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G estul automat pe care atîția dintre noi ti facem în fiecare 
dimineață, cind smulgem din carnetul bătrinului Cronos fila 
pe care am trăit-o și dăm binețe celei pe care urmează s-o 

parcurgem, ne dezvăluie astăzi o sărbătoare, nespus de dragă, Ziua 
femeii, in calea căreia vom așterne flori, cuvinte calde și daruri 
făcute din toată inima.

8 Martie — comunică simplu, lapidar, calendarul de perete. 
Dar, in data aceasta, trasată cu roșu, noi știm să descifrăm sim
boluri, să citim, prețuirea profundă de care se bucură femeia, atit 
in mica ei familie, cit și in marea familie a societății noastre socia
liste, care, eliberind femeia^ de orice discriminare și apreciindu-i 
imensa rezervă de energie, capacitatea ei de muncă, a angajat-o 
deplin în procesul colectiv de edificare a unei orinduiri noi.

8 Martie! Ziua femeii! A femeii strungar sau cercetător știin
țific. ziua profesoarei tenace și a temerarei femei-pilct. Ziua Stu
dentei care deprinde profesia de miine. Ziua harnicei femei-coope- 
rator. Ziua devotatei mame și a energicei femei-primar. Ziua artis
tei ce risipește cu generozitate frumosul. Ziua sportivei care incintă 
prin grație, uimește prin perseverență și impresionează prin marile 
ei performanțe.

S Martie. Ziua Iolandei Balaș, a Liei Manoliu, a Vioricăi Vis- 
copoleanu și a Mihaelei Peneș — această constelație olimpică de 
aur — a Ilenei Drimbă și a Măriei Alexandru, a Olgăi Szabo și 
a Corneliei Popescu, ziua atîtor și atitor purtătoare ale treninguri
lor albastre care, prin performanțele lor, au onorat misiunea de 
reprezentante ale sportului românesc și au făcut să se înalțe tri
colorul pe toate meridianele lumii.

Ziua lor, a acestor inegalabile fete, care, impulsionate de forța 
patriotismului și de imperativul întrecerii — citius, altius, fortius — 
au împins rezultatele sportive pe culmile cele mai înalte.

8 Martie ! Ziua lor, a performerelor, ca și a tuturor celorlalte 
fete aflate astăzi pe dificilul parcurs ce are ca punct terminus, dar 
și de noi începuturi, titlul mondial sau olimpic.

8 Martie! Ziua femeii! O zi aleasă cu tilc, la răscrucea dintre 
anotimpul rece și cel al regenerării naturii, la vremea cind ghio
ceii sparg coaja aspră a pământului, iar piraiele, descătușate din 
strinsoarea gheții, pornesc năvalnic in cursă; la timpul cind migra
toarele țes planul de a se întoarce pe plaiurile Mioriței, iar ini
mile cîntă ca niciodată astfel...

8 Martie. Ziua femeii! O zi aleasă cu tilc, care să vorbească 
despre noblețea și gingășia femeii, care să sugereze dragostea, 
puterea de dăruire, forța de a crea destine, a tovarășei noastre de 
muncă și de viață.
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ECHIPELE NOASTRE IN

O/vjam'l

Astăzi, în pauza 
Steaua — Bayern

TRAGEREA LA SORȚI ' 
A CONCURSULUI 
ALMANAHUL

SPORTUL 72“
meciului

_ ___ „__ Miinchen, 
va avea loc tragerea la sorți, 
televizată în direct, care . va. 
desemna pe cei doi cîțtigă- 
tori ai concursului „ALMANA
HUL SPORTUL 1972". Premi
ile : două excursii la J.O. de 
la Miinchen.

,rSF ERTURILE" DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE

LOGICA UNEI ÎNFRÎNGERI
APARENT NEDREPTE

ARAD, 7 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru). încă o echipă româ
nească plătește tribut forței fizice 
suverane a fotbalului britanic. De
sigur, această cronică ar putea să 
Înceapă cu invocarea momentului 
psihologie al meciului, cind Brașov- 
schi a fost la cîțiva centimetri de

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa C)

A

1—0, pentru ca în minutul următor 
să asistăm stupefiați la acea deviere 
nefericită a lui Pojoni, care a tri
mis mingea în piciorul lui Morgan. 
Ar mai fi de spus că Tottenham a 
încheiat cu 2—0 o repriză în care a 
tras doar două șuturi pe poartă, a- 
dică șuturile golurilor. S-ar mai 
putea aminti a doua bară, cea a lui 
Birău. pentru a sugera că scorul 
nu reflectă desfășurarea jocului. Voi 
renunța, insă, la acest mod * 
trata meciul, pentru că nu 
esențialul.

în meciul de ieri, repet.

de a 
aici e

V REFLECȚII IN ZIUA DE ODIHNA
O Nimeni nu mai face pronosticuri! • Dorința de afirmare — caracteristica

partidelor • Nota dominantă o dau jocurile corecte

situație dificilă. Portarul Hansen reușește respingăApararea daneza intr-o 
chinez Sang Kă-tien pucul șutat de 

Foto : Dragoș
înaintașul 
NEAGU

In meciul de îeri. repet, ne-au 
învins vigoarea ți dinamismul tra
dițional al fotbaliștilor englezi. Și 
chiar dacă U.T.A. ar fi cîștigat cu 
1—0, de pildă, datele nu s-ar fi du- 
tut schimba. Intre U.T.A. și Tot
tenham a fost o mare diferență de 
angajament fizic. Fâcînd această a- 
firmație voi renunța pînă si la scu
za nerodării echipei arâdene : in 
fond, U.T.A. a jucat cu o vigoare 
superioară pînă și perioadelor sale 
de formă maximă. Din acest punct 
de vedere, am putea spune că U.T.A. 
s-a prezentat mult peste, așteptări.

In acest prim duel cu Tottenham, 
U.T.A. a pierdut un joc pe care ar 
fi putut să-l încheie la egalitate, 
judecind după aspectul genera] al 
partidei. Dar, pînă și acest calcul 
mi se pare steril, deoarece e posi
bil ca, în condițiile unei alte evo
luții a scorului, fotbaliștii engiezi să 
fi putut apela la alte și alte resurse 
de energie, pentru a schimba cursul 
evenimentelor.

U.T.A. a încercat în fel și chip să 
deschidă apărarea engleză, susținută 
de întreaga echipă, minus Chivers. 
Arădenii au alternat încercările de 
pătrundere 
Kun, Both) 
Petescu și 
din aceste 
desferice o 
remarcat, poate, nimeni, tocmai 
tru că absolut toți jucătorii 
bătut cu frenezie.

n-a abandonat stilul

prin finețe (Brosovschi. 
cu pasele lungi (Domide. 
stoperii), dar nici una 

variante nu a reușit să 
echipă în care nu s-a 

pen- 
s-au
său.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 4-a)

MIERCUREA CIUC, 7 
de la trimisul nostru).

Prima zi de pauză în campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
(care va mai avea o zi de repaus, 
vineri), ne oferă un respiro ne
cesar pentru a face întîiul bilanț 
al grupei C. In succesiunea pro
gramată, timp de 4 zile s-au 
disputat 9 partide, fără a putea 
stabili în clasament nici o egali
tate de meciuri și nici vreo clarifi
care netă. Mai mult decît atît, 
rezultatele contradictorii de pînă 
acum ne îndeamnă să renunțăm la 
orice fel de veleități în prono
sticuri. Ce ordine logică poate fi 
găsită în următoarea suită de per
formanțe: Olanda învinge China, 
China învinge Bulgaria, Bulgaria 
învinge Ungaria? înainte de înce
perea competiției, cu siguranță, 
oricine ar fi indicat ordinea exact 
inversă a acestor rezultate, ca 
fiind normală, conformă cu așa- 
numitul calcul al hîrtiei.

(prin telex,

PROGRAMUL DE AZI :

Bulgaria — Olanda (ora 12)
Italia — R.P. Chineză (ora 17) 
Austria — Ungaria (ora 19,30).

Prima și poate 
tantă constatare 
este deplinul succes de public de 
care se bucură turneul grupei C, 
într-un oraș, altfel reputat a fj nu 
numai cunoscător, ci și preten
țios în ale hocheiului. Zilnic, 4000 
de oameni își dispută băncile 
tribune și locurile în picioare, 
mentariile nu contenesc în 
o parte a orașului. Cele două 
tidiene locale publică zilnic o 
gină consacrată campionatului; 
probabil că niciodată pînă astăzi 
nu s-a oferit harghitenilor atita 
literatură hocheistică prinse în pa
gini de gazetă!

Toate meciurile urmărite pînă a- 
cum au satisfăcut spectatorii, dacă 
nu întotdeauna pe plan tehnic, în 
orice caz din punct de vedere al 
ardoarei cu care echipele și-au a- 
părat șansele. Din dîrzenia parti
delor s-au și născut acele neaș
teptate rezultate pe care le-am e- 
vocat în această grupă — aparent 
a „oropsiților" — există o nemai
pomenită dorință de afirmare, 
care face ca Danemarca să țină 
piept Austriei, sau ca Olanda să 
nu se lase decit greu întrecută de 
Italia. în focul luptei acesteia. în 
care se pune atita pasiune, erau 
de prevăzut încrîncenări peste mă
sură de dure. Ei bine, trebuie să

cea mai 
la ora

impor- 
actuală

din 
Co
nici 
co- 
pa-

recunoaștem — fără a 
pitolul penalităților - 
dominantă au dat-o pînă 
jocurile corecte, cu o limită des
tul de decentă a proporției de pe
depse. Cu două excepții (care pri
vesc mereu pe temperamentalii i- 
talieni), in toate celelalte meciuri* i

Victor BANCIULESCU

ignora ca- 
că nota 

acum

(Continuare în pag. a 4-a)

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI"

C M. IN CIFRE
Centrul de calcul al C.M. ne-a furni

zat o serie de date interesante refer.- 
toate la comportarea echipelor in primele 
4 zile ale întrecerii.

« Cursa pentru cucerirea trofeului 
fair-play se află tn următoarea situa
ție : 1 : R.P. Chineză — 6 min. penali
zare, 2. Austria — 10 min., 3. Ungaria 
— 12 min., 4. Danemarca — ÎS min.. 
5. Olanda — 38 min-, 6. Bulgaria — 45 
min., 7. Italia — 50 min.

• în clasamentul golgeterilor conduce: 
I. Kalev (Bulgaria) — 4 goluri șl un 
ajutor, urmat de I. Pusching (Austria) 
3 + 2.

• Sportivii eu cele —al multe per.a- 
liziri : 1. G. Eâev (B'Xgarta) cu 14 mi
nute, F. Gallo. L. Br-uznol; și G. Mas-et 
(top din ecrzpa Italiei) cu dte 1# mi
nute penalizare.
• Formația S P. Chineze are cei mal, 

ixițini jucători elintmați de pe teteat 
3. iar cea a Olandei cel mal mulți : 9.

• Din cei 139 de hocheițu înscriși pe 
foUe de arbitraj, 99 nu au nici un 
punct de penalizare.

e Echipele R.P. Chineze (11), Austriei 
și Ungariei (cite 19) au cei mai multi 
realizatori (marcatori de goluri 
coautori).

LA TORINO: DOUĂ EXAMENE GRELE 
PENTRU FLORETISTELE CLUBULUI STEAUA
Floretistele clubului Steaua au 

plecat ieri de pe aeroportul Oto
peni cu destinația Roma. Capitala 
Italiei a fost numai o etapă a că
lătoriei lor spre Torino, unde ur
mează să participe la primele mari 
competiții internaționale ale aces
tui an : Cupa Europei și, în con
tinuare, Trofeul Martini.

Au făcut deplasarea aceleași 
trăgătoare care anul trecut au re
purtat un frumos succes, cucerind 
Cupa Europei după o finală dra
matică, disputată cu redutabila 
formație sovietică Dinamo Mos
cova. Este vorba de Ana Pascu, 
Ileana Drimbă, Ecaterina Stahl, 
Olga Szabo și Suzana Ardeleanu 
pe care le însoțește antrenorul e 
merit Andrei Vîlcea.

— Sperați să păstrați trofeul do- 
bîndit anul trecut? — l-am în
trebat pe antrenorul Vîlcea.

— Firește, vrem să-l păstrăm,

dar cred ci va fi
chipa noastră nu mai deține omo
genitatea de la începutul anului 
trecut. Olga Szabo a fost bol
navă o lungă perioadă și pare să 
nu mai aibă capacitatea de luptă 
care o caracteriza. Ecaterina Stahl 
ca și Suzana Ardeleanu — nu se 
află încă într-o formă satisfăcă
toare Totuși, nu putem uita că 
trăgătoarele noastre, care au de
altfel o bogată experiență compe- 
tițională, ne-au dovedit in multe 
ocazii că știu să-și mobilizeze toate 
resursele și să ajungă la rezultate 
care, in unele împrejurări, păreau 
că întrec posibilitățile lor de mo
ment. Sperăm să fie și de data 
aceasta tot așa. Oricum, chiar 
dacă nu vom readuce Cupa, am 
certitudinea că Steaua va fi, ca 
de obicei, una din finalistele com
petiției.

V. BAGEACSecvență de la antrenamentul de ieri al fotbaliștilor de la Bayern Miinchen

LA SOSIREA FOTBALIȘTILOR VEST-GERMANI IN CAPITALĂ

BECKENBAUER: „NU VOM PLECA

ÎNVINȘI
Aeroportul internațional Otopeni. 

Ora 12,30. Avionul companiei Luft
hansa aterizează, dar în locul fot
baliștilor de la Bayern Miinchen 
coboară un grup ma.siv.de suporteri

Azi, pe „23 August", in Cupa Cupelor:

STEAUA -BfiYEBH MUNCHEN
Bucureștenii și-au încheiat pregătirile ieri dimineață.

oaspeții dupăamiază

Steaua continuă astăzi seria — inaugurată ieri de U.T.A., jocu
rilor internaționale din noul sezon. Formația bucureșteană înfruntă, 
pe Stadionul „23 August" (ord 15,30), puternica echipă vest-germană 
Bayern Miinchen, cu marile sale vedete, Beckenbauer și Miiller.

• Fotbaliștii români și-au încheiat ieri dimineață pregătirile în ve
derea acestui examen sever.

• Oaspeții au sosit ieri la amiază, urmați de o masivă echipă de 
ziariști ; după-amiază s-au antrenat la „23 August".

Citiți în pagina a 3-a avancronica partidei.

ACUM, HANDBALIȘTII ROMÂNI
NU MAI AU DE PĂSTRAT AVANSUL,

CI DE RECUPERAT RÂMINEREA IN URMĂ!
Așadar, nici în acest an masiva 

cupă de argint 
Viei învingătoare 
pați“ nu va sta 
ției noastre de 
pentru a doua oară consecutiv — 
Și încă la un interval foarte scurt 
de timp — cind handbaliștii ro
mâni cedează intîietatea pe teren 
propriu. După ce în toamna tre
cută, la Galați, ei au fost între- 
cuți (pe drept!) de selecționata 
Iugoslaviei, acum, la Ploiești, pri
mul loc a revenit, de asemenea, ca 
o consecință firească a superiori
tății manifestate de-a lungul între-

ce revine forma- 
în „Trofeul Car

lo vitrina federa- 
specialitate. Este

gului turneu, reprezentativei R.D. 
Germane.

In urmă cu cîteva linii, după in
succesul de la Galați, cei mai opti
miști dintre iubitorii handbalului 
au fost tentați să creadă că este 
vorba de neșansă, deoarece echipa 
țării noastre s-a clasat, pe locul 
secund după două jocuri egale. De 
data aceasta însă, lucrurile apar 
în altă lumină, formația română 
plasîndu-se pe locul secund al 
..Trofeului Carpați" după două în- 
frîngeri. Concluzia care se impune 
este netă și ea nu trebuie * nici 
să supere și nici să sperie pe ni-

în 
e- 
Și
în

meni, pentru că în fond, ca și 
orice alt sport, și în handbal 
xistă momente de evoluție, dar 
de involuție.

Nu mai este nici un dubiu că
prezent handbalul nostru mascu
lin se află intr-un nefericit mo
ment de involuție și că, din acest 
motiv, selecționata țării a rămas 
doar printre celelalte favorite ale 
marilor competiții, pierzîndu-și 
aureola de echipă ce domină dișpu-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DE LA BUCUREȘTI!“
bavarezi. Cei 16 jucători ai echipei 
miincheneze sosesc, totuși, o jumă
tate de oră mai tîrziu la bordul 
unui BAC al companiei „Bavaria". 
Primul iși face apariția antrenorul 
Udo Lattek, care-și îndeamnă, cu 
brațul, jucătorii, grăbindu-i pe 
Beckenbauer, Miiller, Maier, Breit
ner et comp. Motivul l-am aflat 
peste cîteva minute, în aerogară, 
atunci cind Udo Lattek a comuni
cat programul după-amiezii de ieri; 
La ora 14 — masa ; pînă la 15,30 — 
odihnă ; la ora 16 — antrenament 
de acomodare la stadionul „23 Au
gust".

Fundașul Breitner iese printre 
primii- din vamă și se vede asaltat 
de fotoreporteri și de cîțiva ama
tori de autografe ; era confundat 
cu... Gerd Miiller. Dar iată-1 și pe 
„tunarul" lui Bayern. După statura-j 
scundă nici n-ai crede că brunetul 
eu plete este golgetertil campiona
tului vest.german și al ultimei
„Cupe Jules Rimei". înainte de a 
fi descoperit de curioși, reușim să-i 
cerem părerea despre meciul 
Steaua.

„Am venit .la București cu 
duî să obținem un rezultat de
litate. Știm că Steaua traversează 
o perioadă critică, inerentă orică-

cu

gîn- 
ega-

rei echipe. Cu toate acestea, nu pri
vim jocul cu ușurință, căci de cele 
mai multe ori în partide de mare 
interes jucătorii au forța să se mo
bilizeze și să valorifice la maximum 
avantajul terenului propriu". Blit
zurile intră în funcțiune. Franz 
Beckenbauer acceptă primele instan
tanee, apoi se retrage într-un colț. 
Are alura unei vedete de 
îi solicităm părerea și ne 
de scurt:

„îi cunosc pe fotbaliștii
Sint în stare de orice surprize. Va 
fi greu, dar ne-am luat toate măsu
rile de precauțiune, așa că nu vom 
pleca învinși de la București". 
Apoi întreabă: „Joacă Sătmărea- 
nu ? Dar Tătaru ?“ Iar cind află că 
joacă dă din cap și... se îndreaptă 
spre autocar.

în holul hotelului „Athenee Pa
lace", Udo Lattek, antrenorul for
mației miincheneze, în rîndul că
reia activează 7 internaționali A 
(Maier, Breitner, Schwarzenbeck, 
Beckenbauer, Roth, Muller, Hans- 
sen) și doi în cea olimpică (Schnei
der. Hoeness) anunță ziariștilor for
mația probabilă.

cinema, 
răsptin-

români.

Gheorghe NERTEA

ÎNCEPE „CUPA PRIMĂVERII" 
LA PENTATLON MODERN

9 9

Baza hipică din Calea Plevnei 
găzduiește azi, de la ora 9, prima 
probă a concursului de pentatlon 
modern care inaugurează an de an 
întrecerile competiționale interne. 
Și-au anunțat participarea sportivi 
de la cluburile Olimpia București, 
Universitatea Timișoara, Crișul O- 
radea, C.S.M. Sibiu și C.S. Pedago-

gic 
cu 
fășura în perioada 8—12 martie. 
Proba de călărie este programată 
în două zile (azi și miine), iar tirul 
și înotul într-o singură zi (11 mar
tie). Proba de cros va avea loc la 
stadion;- ,-3 August".

Tg. Mureș. Concursul este dotat 
„Cupa primăverii" și se va des-

JUDEȚUL IALOMIȚA—
pe drumul Înscrierii

foarte greu. E-

SPORTULUI

Mingea a fost pasată tîrziu, deci ZOrnack s-a putut replia la timp pe semicerc, iar Rost și Lackenmacher 
l-au blocat prompt pe Samungi, care nu mat are altceva de făcut decit să plonjeze pentru a încerca 
să scoată un... 7 m l ; s baKCSY

IN CIRCUITUL

Anul care a trecut a însemnat un 
nou pas făcut de sportul ialomițean, 
pe un drum greu, care nu are nimio 
sau aproape nimic în urma luL Cîte
va tradiții, o experiență organizatori
că pe cale să se consolideze, căutări, 
multe căutări prin experiențe repe
tate, iată cîțlva parametri de care o 
eventuală analiză (ca aceea a recen
tei plenare a C.J.E.F.S. 
trebuie să 
fi incluse 
destule și

Ialomița) 
țină seamă. Și, totuși, pot 
în capitolul realizărilor, 
însemnate succese. Și în

baze și amenajări 
construite sau repa- 
mediul rural. Re- 
Amara, Lehliu, Mi-

sportive, 
rate, în 
marcări: _____
hail Kogălniceanu.

• 242 baze noi și amenajări
sportive, 
școlar. . ______ _______
„Nicolae Bălcescu" și nr. 5 -
Călărași, Dorobanțu, Balaclu, 
Iazu și școlile generale nr. 1. 
și 3 din Ciocănești.

• 1361 000 lei ■ valoarea o- 
relor de muncă patriotică.

• Plan al de măsuri pentru 
amenajarea bazelor sportive a 
fost realizat în proporție de 
211*/..

realizate în mediul 
Remarcări: liceele

-A-

NAȚIONAL
primul rînd, cele obținute pe linia 
consolidării bazei materiale:

Notabilă rămîne șl orientarea «pre 
practicarea, într-o mai largă măsu
ră, a educației fizice șl sportului de 
masă. Ideile expuse de participant!! 
la lucrări au adus unele corective. 
Interesante, de pildă, au fost păre
rile exprimate de directorul Școlii 
generale din com. Bucu, Ion Ignat. 
Pornind de la numărul destul de 
scăzut al elevilor angrenați perma
nent în activitatea sportivă vorbito
rul a propus ca, după eliminarea 
dintr-o competiție, formațiile școlare 
să participe în continuare la între
ceri, în cadrul unor turnee de con
solare, de pildă, asigurîndu-se con
tinuitatea pe o bază lărgită. Profe
soara de educație fizică de la Școa
la generală din Handrâșești, Venerția 
lonescu, a subliniat importanță prac
ticării gimnasticii zilnice de către e- 
levi solicitînd sprijinul celorlalți 
profesori de alte specialități.

In ceea ce privește educația fizică 
și sportul sindical, s-au evidențiat 
în organizarea unor competiții, aso
ciațiile sportive Confecția, Olimpia 
și Tricolorul din Călărași, Agrono-

Radu TIMOFTE
_____ ________________ 1 
(Continuare in pag. a 3-ai
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RETROSPECTIVA a „EUROPENELOR"
LAUREAȚII CELOR ȘASE EDIȚII ALE ÎNTRECERILOR ÎN SALĂ

Sportul

De vineri In Bucegi

■:
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întrecerile de Ia Grenoble reprezintă ediția a III-a a campionatelor 
europene de atletism în sală, după Viena — 1970 și Sofia — 1971. Ele 
sînt, în fond, a șaptea ediție a unei competiții cu caracter continental, 
deoarece mal Înainte de a fi fost recunoscute drept campionate europene, 
concursurile s-au desfășurat timp de patru ani sub denumirea de criteriu" 
ia : Dortmund — i960, Praga — 1967, Madrid — 1968 și Belgrad —1969. 

este șl motivul pentru care, în listele alăturate, fig-urează toți cîști- 
gatorii de pînă acum ai acestei competiții, criteriu sau campionat european.

t BĂRBAȚI
60 METRI

19S6 KeOly (Ang.) 
1967 Giannattaalo (It.) 
1998 Hlrscht (RFG) 
1969 Nowosz (Pol.) 

i 2970 Borzov (URSS)
J971 BOTZOV (URSS) 

j 400 METRI 
’1966 Hoch (RDG)

1967 Kinder (RFG)
1968 Badanskl
1969 Balachowi
9970 Bratcikov
0.971 Badenskț

800 METRI
9966 Caroll (M.)
1967 Caroll (Irl.)
1968 Caroll (irl.)
1969 Fromm (RDG)
1970 Arzanov (URSS)
1971 Arzanov (URSS)

1SOO METRI
1966 Whetton (Ang.) 
196T Whetton (Ang.)
1968 Whetton (Ang.)
1969 Salva (Belg.)
1970 Szordikowskl (Pol.) 
1371 Szordikowskl (Pol.)

3000 METRI
1966 Norpoth (RFG)
1967 - -----------------
1966
196»
1970
1971

60 _ _ _
1966 Ottoz (Ital.)

• 1967 - — . .
1968
1969
1970
1971 

ÎNĂLȚIME
. 1966. skorțov (URSS)
1967 Moroz (URSS) 
1963 Skorțov (URSS) 
1969 Gavrilov (URSS)
1370 Gavrilov (URSS)
1371 Major (Ung.)

PRĂJINĂ
3966 Bliznetov (URSS)
1.967. Feld (URSS) 
1960 Nordwlg (RDG)
1969 Nordwig (RDG)
1970 Tracanelll (Era.)
1971 Nordwig (RDG)

LUNGIME
1966 Ter-Ovaneslan (URSS)
1967 Davies (Angl.)
1968 Ter-Ovaneslan (URSS)
1969 Beer (RDG)
1970 Lepik (URSS)
1970 Lepik (URSS)
1971 Baumgartner (RFG)

TRIPLU
Ciochină (România) 
Nemstovskl (Ceh.) 
Dudkin (URSS) 
Dudkin (URSS) 
Saneev (URSS) 
Saneev (URSS)

19C7 Ba^zer fRDG) 6.9*
1968 Balzer (RDG) 7.0*
i960 Balzer (RDG) 7.2*
im Balzer (RDG) 8,8
1971 Balzer (RDG) 8.1

INALTDIE
1965 Balaș (România) 1.76
1967 Cencik (URSS) 1.76
1963 Schmidt (RDG) l.M
1969 Schmidt (RDG) 1,82

47,9
48.7 
47,0
47,3
46.8
46,8

3:43,3 
3:48,7 
3:50.9
3:45,9 
3:48,8
3:11,4

Girke (RFG) 
Kudtnski (URSS) 
Stewart (Ang.)
Wilde (Ang.) 
Stewart (Ang.)
M GARDURI

Ottoz (Ital.) 
Ottoz (Ital.) 
Pascoe (Ang.) 
Nickel (RFG) 
Berekes (RFG)

2,17
2.14
2,17
2.14
2,2»
2.H

4.90
5.00
5.20
5.20
330
5.40

8.23
7,85
8,16
7,77 
8.05
8,05 
X12

Finișul cursei de 800 m la C.E. de la Sofia. Vest-germana Falck încheie 
ture de pistă. Pe locul doi, Ileana Silai

Toto! B.T.A. —
victorioasă cele 4

SOFIA

1966
1967
1968
1969
1970
1971

GREUTATE
1966 Varju (Ung.)
1967 Karasev (URSS)
1968 Birlenbach ------
1969 Birlenbach
1970 Briesenick
1971 Briesenick
FEMEI

60 METRI
i960 Nemeszhazy (Ung.)
1967 Nemeshazy (Ung.)
1968 Telllez (Franța)
1969 Szewinska (Pol.)

(RFG) 
(RFG) 

(RDG) 
(RDG)

16,43
15.57
16,71
16.73
16,95
16,83

19.03) 
19,2* 
18.65
19.51 
».?’
20.19

Henning (RFG)
Wallgren (Sued.) 
Pecenkina (URSS) 
Besson (Fra.) 
Neufville (Ang.) 
Popkova (URSS)

1970 Stecher (RDG)
1971 Stecker (RDG)

400 METRI
1966
1967 
196,
1969
1970
1971

800 METRI
1966 Nagy (Ung.)
1967 Kessler (RFG)
1968 Burneleit (HDG)
1969 Wieck (RDG)
1970 Svkora (Austria)
1971 Falck (RFG)

1500 METRI
1971 Beacham (Ang.) 

60 M GARDURI
1966 Press (URSS)

7,4
74

56.9
55.7
55-3 
54.0
53,0 
5X7

2*7.»

2*7.4
2*5-3
2*9.»
Z*A1

C17J

M

157» Gusenbauer (Aus.)
1ST1 Karbanova (Ceh.)

LUNGIME
lMt 
1967
IM 
IM
1ST» 
un

(unss)
(Nor'..)
(Nare.) 

(Pol.)

Seelkanova 
Berth risen 
Bertteisea 
Szewinska 
Viseopoleanu iRomânia) 
Bosendahl (RFG)

GREET ATX
IM Gummri (RDG) 
---------- (URSS) 

(URSS) 
(RDGt 
(URSS)

(VBSS)
’ — 59 meet.
a afara acestor probe au

1967 Ctfova
IM* OJora 
I» Lange 
in* Cijora 
ÎJH Cîjova

l.tt
1,80

6.73
C.51
6.43
6.38
6,3«
6,64

17.»
17.44
18.18
17.52
18,60
».79

In cinstea Zilei Femeii și a
Sub egida Comitetului județean al 

femeilor, Consiliului județean al sindi
catelor, Comitetului județean U.T.c. «: 
C.J.E.F.S. Argeș, la Pitești au avut loc 
finalele ,,Cupei 8 Martie" șl . Cupei 
Semicentenarului U.T.C." la popice, fot
bal, handbal și volei. Au participat a- 
proape 200 de concurente, cele mal 
bune dintre cele peste 3 900 care au

sau aso-

competi- 
fost ur-

primă ediție a 
cîștigfitoare au

.luat parte la 
ciație.

La această 
țlel. echipele 
mătoarele:

etapele pe școală

IN PRIMUL MARE CONCURS

„Semicentenarului L'.T.C.“
Popice; Forests C.E-I.L. Pitești: M- 

bai dn sală): Liceul teoretic Topoăovert': 
stoie „ArgeșAtia* 

eetremetor Piteșd-
au reventt aso- 
a Liceului teo- 

pentru orie mai 
pe ansambhti 

program, pre- 
tesneinicâ mo-

handbal: Fabrica de 
Pitești: volei

Trofeele puse Ia joc 
ciației sportive Știința, 
re. ic din Topolovenl 
bune rezultate tehnice 
disciplinelor Incluse ta 
cum și pentru cea mai 
bilizare.

FEȚEANU,
corespondent Județean

X.--:
■

.fr

Primul mare concurs al anului, 
„Cupa de iarnă", s-a desfășurat 
la Predeal, în organizarea forului 
de resort, și a reunit 37 concu- 
renți din județele Maramureș, Mu
reș, Suceava și Timiș și din Bucu
rești. Au absentat, neașteptat, cen
tre importante ca Sibiul, Clujul și 
chiar Brașovul, deși ultimul se 
află la' o distanță minimă de lo
cui concursului. Echipele, alcătuite 
din doi sportivi și o sportivă, au 
avut de parcurs un traseu de 23 
km cu 930 m diferență de nivel și 
cu 28 posturi de control.

S-a dat o mare luptă pentru pri
mul loc între I.T.B. București (Cr. 
Chiurlea. R. Roșea și Paula Chiur
lea),. care a realizat 4h 08:09, și 
Voința II București (C. Angheluță, 
I. Sculy și Ileana Sculy) cu timpul 
de 4h 08:53.

Individual, clasamentele s-au pre
zentat asfel. Căpitani de echipă: 
1. Cr. Chiurlea (ITB) 74,55 ; 2. P. 
Constantin (Dacia) 78,34; 3. St. Per
ja (IPGG) 82,08; Secunzi: 1. M. 
Țicleanu (Dacia) 64,29 ; 2. A. Fene-

& a r

i

A.
4 .■

II re

DUEL BUCUREȘTEAN

AL ANULUI
șan (Voința Timișoara) 71.34; X 
E. Iosif (Voința Buc) 71,57; Fe
minin : 1. P. Chiurlea (ITB) 64.55;
2. A. Cotițo6U (Voința Buc) 70.23 ;
3. I. Sculy (Voința II Buc) 77.11

UN CONCURS.. TEORETIC
Comisia județeană a turism-al- 

pinism Sibiu, în scopul de a cin
sti aniversarea a 25 ani de la pri
mul concurs de orientare din țară 
și a *20 de ani de la primul con
curs defășurat' în județul Sibiu, or
ganizează un concurs teoretic, 'do
tat cu „Cupa Aniversărilor". Con
cursul se desfășoară pe baza tes
telor cuprinse în broșura „Răspun
deți Ia întrebare" ce se difuzează 
prin grija CJEFS-Sibiu. Participa
rea la concurs se face individual, 
prin expedierea broșurii cu răs
punsurile la cele 111 întrebări (pină 
la data de 31 martie a-c.) pe adre
sa juriului. Se'vor întocmi clasa
mente individuale și pe județe, a- 
cordîndu-se premii celor rta^ațj pe 
primele trei locuri.

Pe

PREPARATIVELE
Recenta ședință lărgită a cMnitetu- 

lul Federației române de lupte, la care 
au participat membrii comitetului fe
deral, antrenori. arbitri, președinți ai 
comisiilor județene de lupte șl alțl in
vitați. a dezbătut o serie de probleme 
de actualitate ale acestui sport.

Din multiplele aspecte care au con
stituit obiectul discuțiilor, am reținut, 
tn primul rînd, cele referitoare la olim
picii noștri șl cele care erau în legă
tură cu activitatea din unele județe.

Mulți dintre acei care au luat cuvin- 
tul au abordat. în primul rind. pre
gătirile olimpicilor. Cu toții și-au ex
primat dorința sinceră de a ajuta forul 
de specialitate în această acțiune ma
joră: preparativele pentru J.O. de la 
Mflnchen,

Sportul luptelor din țara noastră tre
buie să fie reprezentat cu cinste șl la 
această Olimpiadă, și lucrul, e posibil 
dată fiind cartea de vizită impresio
nantă a luptătorilor români. Nu trebuie 
uitat că. la edițiile precedente ale 
J.O., din punctele obținute de către 
sportivii români, de fiecare dată a- 
proape un sfert le-au cucerit luptăto
rii. Aceasta obligă și acum la o com
portare onorabilă, care să nu dezmintă 
faima acestui sport din România.

După cum ultima ediție a mondiale
lor a fost mai disputată, de o mal 
mare valoare tehnică, tot așa șl J.O. 
’72 vor C mal pretențioase. In atari 
condiții și pregătirile loturilor olim
pice trebuie s‘ă se desfășoare la un 
nivel superior. Aceasta a fost părerea 
unanimă a tehnicienilor, la care au 
subscris toți cei din conducerea F.R.L.

Cunoscutul arbitru Internațional 
. V. Bați (Timișoara) atrăgea atenția bi

roului F.R.L. să depună mal mult efort 
pentru a generaliza în toate 
țtlle Interne, lncepînd de la 
juniorilor șl" pînă la partidele 
-zie apucarea regulamentului

co mp eti
cele ale 
de divi

de dina-

mai fost 
tampionj in diverse 

urse de ștafete (4\1 tur. 4x9 ture etc.) 
e care =J ;e-am I5ius ta acest labei 
at Cînd faptul eâ pinâ acum lungimea 
am tar de piști a djeriî de la o ediție 
> a ta a coeapeapei : 1M — 1M m. 1»H 
- -J» =. 1JH - in m IM — 195 m. 
m s iri — Mm.

c

Depășire prin 
dribling, tema e- 
xersată tn cursul 
vizitei noastre.

Fote I 
VasHe BAGEAC

VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII
între 10 și 12 martie, pîrtiile de 

schi din masivul Bucegi vor găzdui 
întrecerile de schi alpin în care vor 
fi stabiliți campionii naționali pe 
anul 1972. La concurs vor participa 
cei mai buni sportivi ai țării în pro
bele respective. în frunte cu cunos- 
cuții schiori Dan Cristea, Virgil 
Brenci, Gheorghe Vulpe. Dorin 
Munteanu, Constantin Văideanu, 
Paul Ivănescu. întrecerile vor avea 
loc după următorul program : vineri 
10 martie, de Ia ora 10, slalom spe
cii m-rf: simbătă 11 martie, de la 
ora 10, slalom uriaș iar de la
ora 12. coborire non-ston ; duminică 
12 martie, de la ora 12, proba de 
coborire și festivitatea de premie
re

LA ALPINE, BIATLON SI FOND
La Poiana Stînii se 

sfîrșitul săptămînii și campionatul 
național de biatlon pentru seniori 
și tineret., după următorul program : 
vineri 10 martie, probele individua
le de 20 km pentru seniori și 15 km 
pentru tineret; duminică va avea 
loc ștafeta de 4x7,5 km seniori.

Tot la Poiana Stînii își vor de
semna campioanele și schioare!? 
fendiste. Programul întrecerii cu
prinde : vineri 5 km senioare, sîm- 
bătă 10 km senioare, iar duminică 
ștafeta de 4x5 km.

Deci, un program încărcat, în 
care se va face o trecere în revistă 
a tot ce .are mai bun schiul româ
nesc la ora actuală. Cu acest pri
lej vor fi decernate titlurile de cam
pioni naționali celor mai merituoși 
dintre schiori

va disputa la

/
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FOTBALIȘTI DDi TIRGOVIȘTE

hox I
FINALA PE ȚAKA A ELEVILOR 

ȘCOLILOR DIN M.I.U.

GONG!
Incepind din a doua decadă a aces

tei luni, activitatea noastră pugilistică 
va capta atenția iubitorilor sportului 
cu mănuși, atât datorită programului 
bogat, cit și ..capetelor de afis“. Vă 
prezentăm cele mai interesante reu
niuni.

a Tradiționalul „Criteriu ’ al tocre- 
tului". competiție organizata de ziarul 
.Munca" în colaborare cu federația de 
snecialitate. va fi un bun prilej de ve
rificare a componentilor Iotului natio
nal de tineret. între » țf H martie, 
la Galați. 44 de speranțe ale boxului 
românesc vor încerca să-i impresio
neze pe selecționeri pentru a cuceri un 
loc In echipa ce ne va renrezenta. tn 
luna iunie, ia campionatele europene 
de tineret de la București. Deci, iubi
torii boxului din Galați vor avea pri
lejul să asiste la Întreceri deosebit de 
interesante.

• Amatorii de box din Ploiești vor 
avea prilejul sfl asiste la unul din exa
menele lotului național de seniori, 
înainte de meciurile cu reprezentativa 
Turdei, In ziua de 14. selecționata ju
dețului Prahova va nune la încercare 
forma In care se aflâ campionii națio
nali Mihai Aurel. Gabriel Pometcu. An- 
tonlu Vasile. Paul Dobrescu. Victor 
Zilberman șl Ion Alexe Vor fi cu si
guranță clteva mec'urî 
merita sâ luăm trenul

pentru care va 
spre Ploiești...

stat dln Bucu- 
întrecerilor 

martie.

de 
gazdă a 
de 19 martie. sub 
avea loc o gală de 
definitivării echipe!

întilrv.T’.le cu 
afiș al 

Cutov — 
interes «tnt

• Arena Circului 
rești va debuta ca 
pu stilistice. In ziua 
elezanta cupolă, va 
selecție în vederea
reprezentative pentru 
..naționala" Turciei. Canul de 
acestei reuniuni : Calistrat
Paul Dobrescu. Cu mare 
așteptat? $1 confruntlrtie Antonia Va-
«Oe — Gheorghe Ciochină. Năstac Alee 
— Ton Gyorfi și Mihal Aurel — Stefan 
Boboc.

• Vineri, de la ora 1*. se va disputa 
tn sala Dinamo o gaiâ de box cu parti- 
cioarea unor sportivi de la Metalul. Di
namo și Steaua. Afișul reuniunii cu
prinde, printre altele, următoarele me
ciuri : A. Dumitrescu (Steaua) — C. 
Agrigocoaie (Dtnamo). N. Păpâlâu (Me
talul) — I. Girda (Dinamo), C. Hcxiuț 
(Steaua) — N. Duca (Dinamo). I. Ro- 
doșan (Metalul) — C. Ghițâ (Dinamo), 
L Olteanu (Dtoamo) — Gh. Chivftr 
(Steaua). M. Banu (Steaua) — P. Clm- 
oeanu (Metalul).

La sfîrșitul săptămînii trecute. 
Poiana Brașov a găzduit finala pe 
țară la schi 
S-au disputat 
cial și uriaș, 
rezultatele: 
MASCULIN: 
șov), 2. Ioan Vîtca (Turda), 3. Mir
cea Popovici (Lugoj). în proba de 
slalom uriaș a fost înregistrată ace
eași ordine. FOND 3 KM FEMININ: 
1. Ana Bădescu (Brașov), 2 Maria 
Engeleiter (Sibiu), 3. Eugenia Mă- 
lușelu (Brașov). FOND 10 KM MAS
CULIN : 1. Herman Gref (Sibiu), 2. 
Ernard Kessler (Sibiu), 3. Nicodin 
Grozav (Turda). ȘTAFETA 3X5KM 
(m): 1. Școala profesională Sibiu 
a M.I.U., 2. Școala profesională Tur
da, 3 Școala profesională Cluj.

a elevilor din M.I.U. 
probe de slalom spe- 
fond și ștafetă. Iată 
SLALOM SPECIAL 
1. Florin Barbu (Bra-

Stăncescu, promovat de la echi
pa de juniori 'a clubului 'Me
talul în echipa primă de se
niori (jucător foarte talentat, 
poreclit „Dobrin", o mare spe
ranță a clubului tîrgoviștean); 

_____ . este un al... doilea tată pentru 
din Tirgoviște —’ s-a ' hotărît să copiii pe care îi pregătește pen- 

tru fotbal, dar și pentru via
ță. Găsim în scrisoare, în legă
tură cu acest aspect — un alt 
amănunt: „Nea Genu" se in
teresează mult 
Iară a elevilor 
ză. Semnatarul 
vestește, ca o
o întîmplare cu hazul, dar și 
cu tîlcul ei 1 ....Un diriginte,
referindu-se la cel de care: vă 
scriu, spunea la un moment 
dat că antrenorul Eugen Po
pescu vine la școală să se in
tereseze de situația unor elevi 
mai mult chiar decît o fac pă
rinții lor. Edificator, nu ?“

Discutînd la telefon cu cores
pondentul nostru. Mișu Avanu, 
din Tîrgoviște. i-am relatat și 
despre această scrisoare lauda
tivă.

----Fără grijă — ne-a răs
puns de la celălalt capăt al fi
rului corespondentul . nostru. 
Antrenorul Eugen Popescu se 
bucură de toată stima tîrgoviș- 
tenilor pentru munca sa- Cit 
de frumos veți scrie, tot... va 
fi prea puțin față de ceea ce 
merită 1

Bineînțeles, dacă și-a dedicat 
viața formării de fotbaliști, nu 
este de loc un necunoscut. II 
știu copiii, tinerii, oamenii mai 
în vîrstâ din Tirgoviște, și-l 
respectă. Unul dintre aceștia 
— elevul Gheorghe Răducanu,

facă mai mult decît să-l adm ii 
re... în tăcere. A pus mîna pe 
tex:, hîrtie și ne-a scris la redac
ție: „Citesc rubricile dv. alcătui
te pa baza scrisorilor primite și 
m-am gîndit să vă pun și eu la 
dispoziție un „subiect". Scoateți 
în relief, dacă apreeiați, acti
vitatea unuia dintre cei mai 
serioși și mai modești antrenori 
pe care i-a avut asociația spor
tivă Metalul Tîrgoviște, Se nu
mește EUGEN 
este antrenorul 
fotbal juniori, 
bului Metalul

Pe patru pagini, . apoi, autorul 
scrisorii caută să ne convingă 
de faptul că „nea Genu" merită 
cîteva rîhduri în ziar. Fiindcă: 
muncește fără preget pentru a 
forma viitorii fotbaliști. ai o- 
rașului ; este un exemplu atît 
în munca de antrenor cit și în 
viața particulară ; prin mîna 
lui iscusită au trecut talente 
pe care le-a format pentru 
fotbalul românesc cu grijă de 
grădinar pasionat! Cornel Di
nu (Dinamo), Georgescu și-Suva 
(Sp. studențesc), N. Ioncscu 
(Petrolul Ploiești), S. Ionescu 
(Metalul Tîrgoviște) și recent,

i Genu" se
de situația șco- 
cu care lucrea- 
scrisorii ne po- 
dovadă In plus.

= ?L»

POPESCU și 
centrului de 

apartinînd clu- 
din localitate..."

Modesto FERRARINI

Divizia națională a juniorilor și

REZULTATELE ULTIMULUI
Divizia națională a juniorilor și șco

larilor, ediția 1971—1972, s-a Încheiat. 
Iatâ rezultatele ultimului tur In campio
natul fetelor. SERIA I; Șc. sp. P. 
Neamț : 3—1 cu Liceul pedagogic Bîr- 
lad. 3—0 cu Șc. sp. Iași, 3—1 cu Șc. sp. 
Botoșani, 3—0 cu Penicilina Iași șl 3—1 
cu Șc, sp. Bacău ; Șc. sp. Bacău : 3—0 
cu Penicilina Iași, cu Șc. sp. Botoșani, 
3—1 eu Llc. pedagogic Blrlad și 3—0 cu 
Se. sp. Iași. Liceul pedagogie Blrlad : 
0—3 cu Penicilina - ■ - - 
Botoșani. 2—3 cu 
lina Iași : 3—2 cu 
Șc. sp. Botoșani ; 
cu Șc. sp. Iași.

SERIA A n -A
3—0 cu Șc. sp. Constanța, Șc. sp. Ldc. 2 
Ploiești, 3—1 cu Lie. 2 Ploiești, Șc. sp. 
Buzâu. și 0—3 (!) cu Șc. sp. Rm. Sărat : 
Se. sp. Lie. 2 Ploiești : 3—o cu Șc. sp. 
Rm. Sărat, Șc. sp. Buzău, Lie. 2 Ploiești 
șl 3—2 cu Șc. sp. Constanța ; Șc. sp. 
Constanța : 3—1 cu Șc. sp. Rm. Sărat, 
Lie. 2 Ploiești șl 1—3 cu Șc. sp. Buzău; 
Șe. sp. Buzău : 3—0 cu Șc. sp. Rm, Să
rat șl 3—2 cu Lie. 2 Ploiești ; Șc. sp. 
Rm, Sărat 3—2 cu Llc. 2 Ploiești.

SERIA A m-A : Șc. sp. 2 București: 
3—0 cu Lac. Găeștl, Dinamo Buc., 3—1 
cu Uc. ped. Tr. Măgurele. Șc. sp. 3 Buc. 
șl 3—2 cu Șc. sp. 1 Cutezătorii Buc. : 
Dinamo București : 3—1 cu Șc. sp. 1 
.Cutezătorii Buc., Llc. ped. Tr. Mițgu-

Ia$l, 3—0 cu Șc. sp. 
Șc. sp. Iași ; Penici- 
Șc. sp. Iași și 3—1 cu 
Șc. sp. Botoșani 3—2

Farul Constanța :

rele, 3—0 cu Llc. Găești și cu Șc. sp. 
3 Buc. ; Șc. sp 1 Cutezătorii Buc. ■ " " 
cu Uc. Găeștl, 3—1 cu Llc. ped. 
Măgurele Și cu Șe. sp. 3 Buc. Șc. sp. 
3 Buc. : 3—1 cu Llc. Găeștl și Lie. ped. 
Tr. Măgurele ; Llc. ped. Tr. Măgurele 
3—1 cu Lie. Găeștl.

SERIA A IV-A • Șc. sp. 1 BUC. : 3—0 
cu Șc. sp. 2. M. Basarab Buc., Viitorul 
Buc., Llc. Gh Lazâr Buc., Rapid Buc. 
șl 3—1 cu Lie 1 Medgidia : Rapid Bucu
rești : 3—0 cu Llc. Gh. Lazăr Buc. șl 
3—1 cu Șc. sp. 2 M. Basarab, Lie. I 
Medgidia și cu Viitorul Buc. : Lie. 1 
Medgidia : 3—0 cu Viitorul Buc., Llc. 
Gh. Lazăr Buc. șl Șc. sp. 2 M. Basarab 
Buc. ; șc. sp. 2 Lie. M. Basarab Buc. : 
3—1 cu Viitorul Buc. și 1—3 cu Lie. r"~ 
Lazăr Buc., Lie. Gh. 
cu Viitorul Buc.

SERIA A V-A : Șc. 
CU Llc. economic Tg. 
blulttl, Lie. Agricol Sibiu, Șc. sp. Cra
iova șl Lie. cu program de ed fizică 
Rm Vtlcea ; Lie. cu pregram de ed. fi
zică Rm. Vllcea : 3—0 cu Uc. Agricol 
Sibiu. Lie. economic Tg. Jiu, Sc. sp. 
Craiova și Lie. Miercurea Sibiului : 
Lie. Miercurea Sibiului : 3—1 cu Șe. sp 
Craiova, Lie. economic Tg. Jiu și Lie. 
agricol Sibiu ; Șc sp. Craiova : 3—0 <ni 
Lie. economic Tg. Jiu și 3—1 cu Lie. 
agricol Sibiu ; Lie. agricol ~ ~
cu Lie economic Tg. Jiu.

SERIA A VI-A : ȘC. sp. 
3—0 cu Șc. sp. Lugoj, Șc. 
Lie. pedagogic Arad și șc.

Lazăr Buc.

sp. Sibiu : 
Jiu, Lie. M.

Sibiu

3—0 
Tr.

Gh. 
0—3

3—0
Si-

Lie.
3—2

La Liceul „Alexandru Sahia“ din București

MINIBASCHETUL ARE NOI PRIETENI
mai 
șco- 
lor, 
de

mai un an de la venirea sa în 
școală, să atragă aproape toți e- 
levii claselor I—IV la practicarea 
minibaschetului. Aflasem, și iată-ne 
prezenți, într-una din zilele trecute, 
la Liceul „Alexandru Sahia“ din șos. 
Pantelimon. încă de la intrarea în

lele cei mare"), unde tronează fas
cinant coșul, locul de țintă al ta
loanelor portocaliu

Aflasem că, de cîtva timp, în 
București. într-unul din noile licee, 
un profesor inimos reușise, la nu-

marginea fedinfei lărgite a F. R. L

OLIMPICE—IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR!
luptei. Este cunoscut faptulmizare a ____ __ ____  _ _

câ la marile competiții internațional» 
arbitrii slnt de o exigență draconică, 
el netolerînd pasivitatea. Acel concu
rent 1 care, timp de 3—3 minute. r.u 
inițiază acțiuni tehnice slnt descali
ficați. ,.L» C M. de la Sofia de pildă, 
spunea vorbitorul, judecătorii care •» 
da( dovadă de îngăduință față de con- 
curenții lipsiți de combativitate au fost 
scoși din rindurile arbitrilor. Așa se va 
proceda șî la J.O,..« v. Bați a făcut 
apoi apel la antrenorii care vor avea 
elevi Ia recentele finale ale campiona
telor naționale, solldtlndu-i să-șl oblige 
sportivii să lupte cu maximum de dă
ruire in meciurile cu selecțlonablL! 
Totodată, a cerut Biroului F.R.L. sâ 
sancționeze pe acel olimpici care In 
meciurile ușoare nu vor obține puncte 
tehnice in primele 3—4 minute. Ș! pe 
bună dreptate — a subliniat arbitrul 
Bați — că acel olimpic care nu e în 
stare să inițieze procedee tehnice 
acasă, cu concurenți mult mai slabi 
decît el, nu are ce căuta la J.O. II

Alți vorbitori, printre care S. Simio- 
neseu Gh. Marton. V. Popovici, 
D Cuc ș.a.. au insistat asupra căută
rii posibilităților de eliminare a unor 
deficiente tehnice pe care le mai au 
mulți sportivi fruntași. chiar și unii 
din loturile naționale. Le lipsesc fini
șul puternic, viteza tn acțiuni șl chiar 
buna pregătire fizică. La libere. de 
pildă, P. Cernău P. Coman. iar la 
greco-romane I. Baciu S. Popescu. 
N. Neguț, de regulă. încep bine me
ciurile lor cu adversari puternici, dar 
spre sfîrșit cedează inițiativa cu ușu
rință.

Apoi. într-o serie de județe sportul 
luptelor nu se bucură, din păcate, de 
sprijinul cuvenit din partea organului 
sportiv teritorial. Spațiul nu ne per
mite să reproducem toate critlcile adre
sate unor consUii județene pentru edu-

cațle flzieâ ți sport 51 altor organiza
ta cu atribuții precise tn domeniul spor
tului. Vom enumera doar cîteva dintre 
aceste organe: CJ.E.F.S. cluj (echipa 
C5.M. s-a retras acum doi ani din 
divizia A din lipsă de posibilități mate
riale iar acum nu are unde să se antre
neze). CJ.E.F.S. Satu Mare (terminarea 
noii săli de lupte de sub tribuna stadio
nului municipal se tărăgănează de mult 
timp, iar tn alte săli luptătorii au un 
program de antrenament necorespunză
tor. deoarece se acordă prioritate spor
turilor care n-au reprezentanți In di
vizia A); C-J.E.F.S. Bihor (comisia ju
dețeană este tratată cu o indiferență 
supărătoare); A. S. Dunărea Tulcea, 
(echipa Pescărușul din divizia A nu are 
aproape nici un fel de sprijin chiar 
din partea asociației sportive de care 
aparține — Dunărea Tulcea). Șl exem
plele ar mai putea continua.

Ia Încheierea dezbaterilor, conf. unlv. 
dr. Emil Ghlbu, vicepreședinte al 
C.N'.E.F.S„ a indicat biroului federal, tu
turor tehnicienilor care activează în 
sportul luptelor, liniile directoare ale 
activității viitoare tn oare, pe primul 
plan, trebuie să se situeze munca cu 
loturile. „Luptele au obținut succese 
indiscutabile, spunea vorbitorul, șl 
spre bucuria noastră. Ia ultima ediție 
a CAL a tost la inâlțtme șl stilul libere, 
în munca federației, insă, s-au mani
festat și unele lipsuri, ca de exemplu, 
îndrumarea defectuoasă a secțiilor. 
Numărul lor este redus, doar 127 (ace
lași număr ca și acum un an), la fel 
și cel al sportivilor legitimați (5.900), 
ceea ce denotă o sărăcie in secțiile 
de performanță. Consolidarea rezulta
telor internaționale impune o mal sus
ținută muncă, pe toate planurile, din 
partea Întregului efectiv al federației, 
a tuturor tehnicienilor",

T. RAIȘAN

școlarilor

TUR LA FETE

curtea școlii, „fîșia" bituminizată, 
flancată de două panouri de bas
chet, ne-a arătat că nu dădusem 
greș, că baschetul este aci la or
dinea zilei. Pătrundem în sala de 
sport unde, conform programului, 
avea loc ora de colectiv sportiv, cu 
tema minibaschet, sub conducerea 
celui care inițiase această activi
tate în școală, prof. Mircea Negu
lescu. Am rămas cîteva minute 
spectatori, admirînd agilitatea cu 
care 18 copii se strecurau în drib
ling printre jaloanele așezate în li
nie, pe mijlocul sălii.

Timpul s-a scurs repede. S-au e- 
fectuat pase, apoi lemnul celor

șase panouri instalate în sală a 
început sa răsune sub loviturile 
mingilor. Aruncări, zeci și sute de 
aruncări din toate pozițiile... Și nu 
erau decît școlari din clasele I—IV! 
într-un tîrziu, a început jocul. Pal
pitant, spectaculos și, firește, dîrz. 
La sfîrșit, învingătorii radiau de 
bucurie: își luaseră revanșa.

Cînd liniștea s-a așternut în sală, 
profesorul Mircea Negulescu ne-a 
furnizat cîteva amănunte despre 
nășterea și viața tinerei sale secții 
de mindbaschet:

— De cum am venit in școală și 
am văzut că terenul este fertil pen
tru sport (există și secții de hand
bal, volei și gimnastică), m-am de
cis să înființez o secție de mini- 
baschet. Aveam sală, aveam și două 
panouri, aveam și două mingi, iar 
de pasiune nu duceam lipsă. Așa 
am pornit la treabă. De la primul 
anunț, s-au prezentat la cerc 15 
copii apoi, cu timpul, introducind 
tot mai multe elemente de baschet 
in orele de educație fizică, numă
rul lor s-a dublat. Prin grija fede
rației de specialitate, am mai pri
mit patru panouri și mai multe 
mingi. Am confecționat numere din 
pinză (in genul celor purtate de 
schiori) și meciurile au devenit o 
mare plăcere pentru elevii școlii. 
Campionate pe clasă, campionate 
pe școală, cit mai multe competifii 
și, implicit, jocuri: iată secretul 
reușitei!

Am părăsit sala de sport a Li
ceului „Alexandru 
impresionați de realizările înre
gistrate aici, de pasiunea cu care 
sportul, în general, și minibasche- 
tul, în special, sînt înconjurate.

Pe două rafturi se odihneau, pînă 
a doua zi, 20 de mingi portocalii...

Caransebeș: 
sp. Oradea, 

______ ___ _ __ _____ _ _ sp'. Hnii- 
șoara"' 3—î cu Șc. sp. Arad ; Șcj

Timișoara : 3—0 
pedagogic Arad, , 
sp. Arad : Șc. sp. Arad : 
sp. Oradea, Șc. sp. Lugoj șl 3—1 
Lie. pedagogic Arad ; Șc. *“ 
3—2 cu Șc. sp. Oradea și 
pedagogic Arad ; Llc. pedagogic 
3—0 cu Șc. sp. Oradea.

SERIA A VII-A : Șc. Sp. Brașov ; 
3—0 cu Brașovla șl cu Llc. Simoria. 
3—2 cu Șc. sp. M. Ciuc și cu Șc. sp. 
Deva, șl 3—1 cu Lie Blaj ; Lie. Sime- 
ria : 3—0 cu Lie. Blaj și cu Brașov: a. 
3—2 cu Șc. sp. M. Ciuc : Șc. sp. Deva : 
3—2 cu Șc. sp. M. Ciuc. 3—1 cu Lie.
Simeria și 3—0 cu Brașovia ; Șc. sp.
M. Ciuc : 3—1 cu Lie. Blaj șl 3—0 cu 
Brașovia : Lie. Blaj 3—0 cu Brașovia.

SERIA A VUI-A : Lie. N. Bălcescu 
Cluj : 3—0 cu Șc. sp. Cluj, Lie. Ped. 
Slghet, Șc. sp,. Tg. Mureș, Lie. 2 Satu 
Mare. Șc. sp. Toplița ; Șc. sp. Tg. Mu
reș : 3—0 cu Lie. Pedagogic Slghet și 
cu Llc. 2 S. Mare, 3—1 cu Șc. sp. To
plița : Șc. sp. Toplița : 3—1 cu IJc. 2
5 Mare, 3—2 cu Șc sp. Cluj, 3—0 cu Lie. 
pedagogic Slghet ; șc. sp. Cluj : 3—0 cu 
Lie, 2 9. Mare, 3—0 cu Șc. sp. Tg. Mu
reș și 3—1 cu Lie. pedagogic Slghet : 
Lie. 2 S. Mare : 3—1 cu Llc. pedagogic 
Slghet.

Pentru turneul final programat între
6 și 10 aprilie la Ploiești s-au calificat 
câștigătoarele seriilor : Șc. sp. P.. Neamț. 
Farul Constanța, Șc. sp. 2 Bțic.. Șc. 
sp. 1 Buc., Șc. sp. Sibiu, Șc. sp> Caran
sebeș, Șc. sp. Brașov șl Liceul.:N. Băl
cescu Cluj.

cu Șc. sp. Oradea. Lie. 
Lugoj șj 

3—o cu
șc. sp. șc. 

șc.
CU 

sp. Lugoj : 
3—0 ou Lie. 

Arad :

PRIMA ETAPA A COMPETIȚIEI 
„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" 
q.,. Tănăneseu. (Voința); semicurse 
— 10 km; F. Tomescu (Olim
pia) ; juniori II — 20 
Șchiopu (S.S.l):' juniori I 
N. voican (S.S.3): seniori 
1. C. Grigore (pinamo) 
Gonțea (Steaua), 3.

Sahia44 plăcut

Horio ALEXANDRESCU

P.T.T. învingătoare In derbyul diviziei B
în cele mai importante meciuri 

ale etapei a doua (turul III) a di
viziei B, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: P.T.7’. — Acade
mia Militară București 70—65 (40— 
30). Inimoșii jucători ai P.T.T.-ului, 
conduși excelent de antrenorul- 
jucător D. Scorțescu, au izbutit să 
cîștige derbyul etapei, învingînd, 
mai ușor decît arată scorul, echipa 
Academia Militară. Merite pentru 
frumosul spectacol au, însă, ambe
le formații. Au înscris : Cincu 12, 
Scorțescu 14, Burcea 18, Manceriu 
8, M. Teodorescu 8, Hortopan 10 
pentru P.T.T., respectiv Țurcanu 15, 
Popa 14, Antoniu 14, Papa 6, Nico- 
lescu 4, Mărgineanu 4, C. Teodo
rescu 4, Buri 2, Breza 2. (DANIEL 
DIACONESCU).

Voința București — I.E.F.S. II 
69—34 (32—16). începutul anunța o 
partidă echilibrată, dar din min. 10 
baschetbalistele de ia Voința, Riai 
experimentate și cu Ionaș și Spiri
don în excelentă rt de coș, au do
minat și au marcat punct după 
punct. Au înscris: Ionaș 18, Spiri
don 13, Spînu 12, Varga 8, Andre- 
escu 6, Fierlinger 6, Dumitrescu 4, 
Bujduveanu 2 pentru Voința, res- 
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Andrei 6, Amza 4, Cristescu 4. 
(ADRIAN VASILESCU).

Celelalte rezultate. MASCULIN t 
Sănătatea A iud-Voința Zalău 51—82 
(27—34), Voința Tg. Mureș-Crișul 
Oradea 71—72 (39—30), Politehnice 
Brașov — Sănătatea Satu Mare 64—54 
(26—24), Voința Timișoara-Știința 
Petroșani 105—60 (48—30), Univer
sitatea Craiova-Constructorul Arad 
73—65 (29—24), C.S.M. Iași-Farul 
Constanța 55—67 (25—23). Rapid
C.F.R. Galați — A.S.A. Bacău 84—80 
(39—39), Universitatea București- 
Comerțul Tirgoviște 57—49 (21—16), 
Voința Ploiești-Progresul București 
84—79; FEMININI Pedagogic Tg. 
Mureș-Rapid Deva 55—40 (23—16), 
Orișul II Oradea-Foresta Arad 
43—38 (16—24), Universitatea Cra- 
iova-Metalul Salonta 51—61 (20—31), 
Medicina Timișoara-Voința Oradea 
47—35 (28—18), Arhitectura-Olimpla 
București 75—44 (28—19), Universi
tatea Buourești-Med’cina București 
50—44 (18—19).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții D. DANIEL, I. TA- 
NASESCU, I. SOMOGI, G. LORAC, 
V. DIACONESCU, S. ALBU, T. SI- 
RIOPOL, P. ARCAN, V. POPOVICI

Duminică s-a desfășurat pe șoseaua 
București-Buftea-Ploiești; prima etapă 
din cele trei programate din competiția 
clcllstă de șosea „Cupa municipiului 
București" organizată de comisia de 
specialitate. în cea mai Importantă în
trecere C. Grigore (Dinamo) a între
cut categoric la sprint, un pluton de 
unsprezece alergători. Este a doua vic
torie în acest an a lui Grigore.

Rezultate tehnice : turism — 10 km:

km : Gh.
— 30 km:
— 60 km: 
14:33,13. 2.

___ .____ _______ Cernea (Olimpia), 
4 Șt. Erie (Steaua), 5. Suditu (Olimpia). 
6". N. Gavrllă (Steaua). 7. V. Iile (C.s.O. 
Brăila) 8. Cosma (Dinamo). 9. Constan
tin (Dinamo) 10. Elekeș (Steaua). 11. 
Magy (Steaua). 12. Puterity (Metalul 
Plopeni) — toți același timp.

Etapa a doua se va desfășura dumi
nică 12 martie pe aceeași șosea.

I. STOICA
maestru al sportului
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Astăzi, pe Stadionul „23 August", la ora 15,30

STEAUA ÎN HJA UNUI EXAMEN (BAYERN MUNCHEN) 
MAI DIFICIl DECÎT CEL CU C.F. BARCELONA

Așadar, astăzi este rtndul echipei 
Steaua să debuteze în sferturile de 
finală ale Cupei cupelor, după ce 
,’eri U.T.A. a făcut același lucru în 
Cupa U.E.F.A. Sorții au vrut ca și 
bucureștenii să aibă de înfruntat 
un adversar aflat în plin campio
nat — pe Bayern Miinchen — cu o 
manieră de joc asemănătoare brita
nicilor ; angajament fizic total, ritm 
de joc extrem de accelerat, marcaj 
necruțător, șuturi puternice de la 
orice distanță, mișcare permanentă, 
ceea ce mărește gradul de dificul
tate al partidei de azi, prima din 
cele două manșe.

Am avut prilejul să constatăm 
din nou aceste caracteristici ale 
miinchenezilor (și nu numai ale 
lor) urmărind filmul realizat la 
două meciuri de campionat, Bavern- 

. Eintracht Frankfurt si Borussia 
Mbncbengladbaeh-Bayern, același 
pe care l-au studiat și jucătorii ste- 
liști în pregătirea întîlnirij de azi. 
Deși fragmente de joc, totuși cei 
aproape .500 m de. peliculă au fost 
suficienți pentru, a da o imagine 
exactă asupra forței de atac și de 
apărare a echipelor vest-germane. 
asupra vitezei cu care acționează, 
dar si asupra faptului că datorită 
acestei viteze, reușitele alternează cu 
nereușitele, adică pase greșite, șu
turi imprecise, atacuri eșuate.

Fotbaliștii echipei Steaua au vi
zionat de două ori acest film și 
sperăm că au reținut ceea ce tre

buia și, în primul rînd, faptul că 
împotriva unei astfel de echipe tre
buie evitat pe cit posibil contactul 
direct cu adversarul (și acest lucru 
este valabil mai întâi pentru ata- 
can(ii noștri), printr-o circulație 
largă a mingii, economicoasă, și 
Prin folosirea primei ocazii de tras 
la poartă, cu rapiditate, având în 
vedere că oaspeții știu să se aglo
mereze la timp și să intervină 
prompt. In orice caz, se impun 
multă prudență și atenție în joc. 
efort de voință din partea jucători
lor noștri, pentru că adversarul este 
puternic (dar nu imbatabil; în fot
bal, s-a văzut de atîtea ori, că orice 
este posibil...) și pentru că la ora 
actuală, după modul cum a evoluat 
pînâ acum, echipa Steaua nu este in 
formă și nu dă randamentul său o- 
bișnuit, mai eu seamă din punct de 
vedere al rezistenței de joc și al 
eficacității. Ea și-a continuat luai 
și ierj pregătirile, a manifestat o 
dispoziție de joc ceva mai bună, 
jucătorii par maț înviorați și mai 
încrezători și poate că-astăzi după- 
amiază vor face să se descrețească 
frunțile inimoșilor lor suporteri, 
atît de decepționați de ultimele lor 
rezultate. Totul depinde de ei pen
tru ca prima confruntare cu o echi
pă din elita fotbalului european să 
se încheie cu un joc și un rezultat, 
demne de prestigiu] clubului lor și 
al fotbalului nostru.

întâlnirea are loc pe Stadionul „23

August", cu începere de la ora 15,30 
și sub arbitrajul unei brigăzi de 
arbitri olandezi: L. BOOGAERTS
— Ia centru — J BECK și C. COR- 
VEK — la tușe.

După toate probabilitățile, vor fi 
aliniate următoarele formații:

STEAUA; Haidu — Sătmăreanu, 
Smarandaehe, Halmăgeanu, CrUta- 
che (Negrea) — Vigu, Savu (Naom)
— Pantea, Tălaru, Iordănescu. Năs- 
tase.

BAYERN : Maier — Hansen,
Schfartzenbeck, Beckenbauer, Breit
ner — Roth, Zobel, Honness — 
Schneider, Gerd Muller, Sunholz.

Delegatul U.E.F.A.: Kosta Po- 
povici (Iugoslavia), același care a 
funcționat și la meciul U.T.A. — 
Tottenham.

Petro GAȚU

„Zilele fotbalului european" au 
început ieri... La Arad, Lierse și 
Torino, „Cupa U.E.F.A.", a des
chis seria celor 1080 de minute 
de foc pe care Europa le trăiește 
mai departe, astăzi și mîine, în 
sferturile de finală ale competi
țiilor sale, devenite punctul cen
tral al agendei intemațion^e.

Cloul programului cade pe ziua 
de astăzi. Și numărul și sonorita
tea partidelor justifică denumirea 
de „moment de vîrf“ al celui mai 
important eveniment internațio

nal din noul sezon. Locul de o- 
noare, „Cupei campionilor euro
peni". Vedetele cluburilor conti
nentale se Intîlnesc pe scenele 
din : Budapesta (Ujpesti Dosea — 
Celtic) unde linia de atac a se
lecționatei Ungariei — poate fără 
Dunai — are greaua misiune de a 
străpunge una dintre cele mai în 
formă apărări din Europa; Am
sterdam (Ajax — Arsenal), unde

lui Happel reprezintă marele lor 
argument în dispută cu verva și 
moralul excelent al lui Eusebio 
și coechipierilor lui; Liege (Stan
dard — Internazionale), unde cam
pioana Belgiei — avantajată de... 
certurile din familia Internațio
nale — poate obține un start fruc
tuos.

In „Cupa cupelor", în afară de 
partida dintre Steaua și Bayern 
Miinchen au loc clteva jocuri deo
sebit de atractive. Fiecare întîl- 
nire are particularitățile ei. La 
București va putea fi văzut unul 
dintre cele mai valoroase triouri 
din Europa: Maier, Beckenbauer, 
Muller.

Intîlnirea dintre Steaua roșie 
Belgrad și Dinamo Moscova va 
constitui un prim contact între o 
formație iugoslavă și sovietică, 
înaintea partidei din sferturile de 
finală ale C.E. dintre reprezen
tativele celor două țări. .Steaua

relativ ușor pe teren propriu cu 
Glasgow Rangers. Italienii manifes
tă o formă bună în campionat, 
în timp ce Glasgow Rangers, nu 
mai este formația de reputație eu
ropeană de acum cîțiva ani. Sco
țienii au pierdut contactul cu eșa
lonul fruntaș al campionatului, în 
care Celtic Glasgow joacă rolul 
primei viori.

Tot azi, la Stockholm, se în- 
tîlnesc două echipe care nu au 
fost niciodată într-o fază atît de 
avansată (sferturi de finală) a 
„Cupei cupelor". Partidă grea pen
tru Atvidaberg, care după o între
rupere de cîteva luni a activității 
în timpul iernii — întâlnește pe 
Dynamo Berlin, care a avut un 
program „non-stop“ în competi
țiile interne (cupă și campionat).

Miine. la Budapesta, cu un 
meci din „Cupa U.E.F.A." se în
cheie cele 1080 de „minute de foc". 
Ferencvaros primește replica pu-

A ÎNCEPUT EXAMENUL 
DE AVANSARE A ANTRENORILOR

Luni după-amiază a început la 
I.E.F.S. examenul de avansare a an
trenorilor. în .bănci* aproape 120 de 
candidați.
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ARBITRII PRIMEI ETAPE
A RETURULUI DIVIZIEI A

• U.T.A. — Rapid : N. RAINEA, 
ajutat la linie de G. Apostol și I. 
Radu (toți din Bîrlad);

• F. C. Argeș — Sport Club Ba
cău : A. BENTU, ajutat de C. Cos- 
tică și L Dancu (toți din Bucu
rești) ;

• Petrolul — Steagul roșu: G. 
LIMONA, ajutat de C. Dragotescu 
și D. Ghețu (toți țjin București) ;

• Dinamo — C-F.R. Cluj 5 I. 
RUS. ajutat de Z. Szecsei și P. Va- 
moș (toți din Tg. Mureș) ;

• „U“ Cluj — Politehnica : V. 
PADUREANU, ajutat de Al. Grigo- 
re&cu și C. Manușaride (toți din 
București) ;

• Farul — A. S. Armata Tg. Mu
reș : V. DUMITRESCU, ajutat de 
M. Haimovici și G. Retezan (toți 
din București) ;

• Jiul — Crișul : N. PETRI- 
CEANU, ajutat de F. Coloși și A. 
Munich (toți din București) ;

• Univ. Craiova — Steaua: M. 
ROTARU, ajutat de V. Popa și V. 
Buimistruc (toți din Iași).

Un moment din drumul lui Ajax spre sferturi : Swart marchează golul doi al olandezilor in partida de la 
Amsterdam cu Olympique Marseille

cea mai bine pusă la punct ma
șină fotbalistică a momentului 
țintește asigurarea unui avantaj 
suficient în fața campioanei en
gleze, în pană de viteză și regula
ritate; Rotterdam (Feyenoord — 
Benfica), unde orgoliul oamenilor

roșie, ca gazdă — deși fără Geaici 
— are prima șansă în prima în- 
tîlnire. Motivul? Avantajul tere
nului propriu și numărul meciuri
lor susținute în pregătirea din 
iarna acestui an pledează pen
tru formația din Belgrad.

A. C. Torino susține un meci

ternicei echipe Zeleznicear din Sa
rajevo. Formația maghiară n-a a- 
rătat prea mult în acest început 
de sezon (cupă și campionat), în 
timp ce echipa iugoslavă conduce 
în campionatul țării avînd la 
activ și două victorii după începe
rea returului.

CAMPIONATE 
NAȚIONALE

DIN EUROPA
BULGARIA. (Etapa a 18-a). Re

luarea campionatului a furnizat o 
singură surpriză : înfringe’rea echi
pei .bevski Spartăk de către ultima 
clasată Academic Sofia (1—2). In 
prima etapă a returului s-au înscris 
!n • total 31 de goluri, iar la cele i> 
partide au asistat „98 000 de specta
tori. Alte rezultate : Lokomotiv So
fia — Trakia 0—0, Slavia — Botev 

„2—3, Dunav — Beroe 2—4, Etăr — 
Lokomotiv Plovdiv 1—1, Spartak 
Pleven — J.S.K. Spartak 2—0. Cer- 
nomoreț — Ceardafon 2—4, Laskov- 
Marek 3—1, Cernomore — Ț.S.K.A. 
1—2 în clasament conduce Ț.S.K.A. 
cu 30 p. urmată de Levski Spartak 
25 p., Beroe 24 p. etc. în clasamen
tul golgeterilor pe primele locuri se 
află Dermendgiev (Trakia) Kamcrov 
(Botev) și Petkov (Beroe) cu cîte 15 
goluri.

R. D. GERMANA: Locomotiv
Leipzig — Karl Marx Stadt 2—1 ; 
Dynamo Dresda — Chemie Halle 
6—1; Vorwfirts Frankfurt pe Oder- 
Dynamo Berlin 0—1; F.C. Magde
burg — Carl Zeiss Jena 5—0 ; Sa- 
chesenring Zwickau — Wismut Aue 
1—1 ; Hansa Rostock — Stahl Riesa 
0—0; Union Berlin — Vorwărts 
Stralsund 3—0.

FRANȚA (etapa a 26-a): Nantes — 
Sochaux 2—0 ; Nancy — Rennes 3—1; 
Nice — Lyon 2—1 ; Nîmes — Metz 
1—I ; Angbulfime — Reims 2—1 ; 
Bordeaux — Ajaccio 1—0 ; Red Star 
Faris — Angers 2—1 ; Bastia — St. 
Germain Paris 1—0; Lille—Marseille 
0—2; St. Etienne — Monaco 3—2. 
l’e primul loc în clasament se află 
echipa Marseille cu 38, urmată de 
Nîmes — 34, Nantes. Rennes — cite 
31 etc.

SPANIA (etapa a 24-a): Espanol 
Barcelona — Cordoba 1—1 ; Las 
Palmas — Burgos 3—1; Atletico Ma
drid — Coruna 2—1 ; Betis Sevilla
— Granada 1—0 ; Celta Vigo — C.F. 
Barcelona 1—2; Atletico Bilbao — 
Real Madrid 1—0; Real Sociedad■- 
Malaga 1—0. Clasament 1. Real Ma
drid — 35; 2. Valencia — 3®ț 3. C.F. 
Barcelona — 30 etc.

OLANDA (etapa a 23-a): Ajax Am
sterdam — F.C. Groningen 7—0; Fe
yenoord Rotterdam — Go Ahead 
Deventer 1—0; Vitese — M.V.V. 
Maastricht 1-1 ; Telstar Nec Nij
megen 2—2 ; F.C. Utrecht — D.W.S. 
Amsterdam 1—0; Volendam — 
P.S.V. Eindhoven 1—1; F. C. den 
Bosch—Nac Breda 3—1; F.C.Twente
— Excelsior 3—0 ; F.C. den Haag — 
Sparta Rotterdam 1—1. în clasament 
continuă să conducă Ajax Amster
dam cu 43 urmată de Feyenoord — 
39 și F.C. Twente — 32.

BELGIA (etapa a 23-a): Cercle
Bruges—F.C. Diest 2—0; Waregem— 
Union St. Gilloise 0—0; Racing 
White — F.C. . Malines 0—0; St. 
Trond — Beveren 0—0; Anderlecht 
—Crossing Schaebeek 5—0; Beerschot
— F.C. Antwerp 1—0; Standard Lie
ge —- F.C. Bruges 0—0; S.K. Lierse

F. C. Liege 3—1. In clasament con
duce F.C. Bruges cu 37 urmată de 
Standard Liege — 34 și Anderlecht — 
32.
FELE CEL MAI BUN DE PE TEREN

Continu!ndu-și turneul în Italia, 
F.C. Santos a jucat cu echipa A.C. 
Napoli, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—2 (1—0). Unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren a fost 
Pele, care a înscris două goluri în 
minutele 15 și 54 (din lovitură de la 
11 m). Cel de-al treilea punct al 
formației braziliene a fost marcat 
de Nene în minutul 61. Golurile gaz
delor au fost realizate de Altafini 
în minutele 65 și 69.

C. TILVESCU, VICEPREȘEDINTE 
LA CLUBUL FARUL

Fost jucător al Farului, ulterior an
trenor la echipa Portul Constanța, 
Constantin Tilvescu a fost numit de 
curind in funcția de vicepreședinte al 
clubului Farul.

Azi, pe stadionul Giulești 
RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 

în cadrul pregătirilor pentru pri
ma etapă a returului campionatului 
diviziei A, Rapid va susține azi 
un joc de verificare In compania 
formației Voința București. Partida 
va avea loc pe stadionul Giulești, 
cu începere de la ora 10,30.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971-1972

CUMUL DE CARENȚE IN ECHITAȚIA ROMÂNEASCĂ
Seria a lila

Vom încerca să punctăm cîteva 
dintre cauzele, obiective și subiecti
ve, care mențin echitația româneas
că la un nivel modest în ierarhia 
valorilor. Firește, vom insista asu
pra factorilor subiectivi, a căror 
înlăturare ar putea să ducă la o 
sporire apreciabilă a performanțe
lor. Pentru că factorii obiectivi, pe 
care îi vom enumera mai jos, nu 
pot fi prea ușor și curind elimi
nați. Este știut, de pildă, faptul că 
lipsa manejelor îngreuiază mult 
pregătirea în timpul iernii, că se 
găsesc mai rar, sau de loc, caii de 
■gabarit care să necesite mai puține 
eforturi pentru atingerea marilor 
performanțe, că secțiile cu acest 
profil sînt puține, sau că, spre 
deosebire de alte sporturi, călăria 
presupune investiții materiale care 
nu 'stau adesea la îndemîna clubu
rilor sau federației. Alături de a- 
ceste cauze obiective aflăm însă 
numeroase altele de ordin subiectiv, 
care le agravează pe primele sau 
țin, prin ele însele, departe de eșa
lonul fruntaș echitația românească.

IMPERIUL ÎNTÎMPLARII

Poate în nici un alt sport înttm- 
plarea nu își găsește un adevărat 
leagăn ca în călărie. In diferite șe
dințe s-a spus că pentru a face per
formanță este nevoie de talente au
tentice, atît în ceea ce privește că
lăreții cit și caii selecționați. Nu 
era o descoperire, însă afirmația a- 
trăgea doar atenția că la echitație 
se lucrează cu... cine vine, indife
rent de aptitudini, de pasiune, de 
toate celelalte atribute pe care tre
buie să le îndeplinească un viitor 
performer. Se cheltuiesc deci fon
duri și energii cu oamenii care, 
după ani de practicare a călăriei,

abia pot depăși „obstacolul", destul 
de modest, al mediocrității. Așa că 
arareori apare, mai mult întimplă- 
tor, cîte un sportiv dotat. In con
secință, unii specialiști își pun în
trebarea t de ce să nu apară în a- 
numite școli sportive — veritabile 
nuclee de performanță — și secții 
de călărie, din care să se poată se
lecționa elementele cele mai valo
roase pentru marea performanță ? 
Ideea ni se pare deosebit de pre
țioasă pentru viitorul echitației.

De asemenea, s-a spus că, în ceea 
ce privește selectarea cailor, specia
liștii noștri nu prea au ochi bun, 
lăsînd la o parte cai valoroși și 
achiziționînd din herghelii alții, cu 
perspective mai scăzute pentru 
sport. Astfel, cai ca Simplon, Gra
tis etc. s-au afirmat în sport, după 
ce mulți specialiști au trecut cu 
ușurință pe lîngă ei la selecție.

„CALCÎIUL LUI ACH1LE" - 
PREGĂTIREA

Se vehiculează, în cercurile spe
cialiștilor, ideea inferiorității de 
gabarit a cailor produși de herghe
liile noastre, față de cei din Europa 
Centrală și că marile concursuri 
sînt cîștigate de aceștia din urmă.

Nu negăm faptul că în asta există 
o fărîmă de adevăr. Dar gabaritul 
nu are numai avantaje. Dacă nu 
greșim, unul dintre marii călăreți 
actuali, brazilianul Nelson Pessoa 
(și nu numai el) concurează pe cai 
ce se aseamănă foarte mult cu ai 
noștri. Ceea ce îl dosebește pe cam
pionul brazilian de sportivii noștri 
este, fără îndoială, pregătirea. Cine 
consultă publicațiile de specialitate 
străine șl observă totodată echitația 
noastră, nu se poate să nu conchi
dă că metodele utilizate de antre

norii români sînt sărace în conținut. 
Este consecința firească a comodi
tății antrenorilor, a dezinteresului 
lor față de continua perfecționare. 
Cine mai face astăzi pregătire spe
cială pentru mărirea forței și re
zistenței calului cu rigurozitatea re
clamată de importanța sa, mai cu 
seamă la cai lipsiți de gabarit cum 
sînt ai noștri ? In plus, călăria 
noastră hibernează... aproape ju
mătate de an, deși chiar în lipsa 
manejelor (situația lor se va îmbu
nătății mult în viitorul apropiat), 
sînt atîtea alte modalități de a con
tinua pregătirea.

DISCORDANȚE

Spuneam intr-un alt articol că 
„dresajul academic" nu a fost cre
ditat pentru a fi trimis la Mun- 
chen, aducindu-se ca argument îm
bătrânirea cailor specializați. Și, to
tuși, dacă facem o paralelă între 
rezultatele înregistrate de călăria 
noastră la cele 3 probe în competi
țiile mai mari la care are acces 
(în speță, Balcaniada), observăm că 
dresajul a dat cele mai multe satis
facții, cucerind majoritatea titluri
lor, îndeosebi prin trio-ul Molnar- 
Mihalcea-Velicu. Insă, dincolo de 
nivelul Balcanilor, în perimetrul 
cărora această probă nu strălucește, 
reprezentanții noștri obțin rezultate 
slabe. Dresajul românesc trăiește 
o dramă ciudată i în concursurile 
interne — puține la număr — foile 
de arbitraj consemnează notări foar
te bune, îneît ești tentat să-i alături 
pe sportivii români marilor cam
pioni ai probei. în concursurile in
ternaționale mai puternice, aceiași 
călăreți, evoluînd — să zicem — 
nici mai bine nici mai rău, obțin 
note mult inferioare. Cum se expli-

Pe drumul înscrierii în circuitul sportului național
(Urmare din pag. 1)

mia Slobozia și Locomotiva Fetești. 
La I.C.O. Fetești, I.V.C. și Combi- 
natul chimic — Slobozia, în schimb, 
formele simple de activitate sportivă 
de masă nu s-au aflat în centrul 
preocupărilor. Orientarea comitetelor 
sindicale și a organizațiilor U.T.C. 
trebuie să aibă' drept principal scop 
nu organizarea sportului de masă 
după tiparele celui de performantă, 
ci spre formele de largă accesibili
tate. Numai astfel condițiile con
crete de care beneficiază județul 
Ialomița ar putea fi exploatate la 
maximum.

De un real folos ar fi — după 
eum arăta Constantin Bărbulescu, 
președintele C M E.F.S. Călărași — 
propaganda lărgită pentru practica
rea individuală a exercitiilor fizice 
de către oamenii muncii. Nu sînt cu
noscute îndeajuns avantajele prac
ticării eiucației fizice și sportului. 
Editarea unor broșuri, care să con
țină, pe lîngă unele lămuriri si de
scrierea exercițiilor simple, ar fi 
binevenită.

Participanții Ia discuții au consi
derat în unanimitate că, alături de 
dezvoltarea activității sportive de 
masă — mai ales în rîndul elevilor 
—, construirea unei solide baze ma
teriale șl mărirea numărului cadre
lor de specialitate constituie condiții 
esențiale pentru impulsionarea spor- 
tului de performanță, capitol neex
ploatat pe deplin în județul Ialomița.

Pentru ridicarea performanței 
sportive la nivelul celei naționale, 
s-au făcut, de asemenea, prețioase 
sugestii! colaborarea Intre secțiile 
formative și cele de seniori, mate
rializată In promovarea elementelor 
talentate și completarea calendaru
lui competițional cu întîlniri inter- 
județene (prof. Ion Neagu, directorul 
Școlii sportive din Călărași); sprijin 
mai substanțial din partea organelor 
locale în direcția dezvoltării tradi
țiilor existente, cum ar fi oină din 
comuna Radu Negru și extinderea 
practicării ei și la școlile din alte 
comune (Iu'ian Dcculescu, președin
tele comisiei județene de oină); tes
tarea rezultatelor obținute de profe
sorii secțiilor școlilor sportive prin

competiții și campionate șl mărirea 
exigențelor față de aceste cadre 
(Constantin Bărbulescu).

SCURTA RADIOGRAFIE A 
SPORTULUI IALOMIȚEAN

• 179 asociații sportive
• O școală sportivă inde

pendentă (Călărași)
• 2 secții sportive Ia licee 

(Slobozia, Fetești)
• 66 profesori de educație 

fizică.
• 33 antrenori
• 569 instructori sportivi 

(de la 416 existent! la finele 
anului 1970, fată de 585 pre
conizați in 1971).

• 161 arbitri (de la 133, pre
conizați 195).

• 236 sectiț afiliate (preco
nizate 256)

• 4366 sportivi legitimat! 
(preconizați 3708)

• 2870 sportivi cu calificare 
(preconizați 2382); 7 categoria 
l. 247 categoria a II-a.

că paradoxul ? De vină sînt, fără 
îndoială, arbitrii noștri care fac a- 
precierile pur și simplu după un 
criteriu al departajării concurenți- 
lor, nu în funcție de perfecțiunea 
și amploarea execuțiilor, etalonul 
tuturor notărilor. Și astfel se creea
ză o falsă impresie despre valoarea 
dresajului nostru. în plus — sus
ținea unul dintre antrenorii care 
consultă și publicațiile străine și 
mai vede alte concursuri — execu
țiile călăreților români sînt defici
tare, armonia mișcărilor nu se rea
lizează, trecerea de la un „mers" la 
altul nu este egală cu cea uzitată 
de călăreții străini. Prin urmare, 
nici nu se știe bine cum trebuie să 
se facă 1 Dacă roate aceste lucruri 
erau bine cunoscute, dacă se avea 
în vedere și perspectiva, dresajul 
nostru ar fi avut șanse sporite la 
Munchen. Fiindcă la dresaj, cu ex
cepția reprezentanților U.R.S.S., 
R.D. Germane și R.F. a Germaniei 
(care sint creditați ca protagoniști), 
celelalte probabile participante (Sue
dia, Anglia, Danemarca, Olanda, 
Austria) puteau fi egalate sau de
pășite.

Intre cauzele care stăvilesc ascen
siunea călăriei nu putem să nu a- 
mintizn, pentru că ne referim la 
discordanțe, de neomogenizarea cu
plurilor cal-călăreț. Se întîmplă de
seori ca unii din caii de obstacole 
cu mari calități să fie lăsați pe mi
na unor sportivi ce nu pot să le 
sprijine progresul. Ar fi cazul cai
lor tineri Stelică și Argint II (C.S.M. 
Iași), Val și Palermo (Rovine Cra
iova), Titan (A.S.A. Cluj), Satrap 
(Recolta Mangalia) etc. Pe de altă 
parte, călăreți mai valoroși primesc 
deseori cai cu posibilități reduse. A- 
ceasta în virtutea unor interese de 
club, care grevează vădit asupra 
rezultatelor la nivel de lot național. 
Dacă am face o ierarhie valorică 
a călăreților și una a cailor, am 
observa foarte multe nepotriviri 
față de cuplurile existente. Federa
ția nu izbutește să pună ordine și 
aici, dovedindu-șl parcă neputința, 
subordonarea față de cluburile... în 
subordine. De asemenea, faptul că 
antrenorii loturilor reprezentative 
sînt, totodată, și antrenori de club 
strecoară, credem, o notă de su
biectivism în selecție.

Carențele pe care le prezintă, du
pă părerea noastră, echitația româ
nească la ora actuală pot fi puse Și 
pe seama neparticipării la con
cursuri de amploare, alături de cei 
mai valoroși călăreți, ea și automul- 
țumirii cu rezultatele de la Balca
niadă, cu faptul că reușim să în
vingem (nu în toate probele) niște 
adversari. care nu înseamnă mare 
.lucru pe plan interpațional, pe sea
ma lipsei pasiunii la unii sportivi, 
a discordanțelor din micul cerc 
a! antrenorilor, ceea ce îi împiedică 
să contribuie mai eficient la afir
marea internațională a echitației 
românești. Și totul se cumulează...

Aurelian BREBEANU

Ancora Galați—S.N.C. C-ța
Oțelul Gl.—Delta Tulcea
Marina Mangalia—I.M.U. Medgidia 
Unirea Tricolor Br.—Constr. Gl. 
Cimentul Med.—Granitul Babadag 
Dunărea Tulcea—Viit. Brăila 
Electrica C-ța—Portul Brăila

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

ETAPA A XIV-A (36 MARTIE)
(1-3) 
(0-4) 
(0-0) 
(0-6) 
(1—3) 
(0-2) 
(1—2)

ETAPA A XV-A (î APRILIE)
I.M.U. Medgidia—Unirea Tr. Br.
S.N.C. C.ța—Marina Mangalia 
Viitorul Brăila—Anoora Galați 
Delta Tulcea—Electrica C.-ța 
Constr. Galați—Dunărea Tulcea 
Portul Brăila—Cimentul Medgidia 
Granitul Babadag—Oțelul Galați

ETAPA A XVI-A (9 aprilie
(1-0) 
(0—0) 
(0-3) 
(0-0) 
(0-3) 
(0—4) 
(0-2)

(2-2) 
(0—0) 
(1—01 
(1-2) 
(3—1) 
(1-3) 
(1-5)

Constr. Galați—Oțelul Galați 
Dunărea Tulcea—Ancora Galați 
Granitul Babadag—S.N.C. C.-ța 
Cimentul Med.—Marina Mangalia 
Electrica C.-ța—I.M.U. Medgidia 
Unirea Tricolor Br.—Delta Tulcea 
Portul Brăila—Viitorul Brăila

ETAPA A XVII-A (ÎS APRILIE)
Marina Mangalia—Dunărea Tulcea (1—1) 
Oțelul Galați—Electrica Oța “
I.M.U. Medgidia—Portul Brăila 
Delta Tulcea—Granitul Babadag 
S.N.C. Constanța—Cimentul Med. 
Viitorul Brăila—Constr. Galați
Ancora Galați—Unirea Tricolor Br/(1—1)

(0—0) ■ 
(2-2) . 
(3—0) 
(0-2) 
(0-6) ■ ' 1 \

ETAPA A XV1H-A (23 APRILIE) 
Granitul Babadag—Portul Brăila 
Cimentul Med.—I.M.U. Medgidia 
Unirea Tricolor Br.—Viitorul Br. 
Electrica C.-ța—S.N.C. Constanța 
Constr. Galați—Ancora Galați 
Dunărea Tulcea—Delta Tulcea 
oțelul Galați—Marina Mangalia

ETAPA A XIX-A (30 APRILIE) 
Cimentul Medgidia—Constr. Galați 
Portul Brăila—Oțelul Galați 
Ancora Galați—Delta Tulcea 
viitorul Brăila—I.M.U. Medgidia 
Marina Mangalia—Unirea Tr. Br. 
Electrica C.-ța—Granitul Babadag 
Dunărea Tulcea—S.N.C. C.-ța

ETAPA A XX-A (7 MAI)
Unirea Tricolor Br.—Electrica C.-ța 
Delta Tulcea—Marina Mangalia 
I.M.U. Medgidia—Oțelul Galați 
Granitul Babadag—Dunărea Tulcea 
Ancora Galați—Cimentul Med. 
S.N.C. C.-ța—Viitorul Brăila 
Constr. Galați—Portul Brăila

ETAPA A XXI-A (14 MAT) 
Viitorul Br.—Delta Tulcea 
Unirea Tricolor Br.—Portul Brăila 
Dunărea Tulcea—Cimentul Med. 
Electrica C.-ța—Constr. Galați 
I.M.U. Medgidia—S.N.C. C.-ța 
Oțelul Galați—Ancora Galați 
Marina Mangalia—Granit. Babadag

IAPA A XXII-a (21 MAI) 
Oțelul Gl. —Unirea Tricolor Brăila 
Granitul Babadag — Ancora Galați 
Constructorul Gl. — S.N.C. C-ța

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

! (0-6)
(1-D 
(2-2) 

. (1-3)
(0-0) 
(0—1) 

. (0-1)

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

(1—rl) •
(2-1)
(0-1)

Cimentul Med. — Viitorul Brăila 
Electrica C-ța — Dunărea Tulcea 
Portul Brăila — Marina Mangalia 
Delta Tulcea — IMU Medgidia

ETAPA A XXIII-A
Viitorul Brăila — Marina 
snc Constanța — Delta 
U. T. Brăila — Granitul 
Dunărea Tulcea — Oțelul Galați 
Constr. Galați — IMU Medgidia' 
Cimentul Medgidia — Electrica C-ța 
Ancora Galați — Portul Brăila

ETAPA A XXIV-A (4 IUNIE)
SNC C-ța — Unirea Tricolor Brâla 
IMU Medgidia — Ancora Galați 
Delta Tulcea — Constr. Galați 
Marina Mangalia — Electrica C-ța 
Granitul Babadag — Viitorul Brăila 
Portul Brăila — Dunărea Tulcea 
Oțelul Gl. — cimentul M—*— ‘a

ETAPA A XXV-A , „NIE) 
Granitul Babadag — IMU Medgidia 
Dunărea Tulcea — U.T. Brăila 
oțelul Gl. — Viitorul Brăila 
Portul Brăila — SNC Constanța 
Cimentul Mc .'.^l;’.' ----- ~ ■
Marina Mangalia ______ _____
Electrica C-ța — Ancora Galați'

ETAPA A XXVI-A (18 IUNIE) 
Delta Tulcea — Portul Brăila 
Constr. Galați — Granitul Babadag 
-Ancora Gl; — Marina Mangalia 
Viitorul Brăila — Electrica C-ța 
SNC C-ța — Oțelul Galați ;■ i 
,U. T. Brăila — Cimentul Med. 
IMU Medgidia — Dunărea Tulcea

(28 MAI)
Mangalia 
Tulcea 
Babadag

(2—2) 
(0-1) 
(1-2) 
(0—0)
(1—1) 
(0-1) 
(0-1)

iedgidia — Delta Tulcea (0—1) 
igalia — Constr. Galați (0—2) 

-------- “ ' i (1-2)

(î-D 
(i-i) 
(1-3) 
(3-4) 
(0—4)
(0-0) 
(0-4)

Seria a IV-a
ETAPA A XIV-A (26 MARTIE) 

Electronica Buc. — Vie Lehliu (1—0) 
Sirena Buc. — Unirea T. Buc (0—2) 
Autobuzul Buc. — T.M. Buc. ’ (3—3)
Celuloza Călărași — Voința Buc. (0—1) 
Tehnometal Buc. — Laromet Buc. (2—0) 
Mașini Unelte Buc. — FI. r. Buc. (2—3) 
Olimpia Giurgiu — Din. Obor Buc (1—2)

ETAPA A XV-A (2 APRILIE)
Laromet Buc. — Sirena Buc (0—0) 
Victoria Lehliu — M. U. Buc. (1—0) 
U. T. Buc. — Celuloza Călărași (2—3) 
Din. Obor Buc. — Teh. Buc. (1—0) 
FI. roșie Buc. — Autob Buc (0—3) 
Voința Buc. — Olimpia Giurgiu (1—1) 
T. M. Buc. — Electronioa Buc. (1—2)

ETAPA A XVI-A (» APRILIE)
Olimpia Giurgiu — FI. r. Buc. (1—3) 
Teh. Buc. — Unirea T. Buc. (0—2) 
Autobuzul Buc. — Victoria Lehliu (1—0) 
Mașini unelte Buc. — T.M. Buc. (1—3) 
Electronica Buc. — Laromet Buc. (1—1) 
Celuloza Călărași — Din. Obor (2—0) 
Sirena Buc. — Voința Buc. (1—2)

ETAPA A XVH-A (ÎS APRILIE)
Unirea Trloolor Buc. — Autob. Buc. (1—0) 
FI. roșie Buc. — Celuloza Călărași (0—1) 
T.M. București — Sirena Buc. (0—2) 
Victoria Lehliu — Olimpia Giurgiu (0—3) 
Voința Buc. — Teh. Buc. (0—3)
Laromet Bue. — Mașini U. Buc. (I—1) 
Din. Obor Buc. — Electronica Buc. (0—2)

Mîine, pe terenul din 
Str. Dr. Staicovici, 

România (juniori) — 
Progresul București

O PARTIDA CARE SE ANUNȚA 
ATRACTIVA

Mîine, de la ora 15,00, pe tere
nul din str. dr. Staicovici, echipa 
națională de juniori, în linii mari 
aceeași formație care a evoluat și 
în partida cu Unirea Tricolor (Ciu- 
rca — Anghclini, Naghi, Grigoraș, 
I’urima, Ion Ion, Dumitriu, Șumu- 
lanschj sau Aelenei, Luchescu, 
Răducanu și Szabados) va întîlni 
divizionara B Progresul București.

ETAPA A XVIII-A (23 APRILIE)
Celuloza Călărași — T.M. Buc. (0—0) 
Unirea T. Buc. — Olimpia Giurgiu (2—1) 
Fi. r. Buc. — Laromet Buc. (3—0)
Electronica Buc. — Voința Due. (1—D 
Sirena Buc. — Din. Obor Buc. (0—0) 
Tehnometal Buc. — Victoria Lehliu (2—1) 
Autob. Buc. — Mașini U. Buc. (2—0)

ETAPA A XIX-A (30 APRILIE)
Mașini U. Buc. — Unirea T. Buc. (0—0) 
T.M. Buc. — Laromet Buc. (0—1)
Electronica Buc. — Sirena Buc. (2—1) 
Teh. Buc. — Autobuzul Buc. (2—3) 
Olimpia Giurgiu — Celuloza C-rașj (0—1) 
Din. Obor Buc. — Voința Buc. (1—1) 
Victoria Lehliu — FI roșie Buc. (2—3)

ETAPA A XX-A (7 MAI)
Fl. roșie Buc. — Din. Obor Buc. (1—5) 
Mașini U. Bue. — Electronica Buc. (0—3) 
Olimpia Giurgiu — T.M. Buc. (0—3) 
Voința Buc. — Unirea T. Buc. (1—5) 
Sirena Buc. — Victoria Lehliu (1—1)
Laromet Buc. — Autobuzul Buc. (0—1) 
Celuloza Călărași — Teh. Buc. (1—3)

ETAPA A XXI-A (14 MAI)
Autobuzul Bue. — Voința Buc. (0—0) 
Victoria Lehliu — Celuloza C-rași (0—2) 
Din. Obor Buc. — Mașini U. Buc. (0—.2) 
Sirena Buc. — Olimpia Giurgiu (2—1)
Teh. Buc. — T.M. București (1—2)
FI. r Buc. — Electronica Buc. (0—3) 
Unirea T. Buc. — Laromet Buc. (0—0)

ETAPA A XXII-A (21 MAI)
Celuloza Călărași — Sirena Buc. (1—0) 
Voința Buc. — Mașini Unelte Buc. (1—2) 
T.M. Buc. — FI. r. Buc. (2—0)

Laromet Bue. — Dlnamo Obor Buc. (3—0) 
Unirea T. Buc. — Victoria Lehliu (6—0) 
Electronica Buc. — Autobuzul Buc. (0—1) 
Ol. Giurgiu — Tehnometal Buc. (0—2)

ETAPA A XXIII-A (28 MAI)
Eleotronica Buc. — Teh. Buc. (1—2) 
Din. Obor Buc. — Unirea T. Buc. (1—1) 
Laromet Buc. — Olimpia Giurgiu (1—3) 
Victoria Lehliu — T.M Buc. (0—1) 
Autobuzul Buc. — Celuloza C-rașl (1—2) 
Mașini U. Buc. — Sirena Buc. (2—1) 
Fi. r. Buc. — Voința Buc. (1—0)

ETAPA A XXIV-A (4 IUNIE)
T.M. Buc. — Din. Obor Buc. (1—1) 
Celuloza Călărași — Laromet Buc (0—1) 
Sirena Buc. — FI. roșie Buc. (1—1) 
Olimpia Giurgiu — Autobuzul Buc. (2—2) 
Unirea T. Buc. — Electronica Buc. (0—2) 
Voința Buc. — Victoria Lehliu (0—0) 
Teh. Buc. — Mașini U. Buc. (1—1)

ETAPA A XXV-A (11 IUNIE)
Electronica Buc. — Olim. Giurgiu (1—1) 
Teh. Buc. — Rl. roșie Buc. (1—2)
Victoria Lehliu — Din. Obor Buc. (0—2) 
Voința Buc. — Laromet Buc. (0—0) 
Mașini u. Buc. — Celuloza C-rașl (1—2) 
unirea T. Buc. — T.M. Buc. (V-2)
Autobuzul Buc. — Sirena Buc. (1—2)

ETAPA A XXVI-A (18 IUNIE)
Laromet Buc. — Victoria Lehliu (1—0) 
Din. Obor Buc. — Autobuzul Buc. (1—0) 
Fi. roșie Buc. — Unirea T. Buc. (0—3) 
Olimpia Giurgiu — Mașini U. Buc. (0—0) 
T.M. Buc. — Voința Buc. (0—2)
Sirena Buc. — Tehnometal Buc. (0—3) 
Celuloza Călărași — Eelectr. Buc. (0—1)

MARI CÎȘTIG
Tragerile obișnuite LOTO au înregis

trat. fn primele 2 luni ale anului, remar
cabile succese la capitolul marilor clști- 
guri.

Astfel, In această perioadă s-au atri
buit 3 Clștlgurl de cite 100.000 lei și 12 
ciștiguri de peste 50.000 lei.

Ultimul ciștig de lOO.OOo lei a fost ob
ținut de către participantul DRAGOS 
AUGUSTIN din Arad la tragerea Loto 
din 25 februarie 1072.

De remarcat că. în marea lor majori
tate, marile clștiguri au fost obținute 
pe variante fractionate, demonstrtnd din 
nou marile avantaje ale participării, pe 
această • formă de joc.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 19.10,

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT nr. io din 5 martie 1972:

Cat. 1 : (12 rezultate) » 1 variantă
25% a 56.496 lei.

Cat. 2 : (u rezultate) = 16,55 variante 
S 4.09Ș iei, . . '

URI LA LOTO
Cat. 3 : (10 rezultate) — 163,40 variante 

a 622 lei.
Clștigul de la categ. 1 jucat sfert de 

56.496 lei a fost obținut de DRAGAN 
RADI? din Tirgovlște.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO DIN 7 MARTIE A 

„MĂRȚIȘORULUI"

Extragerea I! 48 49 76 46 9 89 5 11 62.
Extragerea a n-a ; 90 59 33 57 37 67 87.
Extragerea a IlI-a : 34 22 5 4 40 65.
Extragerea a iv-a : 72 64 43 81 6? 48
Extragerea a V-a: 33 90 39 37 66 76 32 49
FOND DE CIȘTIGURI PROVIZORIU : 

3.413.150 lei.
Plata cișUgurUor pentru această tra

gere se va face astfel :
— în Capitală : începind de joi, 23 

martie pînă la 21 aprilie 1972 inclusiv.
— în țară : începind de simbătă 25 

martie pină la 21 aprilie 1972 inclusiv,

Rubrică redactată de LOTO* 
pronosport.
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Arbitrul Schulenburg susține. de 
pildă, că Domide a fo^t cel mai bun 
jucător de pe teren. Bill Nicholson 
11 completează, spunînd Domide

primul- și pînă în ultimul minut. Un 
eventual rezultat de egalitate. pe 
care îl doreau și englezii. înainte de 
joc. ar fi onorat palmaresul Iui Du 
mitrescu, dar U.T.A. a vrut, firește, 
mai mult. Binecunoscutul triunghi 
defensiv I.ereter — Pojoni — Petescu

mentală nu numai a înfrîngerii dr 
ieri, ci a decalajului constant care 
exi>tâ între fotbalul englez 
balul nostru, indiferent de 
succede de circumstanță.

în acest meci cu Tot1 
U.T.A. a făcut tot posibilul

și fot 
uncie

enharr. 
pentru

■Bill!

Acțiune a lui Broșovsehi (in stingă) și Both, care au 
in apărarea engleză, reprezentată in

reușit ieri multe pătrunderi (din păcate, nefructificate) 
această fotografie prin fundașul Evans Foto : Paul ROMOȘAN

poate juca oricind tn echipa lui șl 
că U.T.A. are cîțiva jucători cu o 
tehnică de invidiat. Dar. mașina en
gleză nu poale fi oprită printr-o 
fentă frumoasă sau printr-un „tri
unghi" subtil. Englezii au fost a- 
proape întotdeauna primii la minge, 
au jucat cu asprimea lor devenită 
clasică și au măcinat cu o tenacitate 
pur britanică moralul echipei ără- 
dene, afectat și așa de primirea unui 
gol dintr-o greșeală elementară.

Ce-ar fi putut face U.T.A. ? Pro
babil că nimic în plus. Sau. dacă 
vreți, ar fi putut evita al doilea gol 
lin tinT[T ce Morgan se îndrepta cu 
mingea spre colț. England a traver
sat terenul, pentru a veni în careul 
iui Vidac. Și totuși, nici unul dintre 
jucătorii arădeni nu l-a „luat" pe 
gigantul englez, care a rămas liber)

U.T.A. a pierdut, dacă vreți, pen
tru că a vrut să cîștige. Arădenii 
au jucat cu intenții ofensive din

și-a mărit mult laturile prin depla
sarea lui Petescu înainte, astfel că 
stoperii, care 
la diagonală. 
Iertă, chiar
-e nurtau de cele mai multe 
inferioritate numerică. Toate 
tea, insă, nu ne pot fac? să 
că diferența de xigoare fizică 
nantism reprezintă o cauză

au renunțat oină 
au fost de«eori in 
iacă atacurile engleze 

ori in 
ace» 

uităm 
»i di- 

funda-

FILMUL

a-ș:

Și 
a-

onora cartea de vizită pe care 
scrie seriozitate și fair-play. Ea a 
pierdut, insă, in fața unui adversar 
puternic (mai ales la propriu) și 
care a simplificat ecuația fotbalului, 
mizînd în primul rind pe forță și 
rezistență, convins că adoptarea altor 
arme l-ar pune în inferioritate față 
de multe alte soccer-uri.

MECIULUI

U.T.A. — TOTTENHAM 
0—2 (0—2)

Au marcat • MORGAN (min. 
12) și ENGLAND (min. 43).

Raport de cornere : 8—7 (4—1).
U.T.A. : Vidac — Birău. Lere- 

ter, Pojoni, Popovici, Domide. 
Petescu. Broșovsehi, Sima (n^in. 
85 — Axente). Kun II. Both.

TOTTENHAM: Jennings —
Evans, Baal, England. Knownes, 
Pratt. Gilzean (min. 45 Collin), 
Perryman, Chivers, Peters, Mor
gan.

A arbitrat corect vest-germa
nul G. Schulenburg, ajutat d* 
compatriotfi săi K. Roegner și 
W. Hanschke.

Lovitura de începere o au fot
baliștii de la Tottenham. Lansat 
în adincime în min. 3. Kun II nu 
ajunge în posesia balonului, care 
este deviat In ultimul moment de 
England. In min. 5, Petescu exe
cută o lovitură liberă laterală, dar 
mingea lovește plasa porții prin a- 
fara terenului.

La 10 minute de la începerea par
tidei, tinărul atacant arădean Bro- 
șovschi șutează puternic, cu stin- 
gul, de la aproximativ 17—18 me
tri, dar balonul lovește muchea ba
rei laterale.

Doua minute mai tlrziu .,cade“ 
primul gol al partida : la o bîl- 
biială colectivă a apărării arădene 
mingea ajunge la Peters, care cen
trează, intervine în traiectoria ba
lonului Pojoni, care deviază nefe
ricit mingea spre Morgan și acesta 
înscrie cu ușurință: 0—1. Un mi- 
.ttt mai tîrziu. Broșovsehi șutea- 

;ă periculos, dar Perryman devia
ză în corner. Min. 22 — arbitrul 
Schulenburg ii arată lui Birău câr

tonașul galben pentru joc pericu
los. In min. 23, londonezii sînt 
la un pas de a majora scorul, dar 
Gilzean ratează din poziție favo
rabilă. Min. 26 — Sima șutează în 
plin fuleu, dar balonul trece pe 
lîngă poartă. O nouă lovitură li
beră executată de Domide în min. 
30 va ocoli și ea buturile echipei

engleze. Exasperat de ineficienta 
atacanților. ale căror stereotipe cen
trări înalte sînt „culese*" cu dezin
voltură de către masivul England, 
fundașul Birău iși încearcă șansa 
în min. 33, dar șutul său. de la dis
tanță. este apărat cu ușurință de 
Jennings. Cînd repriza părea că se 
«curge fără vreo modificare de scor, 
iată că Lereter este obligat in min. 
43 să acorde corner: execută Mor
gan, 
capul spre fundașul centrat En
gland, urcat in atac, acesta 
mâ reluind. sec, balonul 
0—2 ''

De la începutul celei de 
"reprize. U.T.A. se arată mult mai 
ofensivă, angajările sale spre poar
ta lui Jenings succedîndu-s.e una. 
după alta. în min. 56. Sima creează 
pe aripă o fază frumoasă? balonul 
trece pe la Kun. apoi la Knowlles, 
care acordă corner. In min. 58, ară
denii construiesc una dintre cele 
mai frumoase acțiuni ale lor: Kun 
II pleacă cu balonul din zona cen
trală a terenului, îl deschide ideal 
pe Both care demarează pe aripă, 
apoi centrează în careu, același 
Kun ratează Intercepția. resping 
apărătorii englezi, balonul ajunge 
la Birău, oare șutează splendid, 
dar, din păcate, mingea va întîlni 
din nou bara, de data aceasta cea 
transversală.

Arădenii îsi dau seama că astăzi 
nu e „ziua lor" — șansa nu le-a 
surîs în nici una din situațiile fa
vorabile avute — și cedează, trep
tat. lupta. Tn min. 62. un șut prin 
surprindere al lui Chivers trece de 
puțin peste poartă. Două minute 
mai tîrziu. Prațt ratează o mare 
ocazie de a majora scorul. Tn min. 
69. centrarea lui Popovici este re
luată cu capul de Domide. dar ba
lonul trece pe lingă poartă. In 
min. 74 își face apariția, pentru a 
doua oară în acest meci, cartona
șul galben; jucătorul vizat — Chi
vers. Meciul este jucat, fotbaliștii 
arădeni mai trimit, eîteva centrări 
înalte în careul dominat de En
gland, U.T.A. mai are o ultimă 
zvîcnîre în min. 84. dar Domide, 
care șutează frumos în colțul lung 
al porții lui Jennings, nu-și va ve
dea împlinirea dorinței, golul de 
onoare (măcar el), portarul londo
nez aoărînd cu binecunoscuta-i si
guranță.

Chivers deviază balonul

PROFIL

ATJE KEULEN-DEELSTRA

cu

din 
in

ur- 
gol:

a doua

ln turneul feminin de handbal de la Neubrandenburg

DANEMARCA - ROMÂNIA 13-10!
NEUBRANDENBURG, 7 (prin te

lex). In localitate a început luni tur
neul internațional de handbal fe
minin, la care participă reprezen
tativele R. D. Germane (campioană 
mondială), Ungariei, României. Da
nemarcei, Cehoslovaciei ți Poloniei.

In primele partide, formația țârii 
gazdă a reușit să depășească lejer. 
22—12 (14—7), tinăra reprezentati
vă a Poloniei. Un meci disputat. în
cheiat cu un just rezultat de egali
tate, 14—14 (8—6), au oferit echipe
le Cehoslovaciei (într-o impresio
nantă ascensiune de formă) și Un
gariei.

Surpriza zilei a constituit-o victo
ria nescontată a handbalistelor da
neze în partida cu România. Nici 
unul din specialiștii prezenți în ele
ganta sală din Neubrandenburg 
n-ar fi pronosticat o victorie a for
mației lui Anne Marie Nielsen în 
minutul 40, cînd româncele condu
ceau cu 10—7. Cu toate acestea, e- 
chipa Danemarcei a cucerit. în fi
nal, victoria cu 13—10 (6—7)!

Handbalistele ror 
prudent, bine, in 
atacind cu curaj pc 
în prima parte a celei de a 
reprize Apoi, o nervozitate ir 
cat 
ghir să rateze exasperant, 
pe semicerc să 
fel de orizont, 
minute, echipa 
vescu a comis 
di
Zărește. Handbalistele daneze, cu 
un joc atletic, cu o surprinzătoare 
pregătire fizică (evidențiată îndeo
sebi în finalul meciului) s-au impus 
clar, mareînd 5 goluri consecutive 
prin Anne Marie și Lene Nielsen.

Au marcat: Mikloș (4), Șoș (3), 
Arghir (2). T. Popa (1) — pentru 
România. Hansen (1). Lagerbon (2). 
A. Nielsen (2), L. Nielsen (3). Riis 
(2) și Thygesen (3) pentru Danemar
ca. Au arbitrat IVechner și Buchda 
(R. D. Germană)

DUPĂ J»

UN NOU START

AL AȘILOR

RACHETEI
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

A început turneul internațional de 
tenis de la Washington, contînd 
pentru ilarele Premiu — F.I.L.T., 
ultimul din cadrul circuitului „in
door* american. In primul tur nu 
au evoluat favoriții probei de 
simplu, Stan Smith (S.U.A.) și Ilie 
Năstase (România).

Iată
Richey (S.U.A.)
lia) 6—4, 6—1 ; Zednik (Cehoslova
cia) — Lloyd (Anglia) 6—2, 6—1 ; 
Parun (Noua Zeelandă) — Juan 
Gisbert (Spania) 6—1, 7—5 ; Osbor
ne (S.U.A.) — Battrick (Anglia) 
6—1, 6—1; Orantes (Spania)—Ca- 
she (Australia) 6—2, 6—2; Rahim 
(Pakistan) — Solomon (S.U.A.) 
6—3, 6—3. x

rezultatele înregistrate : 
Dibley, (Austra-

SUCCESE ALE SCHIORILOR NOȘTRI
IN IUGOSLAVIA

Ieri s ă înapoiat micul grup 
al schiorilor noștri alpini, partici
pant la „Cupa Kopaonika", orga
nizată în stațiunea montană cu a- 
celași nume, din Iugoslavia. De la 
cei ce au însoțit pe cei trei schiori 
și două schioare — prof. Ion Matei 
și Gh. Chirulescu —. am aflat că 
reprezentanții orașului București 
(titulatură sub care au concurat) au 
avut o comportare deosebit de 
bună, fiind în centrul atenției. De 
altfel, Ion Bobiț (la slalom uriaș)7 
și Elena Neagoe (la slalom) și-au 
înscris numele printre învingătorii 
acestei competiții, la care au luat 
parte 68 âe concurenți, reprezen- 
tînd următoarele orașe i belgrad, 
Zagreb, Ljubljana. Skoplje (2), So-

CROSUL ARMATELOR PRIETENE
SOFIA, 7 (Agerpres). — In îm

prejurimile capitalei R.P. Bulgaria 
S-a desfășurat crosul Armatelor 
Prietene. Victoria a revenit bul
garului Mihail Jelev, care a reali
zat timpul de 28:56,2. El a fost

urmat de alergătorii sovietici Ivan 
Parlui 28:56,2. și Pavel Lidgreev 
—• 29:01,0. Atletul român S. Marcu, 
de la clubul Steaua, a ocupat lo
cul 10 cu rezultatul de 29:49,0.

fia. Budapesta, Atena și București.
Iată rezultatele întrecerii:
Slalom special — femei: I. Ele

na Neagoe (București) 89,50; 2. A- 
lenka Adamic (Ljubljana) 93,16:3. 
Danika Nisavic (Belgrad) 97,04. Ma
ria Cîmpeanu care realizase al 2-lea 
timp, a fost descalificată ratînd — 
din cauza ceții — o poartă.

Slalom special — bărbați : 
Ivan Encev (Sofia) 115,151. La a- 
ceastă probă s-au clasat doar 
din cei 30 concurenți care au luat 
startul. Ion Bobiț, descalificat pen
tru porțile ratate în prima manșă,- 
a realizat cel mai bun timp în’ 
manșa a 2-a.

Slalom uriaș — femei: 1. Vlatkai 
Benic (Zagrab) 1:23,76; 2. Alenka 
Adamic (Ljubljana) 1:26,48 ; 3. Co
nica Nisevic (Belgrad) 1:32,17 ; 4, 
Maria Cîmpeanu (București) 
1:32,57... 9. Elena Neagoe (București) 
1:49,56.

Slalom uriaș — bărbați: I. Ion 
Bobiț (București) 1:12,17; 2. Toni 
Mojmir (Zagreb) 1:12,70; 3. Marko 
Bakal (Ljubljana) 1:14,2.... 6. Al,
Bogdan (București).... 9. Paul Ivă«
nescu (București).

In clasamentul final, pe echipe, 
echipa noastră a ocupat locul 2, 
după cea a Ljubljanei.

i.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA C

• Născută la Amsterdam 
l.IV.is38.

1 OM 
<1

In ianuarie, devin© cam
pioană europeană absolu
tă. cu un nou record mon
dial de multiatlon: 182 805 
puncte (v.r. 
182,817 p.).

• 1.70 m înălțime: (5 kj 
greutate.
• La Inzell (R.F.G.),

Stien Kaiser

>00 m și

Baader

mondia-
Ile&ren- 

cu 185.342
2:17.88—1:30,49

Arbitrul vest-german Franz i
(Urmare din pag. I)

• La J.O. 
la Sapporo.

• Campioana 
U absolută, la 
veen (Olanda), 
p (44.23 _
— 4:59.24).

de lamă dr 
cistigă 

medalii olimpice: 1 
argint (la 
două de bronz 

if®o m).ance
prima repriza

lă & făcut ca Soș. Mikloș
iar jocul 

nu mai aibă nici un 
In aceste ultime 10 
lui Gabriel Zugră- 
numeroase erori, a 

pase la adversar, a ratat copi- 
Handbalistele daneze.

a

DIETER HOBECK

TROFEUL CARPAȚI-
(Urmare din pag. IJ

Kalev (Bulgaria) și Meszoly (Ungaria) 
ne da făgăduință. Televiziunea a 
mizat înțelept alegînd 
transmisii ultimele zile 
petiției, cînd vom fi, cu 
martorii unor palpitante

a angajat pucul între jucătorii 
extraordinare cu care au jucat, 
și puterii de sacrificiu pe care 
norii hecheiști bulgari au pus-o 
temelia biruinței lor.

Zilele următoare de joc sînt pli—

recordurilor. în 
ia viteză? Da- 

marilor per- 
ar 

oricine 
incluzi i 

•su-

Care este vîrira 
latihaiul-. feminin 
ele personale ale 
ormere din actualul sezon 
•une în încurcătură pe- 
orește -să tragă unele 

asupra acestui 
iciera s;irin’ere!or, vi— 
t-gerrrianâ Mdriika 
campioana olimpică 

Hetiaing. noua stea a pati- 
ai transoceanic, au fiecare 

abia hi—17 ani. „regina" absolută 
a pisțeîor de gheață însumează 
aceste două cifre...

Intr-adevăr’ olandeza 
len-Deelstra împlinește 
in âc&sstâ prud<i'• âră. 
bâtnreste triumful ide. 
ediție a mondialelor, 
w ce: de ia europene, 
rind a'te patinatoare- ' __
de, mult, sau- au-devenit ante
rioare. Dar longevitatea pare a fi 
caracteristică patinajului din „țara 
lalelelor"*. Rivala cea mai apro
piată a noii campioane mondiale. 
Stien Baas-Kaiser. clasată a doua 
are și ea 34 de ani. Iar dacă Atje 
e~:e mamă, a trei copii,-Stien se

f.

Pfiug. sau 
An ‘ '

Atje Keu-
34 de ani. 

Ea Iși sâr- 
la ultima 

complet inii 
la o tlrstă 
s-au retras

mîndrește cu doi drăgălași, 
meni.

Iată marea performanță făcută 
In familie, de bune mame și gos
podine: Să riu credeți îttsă că a- 
ceste respectabile femei olandez» 
-ini întotdeauna întruchipări ale 
blîndeții feminine. : Chiar în a- 
ceăstâ iarnă. ele au „schimbai" 
pe antrenorul lotului național de 
patinai viteză, nemaivrînd să lu
creze cu cunoscutul specialist Eg
bert van der Ploeg. înlocuindu-l 
cu adjunctul acestuia, Gerard 
«îaarse. Se pare că schimbarea a 

fosf de bun augur, căci olande
zele au colecționat în serie vic
torii și medalii, de-a lungul unui 
întreg ciclu de mari întreceri.

Săplămîna. trecută, pe pi.sta de 
Ia Heerenveen. la ele acgsă, tri
umful conaționalelor marelui Ard 
■Schenk a fost complet. Olandeze
le au luat primele două locuri șl 
numără trei reprezentante în rîn- 
dul primelor șase. Iar Atje Keu- 
len-Deel«tra. cu titlul mondial 
absolut și eu o dublă victorie în 
clasicul cvartet de probe, gustă 
din cupa supremei satisfacții 
sportive.

ca 
ti- 
la

pentru 
ale com- 
siguranță, 
meciuri.

suma răstimpurilor de penalizare 
n-a trecut de 18 minute (existînd 

„— incredibil — și partide cu doar 
4 sau 6 minute de eliminări).

Din punct de vedere tehnic, se 
înregistrează un progres evident, 
mai ales în raport cu grupa, si
milară de acum doi ani de la Ga
lați. Dar fenomenul de propășire 
nu e încă total. Rapiditatea în 
patinaj, viteza în construcția fa
zelor. îndemînarea în manevrarea 
pucului nu sînt egale la toate e- 
.chipele. Și încă nu am epuizat 
.arsenalul tehnicii.. S-ar 
..•subliniațe, de asemenea,
tățile în potențialul fizic și în ca
pacitatea de. dăruire. Dacă, după 
două înfrîngeri nete (în fața Chi
nei și Italiei), echipa Bulgariei a 
reușit acea senzațională și neaș
teptată victorie împotriva forma
ției maghiare, aceasta nu se dato- 
rește nicidecum vreunei superio
rități tehnice, ci, exclusiv, ambiției

PUCURI

epuizat 
cuveni 

inegali- ex-

partidă unrie, elaborează după fiecare 
buletin cuprinzlnd multe date statistice, 
multiplicat într-un tiraj de 10 OOO de file 
zilnic. La acest centru lucrează : 4 cal
culatori, 16 furnizori de Informații, 2 
dactilografe și tot atîțla multiplicatori.

• Marți a fost zi de odihnă pentru
echipe și oficiali. Majoritatea delega
țiilor sportive au ple rt într-o excursie 
la Lacul Roșu, un . ->r i-a dus pe
hocheiștii italieni la 1. •. Brașov, iar
seara toată lumea a vizionat un spec
tacol de estradă pe scena Casei de cul
tură din localitate.
• De fiecare dată cînd echipa bul

gară iese din cabană pentru a intra 
pe teren, unul dintre jucători varsă pe 
prag o cană de apă. Este aceasta o da
tină a poporului, apa simbolizînd ura
rea de reușită, de belșug. Cotacldeință ; 
Bulgaria a cîștlgat un joc foarte greii 
cu Ungaria. După victorie, antrenorul 
Valentin Kalev a spus, cu umorul lui 
sec : „După cum ați văzut, n-ajunge 
numai apă. Trebuie si puțin hochei î"

Traian IOAN1ȚESCU

• Pe cronicari, fotoreporteri și craini
cii reuniunilor turneului grupei C ii 
cunoașteți din relatările lor zilnice. 
Astăzi vi-i : prezentăm pe colaboratorii 
care ii ajută in muncă pe ziariștii ro
mâni și străini, faoilitîndu-le transmi
siunile de la „Palatul de gheață- : Con
stantin ȘteKtnescu, tehnician de
ploatare telegrafică, Rodica Iancu, tele- 
grafistă, Mariă Bellu, Florica Avra- 
mescu și Olga Copcev. telefoniste la 
serviciul internațional din București, 
care lucrează la cele trei telexuri și, 
respectiv, la centrala telefonică Insta
lată la sediu! biroului de presă.

• Aripa stingă din prima linie a e- 
chipei Austriei, Max Moser, care a ta- 
etntat privirile spectatorilor eu țîșnlrlle 
sale spre poarta adversă, este fiul unui 
jucător binecunoscut în lumea hocheiu
lui : Franz Moser, președintele comisiei 
de arbitri din tara sa. Incisivul atacant 
austriac este student în științe econo
mice la facultatea din orașul Graz.
• Centrul de calcul al C.M., condus 

de Viorel Păunescu, specialist în mate-

care aspiră la supremație, 
•uităm că deficiențele de or

din tehnic influențează 
cursivitatea, dar mai ales 
ța combinațiilor tactice, 
vorbind, am admirat la 
liștii din echipa R.D. Germane si
guranța cu care au transformat în 
goluri toate contraatacurile, efi
ciența unor jucători ca Rost, Gan- 
schow sau Lackenmacher, promp
titudinea conducătorului de joc 
I.anghoff în a specula orice ezi
tare a apărării adverse. Pentru a

- realiza toate aceste lucruri pre
cis și la timp îți trebuie, înainte 
de orice, cunoștințe tactice, o te
meinică instruire tehnică. Vă veți 
întreba pe bună dreptate: cum
este posibil că jucătorii români, 
apreciați nu cu mult timp în urmă 
pentru1 valoarea lor tehnică, au 
pierdut subit acest avantaj? Ei 
n-au pierdut nimic, tn schimb au 
STAT PE LOC, în timp ee apără
rile au devenit mai rapide, mai 
agresive; mai avansate și, foarte 
important, mult, infinit mai mult, 
de tehnice. Pentru' că există în 
handbalul modern ți o TEHNICA 
A FAULTULUI. Spre exemplu, se
lecționata R.D.G. joacă mult mai... 
dur pentru adversar, declt echljJe noa 
stră. care a fost totuși sancționată 
mai deț, deoarece face multe faul
turi inutile ți îndeosebi „spectacu
loase*? In fața unei apărări ca a- 
ceea a reprezentativelor R.D.G. »au 
Iugoslaviei nu pot avea șanse de 
succes declt combinațiile tactice 
foarte rapide țl precise, acele com- 
binațli care «u la bază o tehnică 

SS 'SrT «>««»•« ■>"’* P>"« '•
■țituie.

Aceasta In ceea ce privește teh
nica. Mai sînt însă șl alte lucruri 
în ‘ care selecționata română se 
•poate corija și încă destul de re
pede. De pildă, în disciplina de 
joc, ca și în disciplîna generală 
legată de respectarea întocmai a 
indicațiilor la antrenamente, a su
punerii, dacă vreți, a intereselor 
personale celor ale colectivității. 

Dar despre această problemă, ca 
șl .despre alte aspecte ale situa
ției actuale din handbalul nostru 
masculin într-unul din numerele 
noastre viitoare.

|I I BuțUWltJi It* w I telefo«»»s watr»H H.10.05, »ejți» cpi<»mdMU ILM.OT, Tî 186 ! telex : »P°rtfom buc- l80< TiP»rul ni. R ,,Informația", București 10.368

. tele mondiale și care are șanse 
certe la primul . Zoc. Apreciind lu
cid raportul de forțe din lumea 
handbalului masculin, apare clar 
că înaintea reprezentativei române 
se află acum selecționatele R.D. Ger
mane și Iugoslaviei. Acesta este 
un lucru cert, care nu mai com
portă discuții. Pentru că dacă-i 
vorba de discuții, atunci putem 
spune că nici Cehoslovacia (o sur
priză dintre cele mai plăcute la 
Ploiești), Suedia sau chiar Unga
ria, nu mai pot fi socotite formații 
dinainte învinse într-un meci cu 
echipa noastră.

Problema care se pune, deci, la 
ora actuală, nu este aceea de a 
PĂSTRA un avans, ci de a recu
pera o DIFERENȚĂ! Acesta este 
adevărul și considerăm că nu-i 
cazul să-l ocolim. Deoarece, dacă 
trebuie recuperată o diferență, a- 
tunci modul în care se concepe 
pregătirea, felul Cum jucătorii în
țeleg să participe afectiv la antre
namente, capacitatea de angajare 
în' munca aceasta dură, înțelege
rea pe care ei trebuie s-o mani
feste față de sarcinile ce Ie revin 
— totul, dar absolut totul, se 
schimbă. începînd chiar cu con
vingerea că este neapărat necesar 
acum să învățăm de la alții, după 
cum. la un moment dat, alții au 
învățat de la noi. Situația nu este 
prea complicată, pentru că dife
rența ce trebuie recuperată nu are 
dimensiuni „astronomice" ți' pen-' 
tru că elementul untan de care dis
pune ---- —------
are calități dintre cele' mai fru
moase. în fața antrenorilor și ju
cătorilor stau ' sarcini ' legate, în 
primul rînd; de disciplina în mun
că. de organizare, de metodică.

De pildă, ceea ce a fost mal 
supărător In evoluția handbaliști- 
lor români ni s-au părut greșelile 
de , ordin tehnic. Pasele greșite, 
prinderea mingii cu dificultate pe 
contraatac, fragmentarea circula
ției din cauza imposibilității de a 
conduce balonul în regim de vi
teză șl, In sfîrțit, ratările din si
tuații inadmisibile pentru o for-

mație 
Să nu

fatal și 
eficien-
Sincer 

handba-

Trei hocheiști olandezi fi In piue portarul lor încearcă să-l oprească din acțiune pe austriacul Gasser

o ultimele știri o ultimele rezultate oultimeleștiri o ultimele rezultate o
TRAGEREA LA SORȚI A „OPTIMILOR" 

CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
TURNEUL UNIVERSITĂȚII CLUJ 

ÎN IUGOSLAVIA Șl ITALIA
A doua «tapă din faza finală a Cupei 

Romănlet, „optimile", te vor 
la 1" ---------------

____ _____________, __ disputa .
15 martie/Aseară' au fost trase la 

Tîrgovlște : METALUL BUCUREȘTI 
Pitești : UNIREA DRAGAȘANI 
Arad : POLITEHNICA TIMIȘOARA 
Oradea t OLIMPIA SATU MARE 
Brașov : JIUL PETROȘANI 
’ : F.C. GALAȚI — »U* CLUJ sau 

aceste echipe are loc mlfne la Baia Mare) 
? : DUNĂREA CALAFAT 
7 : TRACTORUL BRAȘOV

Pentru ultimele trei partide, echipele 
trebuie s» comunice la F.R.F.. ta ter
men de două zile, localitățile adese.

IN CUPA U.E.F.A.
Aaearl, ta sferturile de finală ale «Cu

pei U.E.F.A.*, a avut loc meciul Llerse 
— Milan. Rezultat : 1—1. Calificată: Milan 
(1—0 în partida tur). Juventus — Wol
verhampton 1—1 (ta min. 78, la închi
derea ediției).

aorțl ceia opt IntUntrt. oara ror -■ avea 
loc pe terenuri neutra :

MINERUL

s. c.

TELEX • TELEX 9 TELEX O TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic, desfășu
rat la San Jose (California) sportivul 
american John Powell a stabilit cea mai 
bună performantă mondială a sezonului 
în proba de aruncarea discului cu 63.40 
m. Pe locul doi s-a clasat sud-africanul 
John van Reenen — 63.36 m, iar locul 
trei a fost ocupat de Jay Silvester 
(S.U.A.) — 61.72 m.

Turul ciclist al Levantului a luat sfirșlt 
la Valencia cu victoria rutierului spaniol 
Domingo Perrurena. Pe locul secund, cu 
același timp 19h48”. — s-a clasat com
patriotul - ■ - - . . _ . .
(Olanda), 
darlas și 
la 8 sec.
Glmondi . _ _ . .
dintre marii favorițl, au ocupat locurile 
14 șt respectiv 15. Ultima etapă a com
petiției. desfășurată în circuit pe stră
zile orașului Valencia, a fost câștigată de 
belgianul Reybroeck (59 km în 1 h 17:50).

său Lazcano urmat de Tabak 
Mortensen (Danemarca), Gan- 
Ltnares (ambii Spania) — toți 
de Învingător. Italianul Felice 
șl spaniolul Luls Ocana, doi

A luat iftrțlt turneul International fe
minin de tenta de la Rochester (8.U.A.). 
Proba de simplu a revenit jucătoarei 
australiene Kerry Melville, care tn finală 
a dispus eu 8—3. 1—7. 8—4 de americana 
Rosemary Casals. în finala probei de 
dublu, perechea Francolse Durr (Fran
ța)—Judy Dalton (Australia) a tnvlns eu 
8—0, 8—1 euplul Kerry Melville (Austra
lia)—Rosemary Casals (S.U.A.).

- F. C. ARGEȘ
— RAPID BUCUREȘTI
— CRIȘUL ORADEA
— A.S.A. TG MUREȘ
— SPORT CLUB BACAU 

BAIA MARE (partida dintre

— C.T.R, CLUJ
— DINAMO BUCUREȘTI

Fotballșttf da la >U* Cluj șl-au înche
ia! duminică la Bergamo, turneul »ău 
de o săptămînă tn Iugoslavia șl Italia. 
Jocul amical cu Atalanta s-a Încheiat 
cu • un rezultat de egalitate : 0—0. In 
drum spre Italia, clujenii au susținut 
dau» meduri in Iugoslavia, ți au. ciști- 
gat unul ou 3—1, la Pancevo, iar altul 
l-au terminat la egalitate, 0—0, la 
Palanca, cu două formați! divizionare B.

. LEIPZIG — „U" BUCUREȘTI TN SEMIFINALELE CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI' ........LA HANDBAL FEMININ

La Bratislava a avut loo tragerea la 
aorțl a semifinalelor „Cupei campioni
lor europeni* la handbal feminin. Sorții 
au . deda următoarele jocuri 5

S.C. Leipzig — Universitatea București. 
Spartak Kiev — Bakony Vegyesz 
Aoeste jocuri (tur-retur) trebuie dis

putate pînă la 9 aprilie. Finala va avea 
loc la 30 aprilie.

pe plrtla artificială de la Koenlgssee 
(R.F.G.). s-au desfășurat campionatele 
europene de bob la două persoane re
zervate juniorilor. Titlul de campion al 
Europei a revenit echipajului vest-ger- 
man Udo Quick—Willi Wahle. care, în 
patru manșe, a fost cronometrat cu 
timpul de 2:59.09. Medalia de argint a 
fost cîșttgată de austriecii Peter Berner 
ș! Otto Breg, Iar cea de bronz de e- 
chlpajul Ștefan Galsreiter-Walter Stein- 
bauer (R.F. a Germaniei!.
■
La Amsterdam a-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Niloc și formația 
maghiară Bakony Vegyesz conttnd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal feminin. 
Handbalistele maghiare au cîștlgat cu 
scorul de 6—3 și s-au calificat pentru 
semifinalele competiției. în primul joc. 
desfășurat Ia Budapesta, victoria reve
nise cu 11—9 formației olandeze.

La Molina (Spania). în cadrul unul con
curs internațional de schi, proba mas
culină de slalom uriaș a'fost cîștigaiă 
de austriacul Ludwig Heber, care a rea
lizat timpul de 2:50.5. Proba feminină 
s-a încheiat cu victoria sportivei Mariă 
Scott (Anglia). Ea a realizat 
traseu mai scurt rezultatul de 
■ 
Managerii campionului mondial 
la cat. mijlocie, argentinianul ______
Monzon, care zilele trecute, pe ringul de 
la Palazzo dello sport, a cîștlgat înainte 
de limită meciul eu americanul Moyer,' 
au anunțat că sînt în tratative avansate 
cu Jean Claude Bouttier (Franța), cam-' 
pionul european al categoriei. Monzon 
ar urma să-l întîlnească pe Bouttler pen
tru titlul mondial la 17 sau 24 iunie lă 
Paris.
■
După două regate, ta campionatul mon
dial de yachting clasa „star* în fruntea 
clasamentului se află brazilianul Joerg 
Bruder cu 120 de puncte. El este urmat 
de vest-germanul Willy Kuhwelde șl 
Dunward Knowles (Bahamas). La În
treceri. care se desfășoară ta apele 
Atlanticului. în apropiere de Caracas 
(Venezuela), participă sportivi din 11 
țări.
H 
în 
la
ea 
să 
de 
(Trofeul Evian).

pe uni 
1:09,3.

de bo*
Carlos

cadrul unei ședințe care a avut !oe 
Anchorage (Alaska) s-a aprobat 
stațiunea de sporturi de lamă Alyeska 
organizeze tn anul 1973 un concurs 
schi contînd pentru ,,Cupa Mondială-

Turneul internațional de tenis de la 
Hollywood a fost cîștlgat de australia
nul Ken Rosewall. Acesta l-a învins în 
finală cu 3—6. 6—2. 6—4 pe sud-africanul 
Cliff Drysdale
n
Celebra tenlsmană australiană Marga
ret Court este de eîteva zile mamă. Fiul 
său a primit numele de Daniel. Ea a 
anuntat că va participa in acest an la 
tradiționalul circuit american de vară.

Cunoscutul Jucător de golf Jack Nicklaus 
(S.U.A.) a cîștlgat tradiționalul turneu 
internațional de la Miami Beach. Este 
pentru a doua oară în cadrul acestui 
concurs cînd Nicklaus. tn vîrstă de 
32 de ani, reușește să-l învingă pe 
principalul său adversar Arnold palmer.


