tn aer liber al sezonului atletic 
din S.U.A. Cu acest prilej, echipa Uni
versității din California (Leon Brown. 
Edesel Garrison, Willie Deckard. Don 
Quarrie) a stabilit cea mal bună per
formanță mondială tn proba de ștafetă 
4 X 220 yarzi cu timpul de 1:21,1.
Feuerbach, neînvins 5n acest sezon în 
concursurile de sală, a cîștigat proba d- 
aruncarea greutății cu performanta de 
21,02 m. Pe locul secund. Randy Matson
— 20.79 m. La săritura cu prăjina, vic
toria a revenit lui Steve Smith (S.U.A.) 
cu 5,31 m. Pe locul doi, cu același rezul
tat. s-a clasat suedezul Kjell Isaksson.' 
Ravelomanantsoa (Republica Malgașă) 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 100 
yarzi cu 9,4, iar americanul Rod Mil
burn a terminat Invingfltor tn proba 
de 120 yarzi garduri cu 13,5. Alte re
zultate : 440 y.g.: — Ron Whitney (S.U.A.)
— 50.9 ; două mile : — Gerry Lindgren 
(S.U.A.) — 3:39,5 ; Înălțime : — Reynaldo 
Brown (S.U.A.) — 2,15 m ; lungime : — 
Amic Robinson (S.U.A.) — 7,93 m (Bob 
Beamon a ocupat locul trei cu 7,77 m).

Al

în Circuitul .,indoor".

DEFINITIV IN PROBLEMA
T,a Leningrad s-a rUspiitat primul meci 
dintre echipa locală Spartak șl formația 
franceză Gerbe Monceau Les Mines; 
coîțttnd ca semifinală a Gupei cupe- 
loa la baschet feminin. Net superioare, 
baschetbalistele sovietice . au obținut 
victoria cu scorul de 96—48.

k

MECIULUI

CONTINUA
INCERTITUDINILE
IN CLASAMENT

(Wrviare din vag. t)

tat 9 penalizări de cite 2 minute 
și au primit cele două goluri toc
mai în aceste perioade

Echipa Austriei este încă datoare 
să ne arate adevăratele ei virtuți, 
care, probabil, nu vor putea fi tes
tate decît într-un meci greu. Tri
misul special al presei austriece. 
Josef Koutny, îi crede capabili pe 
băieții de la Klagenfurt de 
mai mult decît au arătat 
acum.

în ciuda lipsei de credit 
s-a acordat, jucătorii danezi

mult 
pînă

ce li 
„ „ ---------  ---------- și o-
landezi au cucerit rppede simpa
tia publicului, în special prin ju
venilele lor calități individuale, da
torită cărora sînt în stare să exe
cute spectaculoase contraatacuri 
singulare sau prelungite slalomuri 
pe gheață, nu . însă întotdeauna cu 
eficienta scontată. Că se nasc pa
tinatori buni în țara lui Ard 
Schenk și a lui Verkeerk este a- 
proape firesc, dar că nu apar si
__ __——. Crosa

La Oslo s-au desfășurat întrecerile 
..Cupei Europei" la sărituri In apă. Pro
ba feminină de la trambulina de 1 m 
a fost ciștigată de sportiva sovietică 
Tamara Safonova cu 394,05 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ulrika J *
(Suedia) — 374.43 p șl Cornelia Gense- 
burg (R.D. Germană) — 371,93 p. La 
masculin, victoria a revenit italianului 
Franco Cagnotto — 526.74 p, urmat de 
Vladimir Vasin (U.R.S.S.) — 513,42 p. 
Campionul olimpic la Ciudad de Mexi
co, italianul 
locul trei cu

SPASSKI-FISCHERA LUAT SFÎRȘIT UNIVERSIADA ALBĂ Knape

scana

c 
de

€—12 
Marele 
ton.

•12

echipa 
puține

pucul 
viteză

Huang 
lezai Van

Căpitanul reprezentativei 
dribling

mase de hocheișîi de mare 
re este iarăși aproape un misiei 
Nu-i poate de 
condiții, că lui 
dus să învețe 
in Canada...
zilei

ALBERTO DARIN

ului Olanda 
hineză a durat exact 25 

numai 5 minute de in- 
a ce reprezintă un ade- 
de cursivitate a jocului. 
Darin: imul dintre cei 

ai selecționatei Ita- 
1 cu atîta forță, 

iasă țăndări din 
oul formației sale 
Bulgariei. Darin a

Echipa U.R.S.S. a ciștigat turneul de hochei
NEW YORK, 6 (Agerpres). — 

Jocurile Mondiale universitare de 
iarnă, desfășurate la Lake Placid 
(S.U.A.), s-au încheiat o dată cu 
disputarea ultimului meci din tur
neul de hochei pe gheață dintre 
formațiile U.R.S.S. și S.U.A. Victo
ria a revenit cu scorul de 4—1 ho- 
cheistilor sovietici, situați astfel pe 
primul loc in turneul final cu 3 
victorii si un meci egal. Pe locul

IN ACEASTĂ
SAPTAMÎNA

b—11 HANDBAL — Turneu in
ternați ouai feminin, la Neubran
denburg (R.D.G.).

TENIS — Turneu pentru 
Premin-FILT, Washing-

RATTNAJ ARTISTIC
Campionatele mondiale, 
(Canada).

AUTOMOBILISM — 
ore de la Daytona

FOTBAL — Sferturi 
Cupa U.E.F.A. :

Calgary

. Cele 24 

. (S.UJL)
de finală

U.T.A. -
— MUar

7 
in 
Tottenham, Lierse S.K. 
(in tur 0—2), Juventus — Wolver
hampton.

7—13 ÎNOT — Campionatele 
Australiei, Brisbane.

11). Spes 
gheață-

recur o

Lumea il cur 
bine sub numele 
tru că. de cind 
numai număra', 
la ..Palatul de 
și obișnuit să-i
Altfel, e ușor de 
teren, cu figura lui s 
riții negri și ochii mici, 
unul dintre puținii jucători 
poartă cască. Alberto Darin e 
fletul echioei italiene si 
aceasta a moștenit-o. pro! 
la fratele său Franco, 
al formației Italiei 
cîțiva ani. Cu fizicul 
voinic (78 kg la l..a 
întrebi cum rezistă lungiie mi 
pe ghea(ă. cînd suplinește, i 
tr-un excepțional șimț tactic, 
biciunile coechipierilor săi. Hm 
lierul din Cortina 
(membru a! clubui 
Doria) a jucat 
ori în echipa națională 
ticipat la campionatele 
incepind din 1959 (Ostrava >. 
aproape 33 de ani, nu se 
prea bâtrin pentru hochei, 
cit cu prilejul unui turn 
America. a văzut jucători 
vîrstnicj..

apărătoarele 
ie loiosește intr-o partidă 
>r de hochei, cintâresc a- 

imativ 8 kilograme. Greutatea 
mare • au umerarele. genun- 
piiptarii și celelalte apăra

re j protejează pe hocheițti 
tuale lovituri. Și totuși un 
lovit atit de puternic. în pi- 
sportivul danez Andersen 

Lund incit a trebuit să pără- 
renul. S-a calculat că pucul 

nic poate atinge o 
S? km pe oră !! 
trei zile de meciuri 
eze are ee'.e mai

4 minute în două me- 
In schimb, reprezentanții for- 
..azzurre" au totalizat, tot in 
artide, 50 de minute de pena-

« FOTBAL — Sferturi de fv 
nală In C.C.E. : Vjpest — Celtici 
Ajax — .Arsenal, Feyenoord — 
Benfica, Inter — Standard ; în 
Cupa cupelor : Steaua — Bayern. 
Steaua roșie — Dinamo Moscova, 
Torino — Glasgow Rangers, Atvi- 
daberg — Dynamo Berlin.

9 FOTBAL — Sferturi de,fina
lă în Cupa U.E.F.A. : Ferencvaros 
— Zeleznicear.

. BASCHET — Semifinale tn 
Cupele europene.

10—ÎS CICLISM — Cursa Paris 
■ Nisa.

și a par- 
mondiale

Meciul Italia — Bulgaria a fost 
i foarte— aspru. îneît la diferi- 
.îr.ga.amente" au participat și 
oi portari. Apărătorul buturilor 

pei bulgare. Petar Radev a inter- 
1a un moment dat, atît de în- 

ineît a fost— eliminat 2 mi- 
cu 
un

10— 12 SCHI — Concurs inter
national de schi nordic. Holmen- 
kollen (Norvegia).

11— 13 SCRIMA — Cupa Europei
și Trofeul Martini (floretă femi
nin) la Torino : Cupa Europei
și Trofeul A. Rommel (floretă 
masculin) la Paris : Trofeul Mar
tini (spadă) la Londra.

pentru lovirea adversarului 
a. Conform regulamentului, 
coechipier. Ivan Penelov. a exe- 
t pedeapsa care l-ar fi scos din 

joc pe cel mai bun portar al hochei- 
stilor din tara vecină.

Troian IOANIȚESCU

11—12
n ațele europene 
rit, Grenoble.

ATLETISM — Câmpie- 
pe teren acope-

H RUGBY — 
Irlanda — Țara

Turneul celor 5' 
Galilor.

12—13 SĂNIUȚE — Cupa Tatra 
a Tatranske Lomnice.

doi s-a clasat echipa . 
canadieni, iar ot locul 
ți a S-U.A.

Performerii Universiadei albe de 
la Lake Placid au fost studenta din 
Leningrad. Liubov Muhaceva. care 
a cîștigat trei medalii de aur în 
probele de schi fond, compatrio
tul acesteia Feodor Simașev — trei 
medalii de aur. patinatorul de vi
teză olandez Harm Kujpers. japo
nezul Hideki Nakamo — învingător 
tn proba de sărituri de la trambu
lina de 70 m și săritorul alpin fran
cez Eric Stahl. Surprizele au fost 
furnizate de tinerii schiori polonezi 
Roman Derejinski șl Jan Bachle- 
cia. învingători în probele de sla
lom special și respectiv slalom u- 
ria.ș.

In ansamblul lor, întrecerile U- 
niversiadei de iarnă au fost domi- 
mate ’de reprezentanții U.R.S.S., 
care au cîștigat 32 de medalii (14 
de aur, 10 de argint și 8 de bronz). 
Pe locul secund s-a situat echipa 
S.U.A. cu 13 medalii (3 — 3 — 7).

studenților 
trei forma-

MOSCOVA 6 (Agerpres) — Agenția 
T.A.S.S. transmite : în legătură cu me
ciul pentru titlul mondial de șah intre 
Boris Spasski șl Robert Fischer, con
siderând ca șl pînă acum că decizia de 
a se organiza meciul în două orașe, a 
fost luatSI prin încălcarea regulamentului 
Federației internaționale de șah (F.I.D.E.) 
șl nu corespunde dorinței îndreptățite 
a campionului lumii B. Spasski de a 
susține întregul med tntr-un oraș eu
ropean cu climă temperată, Federația 
de șah a U.R.S.S. e dispusă totuși, în 
principiu, să examineze problema desfă
șurării primei jumătăți a meciului la 
Belgrad, iar celei de-a doua — la 
Reykjavik, la data stabilită de regula
ment. adică nu mai tîrziu de 1 iulie. 
Aceste precizări sint făcute în scrisoarea 
înmînată la 4 martie, la Moscova, pre
ședintelui F.I.D.E., Max Euwe (Olanda) 
și semnată de directorul clubului cen-

Batu- 
de

trai de șah al U.R.S.S.. Viktor : 
rinski din Însărcinarea Federației 
șah a U.R.S.S.

In acest scop federația unională 
șah consideră necesar ca în zilele 
mătoare să se înceapă convorbiri 
participarea președintelui F.I.D.E., a 
prezentanților federațiilor de șah 
U.R.S.S. și S.U.A., a reprezentanților 
oficiali ai partlclpanțilar la meci, pre
cum și ai Iugoslaviei și Islandei pentru 
a se cădea de acord asupra tuturor 
problemelor și în vederea semnării u- 
nei înțelegeri definitive.

de 
ur-
cu 
re
ale

Klaus DibiasL a ocupat 
513.05 p.

al Levantului a continuatTurul ciclist
cu etapa a 4-a, desfășurată pe distanța 
Ebnidorm-Cuîlera. Victoria a revenit 
rutierului belgian Guido Reybroeck cro
nometrat - - - ....
4h 32 :27. în clasamentul general conti
nuă să conduc?! spaniolul Domingo Pe- 
rurena, urmat la două secunde de com
patriotul său Lazcamo.

ne 176 km cu timpul de

probei de simplu din cadrul tur- 
feminln de tenis de la Rochester 
disputa între americanca Bose-

Finala 
neului 
se va .
mary Casals sf australlanca Kerry Mel
ville. Tn semifinale, Casals a învins-o cu 
6—4, 6—4 pe compatriota sa Wendy 
Overton, iar Melville a dispus cu 6—3; 
6—1 de Judy Dalton (Australia). în una 
din semifinalele probei de dublu, pe
rechea Franco:se Durr (Franța) — Judy 
Dalton (Australia) a întrecut cu 6—2, 
6—4 cuplul australian Karen Krantzke 
— Helen Gourlay.

După disputarea Marelui premiu auto
mobilistic al Republicii Sud 
(în care victoria a revenit 
Hulme), în clasamentul 
mondial al piloților < 
Hulme (Noua Zeelandă) 
Pe locurile următoare 
Jackie Stewart (Scoția) 
son Fittipaldi (Brazilia)

Africane 
lui Denis 

campionatului 
conduce 

) cu 15 puncte, 
sînt

— 9 p. Emer-
— 6 p.

Deni«

clasați

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
lii sport nou 

cîștiga popularitate
CU SPRIJINUL TELEVIZIUNII

Schijaringul este un sport care face 
mereu noi adepti în Uniunea Sovie
tică. E vorba de schiul angrenat de 
motociclete, de automobile, sau nu
mai de cai. așa cum de mult _ este 
răspindit 
tivii sînt 
sigur — 
măiestrie 
tine in ____ _
care le dezvoltă caii și vehiculele.

O vastă activitate competițională în 
'acest sport se desfășoară în R.SS. 

Letonă, unde. începînd cu anul 1963, 
se organizează anual în orașul Riga, 
un campionat local. Fată de marea răs- 
nîndire pe care schijfiringul a luat-o 
în ultima vreme, se pregătește or
ganizarea unui campionat unional.

Asociația D-O.S.A.A.F. din Letonia 
a inclus în programul său acest spo-t. 
stabilind o serie de reguli și un corn 
tehnic care să se ocupe de populari
zarea lor. Actualmente. în Letonia 
există 12 asociații de schiioring.. sp-rt 
la a cărui propagandă contribuie în- 
tr-o mare măsură cluburile automo
bilistice.

în cadrul schimburilor sportive, 
schiorii letoni au organizat la Mos
cova o întrecere de schijoring, 
s-a bucurat de un mare suooes.

în republicile baltice. Spor- 
legati cu un cablu si — de
li se cere o mare doză de 

pentru a se putea men- 
cursă. la marile viteze pe

Televiziunea din R. D. Germană 
desfășoară o intensă activitate pen
tru răspîndirea sportului în rîndu- 
riie școlarilor. în cadrul primului 
concurs TV intitulat „Fă cu noi, 
fă după noi, fă mai bine decît noi" 
s-a desfășurat recent etapa sfertu
rilor de finală, în care cel mai bun 
rezultat l-a obținut Liceul „Hein
rich Heine" din Hennigsdorf, ur
mat de Liceul nr. 52 din Dresda 
și Liceul din Wohlsdorf-Biendorf.

Elevii din Hennigsdorf au fost 
distinși pentru rezultatul lor cu 
trofeul transmisibil al Comitetului 
Olimpic din R. D. Germană. înmî-

nat chiar de către președintele a- 
cestui for, dr. Heinz Schobel. La 
festivitatea premierii au 
mulțî sportivi fruntași 
Germane, H. Recknagel, 
II. Grodotzki ș.a.

..Această emisiune a 
noastre — a spus dr. H. Schobel — 
a avut un rol important in trezirea 
interesului pentru sport în rîndul 
copiilor noștri". S-a anunțat cu a- 
cest prilej că, după etapa finală, 
se va organiza o nouă serie de 
emisiuni care vor dura pînă în anul 
1973 și care se vor bucura, de ase
menea, de patronajul Comitetului 
Olimpic al R. D. Germane.

asistat mut 
ai R. D.

,1. Escherl,

televiziunii

ATLEȚII ROMÂNI SiNT BINE PLASAȚI IN IERARHIA FRUNTAȘILOR CONTINENTULUI
a

CAROL CORBU (triplusalt) SI VIORICA VISCOPOLEANU (lungime) LIDERI Al PROBELOR RESPECTIVE
La această oră, în marea majo

ritate a țărilor de pe continent 
au fost stabiliți campionii indoor. 
Au fost alcătuite și loturile respec
tive (pe baza îndeplinirii standar- 
durilor impuse de I.A.A.F.). cu 
atleții ce vor lua startul la Gre
noble. în cadrul campionatelor eu
ropene. Să facem deci un scurt 
tur de orizont al rezultatelor ce 
preced marea întrecere din săptă- 
mîna aceasta, pentru a putea intui 
cu cîteva zile mai devreme pe vi
itorii campioni (în sală) ai Eu
ropei.

O precizare se impune în pri
mul rînd în ceea ce privește „top"- 
urile alergărilor pe distanțe scurte, 
în aprecierea lor, ca și in alegerea 
favoriților pentru Grenoble, va tre
bui să ținem seama tie diferențele 
certe între cronometrajul electric 
și cel manual, ca și de faptul că 
mai mulți dintre sprinterii de 
frunte ai continentului, nu au aler
gat pe distanțe clasice, preferind 
curse de 50 m. 50 sau 60 yarzi.

Dintre atleții români, cel mai 
bun plasament îl au Carol Corbii 
(triplusalt) și Viorica Viscopoieanu 
(lungime), lideri — deocamdată — 
ai probelor respective. Și Valeria 
Bufanu se află bine clasată prin
tre fruntașele hurdlerelor, dar nu 
trebuie omis faptul că noul ei re
cord a fost înregistrat de crono- 
metre acționate manual. Promiță
toare sînt prezențele Elenei Vin- 
tiiă, a lui Valentin Jurcă și din

arun-
Valentina

nou Corbu la lung-me și ale 
cătoarelor de greutate 
Cioltan și Ana Sâtăgean in rindu! 
primelor 10.

A face totuși pronosticuri este 
puțin riscant, mai ales că. așa 
cum ne preciza și celebra Renale 
Stecher. oaspete de seamă a „Cupe 
de cristal", ..sa La din Grenoble 
constituie o mare necunoscută pen
tru 
iar 
pid 
vor

majoritatea atleților europeni 
cei ce se vor acomoda mai ra- 
cu suprafața sintetică a halei, 
avea mari șanse de reușită-. 

Totuși, prin prisma evoluției tiin
acest sezon și s rezultatelor inre 
gistrate în competiții de amploare, 
considerăm că atît Carol Corbu. 
cit și Viorica Viscopoieanu au și de 
această dată mari posibilități de 
a urca pe podiumul de premiere 
Ileana Silai va fi prezentă în pro
ba de 800 m, dar întrucît ea nu 
are în acest sezon nici o cursă ofi
cială ne este destul de greu a-i 
aprecia șansele. Valeria Bufanu și 
aruncătoarele de greutate, dacă vor 
prinde o zi bună, pot figura prin
tre finaliste, ca de altfel și Valen
tin Jurcă, in cazul că pista de elan 
îi va conveni. în lotul țării noas 
tre, care se deplasează la Greno
ble, se află și cei doi medaliați 
cu argint la ultimele C.E. de la 
Helsinki (august 1971) Cornelia Po
pescu și Csaba Dosa. Ei au fost 
insă accidentați in această iarnă și 
nu au reușit încă să ajungă la va
loarea confirmată în anul trecut

Si acum, iată-i pe cei mai buni 
performeri ai sezonului de sală 

MASCULIN — 60 m : Komeliuk 
(U.R.S.S.). 6.4. Silovs (U.R.S.S.) Vi
len (Finlanda) *, 6.5 Bourbeillon

■ Franța). Carballo (Spania)*. Roscio 
(Italia).
(R.F.G.). 
Petrescu *. 
Cristudor * 
(Iugoslavia) * 6,6.

60 m g : Schoenberger (R.D.G.). 
M Wodzynski (Polonia) * 7.6,
Schumann (R.F.G.). Pascoe (An
glia). Maslakov (U.R.S.S.). Mosiaș 
v :!i (U.R.S.S.) 7.7. Choffart * si Drut 

Richter (R.F.G.), Perța * 
(ambii România). Bon

darenko (U.R.S.S.), Gerhardt (R.F.G) 
7.8.

Lungime : Klaus (R.D.G.) 8,04 m. 
Baumgartner (R.F.G.) 7,98 m, Beck 
(R.D.G.) și Corbu (România) 
m, Toivonen (Finlanda) 
Jurcă (România) 7.90 
(R D.G-) 7,83 m, Rak 
7,82 m. Pani (Franța) 
haria (România) 7,74

înălțime : Dahlgren 
Sapka (U.R.S.S.) 2.21 
(U.R.S.S.), Tihany și Major (ambii 
Ungaria) 2.20 m. Pesonen (Finlan
da) 2.19 m. Elliot (Franța) 2,18 m. 
Huttl și Junge (ambii R.D.G.), Ah
metov și Gavrilov (ambii U.R.S.S.) 
2,17 m. Baudis (Cehoslovacia) 2,16 m:

Triplusalt : Corbu (România) și 
Saneev (U.R.S.S.) 16,94 m. Bariban

W ucherer și Schumann 
Szabo Zamfirescu *, 

Darvaș -. Mitrofan', 
(toți România). Lengel

(Franța), 
și Suciu *

7,92
7,91 m, 

m. Dăhne 
(Iugoslavia) 

7,75 m. Za- 
m
(Suedia) și 
m. Tarmak

16.68 m, Besonov 
Spasojevici (lugo- 

Sauer (R.F.G.) 
(R.D.G.) 16,22 m,

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 16,49 m, 
slavia) 16,39 m. 
16.35 m, Drehmel
Savlevici (U.R.S.S.) 16.18 m. Arte-
mov (U.R.S.S.) 16,14 m

Prăjină : Isaksson (Suedia) 5,45 m, 
Nordwig (R.D.G.) 5,35 m, Kallio- 
makj (Finlanda) și Ziegler (R.F.G.) 
5,30 m Lagerquisț (Suedia) 5,28 m. 
Tananika (U.R.S.S.) 5,20 m. Stei- 
nacker (Ungaria) 5,12 m, Drut 
(Franța), Belloț (Franța)^ Ivanoff 
(Finlanda), Prygiei și 
(ambii (R.D.G.), Engel 
Gusev (U.R.S.S.) 5,10 m

Greutate: Briesenick
20.50 m. Rothenburg (R.D.G.) 20,32 
m. Vojkin (U.R.S.S.) 20,13 m. Brou- 
zet (Franța) 19,88 m, Prollius 
(R.D.G.) 19,69 m, Janousek (Ceho
slovacia) 19.52 m, Barașnikov 
(U.R.S.S.) 19,44 m, Komar (Polonia) 
'9.26 m. Capes (Anglia) 19.25 m, 
Schladen (R.F.G.) 19,10 m

FEMININ —60 m : Richter 
(R.F.G.) 7.2, Stecher și Kaufer (am
bele R.D.G.), Tellîez (Franța), Van
denberg (Olanda). Helten și Krause 
(ambele R.F.G.) 7.3, Cobb și Lan- 
naman (Anglia), Besfamilna, Sido
rova, Sarkova (toate U.R.S.S.). Tac- 
kenberg (R.F.G). Mărășescu*. 
Goth*. Monoranu*. Bufanu® (toate 
România). 7.4.

60 in g : Heine (R.F.G.) 8,1. Ger- 
hards (R.D.G.). Bufanu (România)’', 
Bach 
(U.R.S.S.) 
Nowak

(R.F.G.) 8.2.
8. 
(Polonia).

Reinhardt
(R.F.G.).

(R.D.G.)

Kononova
Mikno (U.R.S.S.),

Antarian

(U.R.S.S.) 
(ambele 
(Bulgaria), Wilson (Anglia) 8,5

800 m : Koleznikova (U.R.S.S.) 
2:04.8, Amzina
Pohlite (R.D.G.) 2:06,0, Ellenberger 
(R.F.G.) 2:06.1, Zlateva (Bulgaria) 
2:06,3, Burneleit (R.D.G.) 2:07,5. Ve- 
iekev (Ungaria) și Merten '
2:07.7, Pohland (R.D.G.) 
Beacham (Anglia) 2:09,4.

Lungime: Viscopoieanu 
nia) 6,49 m, Rosendahl

Albertus (R.D.G.) 
(R.D.G.) 6,40 m,

6,38 m. Raebiger (R.D.G.) 
__ Bariban (U.R.S.S.) 6,37 m, 
Chitty (Anglia) 6,34 m, Vintilă (Ro
mânia) 6,31 m, Amman (Elveția) 
6,28 m :

înălțime : Gusenbauer (Austria)
l. 89 m, Schmidt (R.D.G.) 1.88 m, 
Gildemeister (R.D.G.) 1,86 m, Re- 
ehner (Elveția) 1,85 m, Komka (Un
garia) 1,82 m. Kandziorra și Kali- 
voda (ambele R.D.G.), Proskova 
(Cehoslovacia) 1,81 m. Inkpen (An
glia). Filatova și Ciulkova (ambele 
U.R.S.S.) 1,80 m ;

Greutate : Cijova (U.R.S.S.) 18,55
m, Nekrasova (U.R.S.S.) 18,40 m,
Aclam (R.D.G.) 18,24 m, Ivanova
.U.R.S.S.) 18,02 m, Melnik (U.R.S.S.) 
17.93 m. Friedrich 
Cioltan (România) 
(România) 17.01 
(R.F.G.) 16.72 m.

(x=performanțe 
cronometraj manual)

Adrian VASILIU

6.48 m, 
Liebsch 
(R.D.G.)
6.37 m,

8,4, Angel eseu*. Vin tilt*
România). Kosnicearska

w r
(Bulgaria) 2:05,0,

(R.F.G.)
2:08,5,

(Româ- 
(R.F.G.) 
6,4€ m.

Olfert

(R.D.G.) 17,31 m.
17,13 m. Sălăgean
m. Westermann

înregistrate cu

„Antrenamentele la înălțime ne vor permite să fim la... înălțime si 
la Miinchen*, spune glumind celebrul sabrer polonez Jerzy Pawlowski. 
Dar fiindcă înălțimile sînt acoperite de zăpadă, la timpul acesta, lotul 
olimpic al Poloniei a petrecut (e un fel de a spune) o scurtă vacanță 
activă (chiar, foarte activă!) pe zăpezile de la Zakopane.

S-a considerat că stratul ele omăt constituie o planșă cu totul aparte 
așa că trăgătorii au pășit cu armele pe zăpadă, schițînd. acolo, atacuriși 
parade-riposte... Probabil își vor aminti cu plăcere, la Miinchen, de 
această joacă utila...

o ultimele știri o ultimele rezultate* ultimele știri*
VEDENIN — LOCUL 

VASALOP
II IN

sehi-fond 
la start 

i revenit 
BoeUng 

cu

Tradiționala întrecere de s 
Vasalop a reunit în acest an 
S 600 de concurenți. Victoria a 
schiorului suedez Lars Ame 
cronometrat, pe distanța de 86 km 
timpul de 3h 55:19. Pe locul doi a sosit 
Viaoeslav Vedenin (U.R.S.S.), campion 
olimpic în proba de 30 km la J.O. de 
la Sapporo, iar locul trei a fost ocupat 
de finlandezul Pauli Siitonen.

6 RECORDURI MONDIALE!
tn orașul Ulm a avut loc un concurs 

de haltere care s-a soldat cu 
recorduri mondiale. Seria lor 
deschisă de sportivul sovietic 
tov (oategoria muscă). El și-a

șase noi 
a fost

A. Gna- 
__, _________ .. ..... ___ corectat,
de două ori consecutiv, recordul la sti
lul „împins" : 118 și 120 kg. Ceilalți au
tori au fast : I. Foldi (Ungaria) la cat. 
pană, cu 137,500 kg la „împins"; I. Go

lovțov (URSS) tot la oat. pană. 155 kg 
la „aruncat" ; K. Pervușin (URSS). la 
cat. grea. 171 kg la „smuls" șl R. Mang 
(R.F.G.) la cat. supergrea. 230,500 kg la 
„împins" (în a 4-a încercare). El a cîști
gat concursul cu un total de 625 kg (a 
doua performanță mondială după re» 
cordul de 640 kg al sovieticului V. Alek
seev).

CUPA AFRICII LA FOTBAL
Cea de-a S-a ediție a Cupei Africii" 

la fotbal s-a încheiat la Yaounde cu 
victoria selecționatei Republicii Popu
lare Congo. în partida finală, disputată 
în prezența a peste 15.000 de spectatori, 
congolezii au învins eu 3—2 (0—1) re
prezentativa Mali. Fotbaliștii din Mali 
au deschis scorul în min. 30, dar in 
partea a doua a meciului, jucătorii din 
Congo au marcat trei goluri. Echipa 
Mali a redus, scorul în min. 75. Pentru 
locurile 3—4, selecționata "amerunulul 
a învins cu 5—3 (5—2) formația Repu
blicii Zair.
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