
IERI ÎN „CUPĂ CUPELOR"

STEAUA (1-1 CU BAYERN MUNCHEN)
N-A FRUCTIFICAT AVANTAJUL TERENULUI

minute Steaua a 
balanța înclinată

1 SPORTUL PENTRU TOU
1 PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ

„Educația fizică șl sportul în Repu
blica Socialistă România constituie 
activități de interes național".

Acest articol din „Legea cu privire 
te dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport" materializează ideea 
că societatea noastră socialistă inclu
de, ca parte integrantă, în conceptul 
educației populației, a generației ti
nere — multilateral și armonios dez
voltate — educația fizică și sportivă, 
cărora le rezervă un rol extrem de 
important, mai ales tn etapa actuală, 
cînd programul de educație comunistă 
a poporului pune în fața tuturor or
ganizațiilor sportive înalte obligații, 
responsabilități sporite. Merită apre
ciate eforturile ce se depun pentru 
dezvo’tarea activității de educație fi
zică și sport în rîndul tuturor cate
goriilor de vîrstă ale populației. Dar, 
cifrele statistice — care consemnează 
rezultatele acestei activități — relie
fează faptul că în multe școli, între
prinderi, instituții, comune realizările 
nu sînt încă pe măsura posibilităților, 
a cerințelor contemporane. Sintem 
încă departe de a avea o activitate 
sportivă de masă cuprinzătoare și efi
cientă. Numărul celor ce practică sis
tematic exercițiile fizice, ramurile 
sportive și turismul, mai ales din rin-

• Sub paravanul cauzelor „obiective" • Este necesar doar un 
mic efort de voință • Educația fizică și sportul de masă nu se 
reduc numai la competiții și echipe de fotbal • Să trecem cu mai 
multă consecvență la înlăturarea manifestărilor de subapreciere a 
educației fizice • înfăptuirea tuturor hotărîrilor și măsurilor • 
Declanșarea a cît mai multe acțiuni concrete

durile tineretului, este mic. Ca ur
mare a acestei stări de lucruri este 
scăzută eficiența educației fizice și 
a sportului, contribuția ei la oțelirea 
tinerei generații, la întreținerea sănă
tății populației, la sporirea capacită
ții de muncă.

Unele persoane justifică această si
tuație prin motive așa-zis obiective 
lipsa de timp și neajunsurile din 
baza materială. In realitate, insă, cau
zele pentru care, un număr incă mare 
de tineri și adulți nu practică exerci
țiile fizice sint, in majoritatea cazu
rilor, de ordin subiectiv, nelegate nici 
de baza materială, nici de timp și nici 
de faptul că nu ar fi accesibile. Ele 
tin de atitudinea personală a omului, 
de educația lui, de modul cum fiecare 
ințelege importanta exercițiului fizic 
și acționează ca atare.

Se știe că numărul bazelor sporti-

In concursul Inaugural de pentatlon modern

PATRU SPORTIVI CU PUNCTAJUL MAXIM 
h PROBA DE CĂLĂRIE

Sezonul compe- 
tițional intern de 
pentatlon modern 
a început ieri la 
baza hipică din 
Calea Plevnei sub 
cele mai bune 
auspicii. Tradiți
onala întrecere

ve este, deocamdată, insuficient. Dar 
tot atit de adevărat e că educația fi
zică și sportivă dispune de numeroa
se forme și mijloace care se. pot adap
ta necesităților fiecărui individ și co
lectiv, sint larg accesibile (indiferent 
de vîrstă. sex, grad de pregătire), nu 
pretind amenajări și instalații specia
le. Cine, cu un mic efort de voința, 
in interesul propriei sănătăți, nu poa
te executa zilnic exerciții de gimnas
tică, dimineața, sau in cursul zilei. 
Ia domiciliu sau la locul de muncă, 
cine nu poate merge pe jos 3—1 km, 
sau să alerge intr-un parc, sau să șe 
plimbe pe bicicletă ? Este Ia indemi- 
r.a tot mai multor cetățeni să evade
ze. la sfîrșit de săptămină. din aglo
merația și zgomotul orașului, din at
mosfera poluată de praf și de fumul 
fabricilor, uzinelor și automobilelor 
pentru a participa la excursii cu. co- I 
lective organizate sau in familie, să ! 
meargă în zone de agrement, pentru j 
a petrece timpul liber In aer curat și j 
a face mișcare și efort fizic recon- I 
fortant.

Deși, teoretic, educației fizice i se 
recunoaște rolul pe care îl are în so
luționarea unor probleme privind 
dezvoltarea fizică a omului si buna sa 
integrare socială, totuși, practic, se 
tace prea puțin în această direcție.

Educația fizică și sportul consti
tuie, după cum bine știm, un mij
loc puternic de formare a tineretului. 
In procesul instruirii, Îndreptat — în 
general — spre îmbogățirea cunoș
tințelor, perfecționarea profesiona
lă, sportul satisface nevoi esențiale 
pentru sănătatea organismului, dez
voltă și cultivă virtuți de caracter

TINERI JUDOKA 

ROMÂNI-LA CE.
Ieri au plecat, pe calea aerului, 

la Leningrad tinerii judoka români, 
care în zilele de 10, 11 și 12 martie 
Vor participa la cea de a 12-a edi
ție a campionatelor europene de 
juniori. La juniori mari, România 
va prezenta o echipă completă, iar 
la cei mici trei sportivi, la indivi
dual, Sub conducerea secretarului 
general al F.R.J., Anton Muraru, și 
a antrenorului N. Bucur, au făcut 
deplasarea următorii sportivi : Al. 
Filip, C. Roman. C Melnic, A. Du
mitru, C. Niood.au. (juniori mari) 
precum și I. Szakacs, L. Ferentz și 
C. Georgescu (juniori mid).

Timp de 69 de 
reușit să mențină 
în favoarea sa prin acel 1—0 (to
tuși insuficient pentru 
stabilit în minutul 17 
unei comportări care 
așteptările pe care le 
evoluțiile, modeste și chiar slabe, 
pînă la dificilul joc cu Bayern 
Munchen. Poate de aceea rezulta
tul final de egalitate, 1—1, cu care 
s-a încheiat partida de ieri după- 
amiază. a produs un sentiment de 
insatisfacție, chiar dacă — așa cum 
s-au desfășurat ostilitățile în par
tea a doua a meciului — oaspeții 
au trecut de două ori pe lîngă go
lul victoriei. Și dacă l-ar fi obți
nut n-ar fi fost deloc contrar 
cursului jocului.

Acest draw însă constituie to
tuși un rezultat bun pentru Steaua, 
dacă vrem să judecăm absolut rea
list lucrurile. Bun deoarece, în 
primul rînd, vine după o suită de 
„performanțe" care au produs 
strîngeri de inimă printre supor
terii săi înaintea jocului cu echipa

calificare) 
și datorită 
a întrecut 
justificau

lui Beckenbauer și Gerd Milller. 
Bun pentru că, în al doilea rînd, 
este reușit de o echipă aflată in 
pregătire pentru campionat (și in 
plus, și cu 
unui team 
jat in plin 
bun pentru 
—e drept, 
la epuizare 
siv, înzestrat cu o excelentă pregă
tire fizică, adică dotat cu caUtăți 
(forță, viteză și rezistență) caracte
ristice fotbalului modern.

In această privință aș extinde a- 
firmația colegului meu loan Chiri - 
lă care sublinia — pe bună drep
tate — în cronica jocului U.T.A. — 
Tottenham că „încă o echipă româ
nească plătește tribut forței fizice 
suverane a fotbalului britanic". 
Steaua s-a... conformat și ea și a 
plătit același tribut, dar în fața 
unei echipe vest-germane, a cărei 
manieră de joc nu diferă prea mult 
de a formațiilor britanice. Și ieri, 
oaspeții ne-au dominat prin forța 
fizică, prin vigoare, prin risipă de

valori diferite) in fața 
omogen valoric anga- 
campionat. Și în 
că Steaua a făcut 

cu mari eforturi,
—, unui adversar

fine, 
față 
pini 
ma-

energie, prin viteză și tenacitate,' 
dar și printr-o concepție de joe 
mai practică. Au greșit nu puține 
atacuri (și șuturi multe), dar au re
venit imediat în ofensivă, au insis
tat, au ridicat ritmul de joc, s-au 
bătut pentru orice minge și au ter
minat în „forcing", aproape la fel 
de proaspeți cum au început parti
da.

Diferența aceasta și-a pus am
prenta pe jocul de ieri în care 
Steaua a avut circa 35 ’ 
de joc foarte bun, 
nat bine o primă 
care, chiar dacă în 
fost perioade de echilibru, a a- 
vut totuși de partea sa o superio
ritate în atac echivalentă cu un 
gol, pe care-1 merita, dar l-a ob
ținut dintr-o poziție de ofsaid. A 
început promițător și repriza a 
doua, treptat însă, s-a stins, mai 
ales în atac, unde absența lui lor-

Petre GAȚU

de minute 
a termi- 
repriză în 
cîmp au

(Continuare tn pag. a 4-a)

dotată cu „Cupa 
primăverii* a 
inaugurat de fapt 
un sezon ce se a- 
nunță extrem de 
important pentru 
pentatloniștii noș
tri fruntași, mai 
ales dacă avem 
tn vedere tenta
tiva lor de a-și 
trimite solii la 
Jocurile Olimpice 
de la Munchen.

După cum am 
mai anunțat, par
ticipă la acest 
prim concurs in
tern al anului cei 
mai buni sportivi 
ai țării, inclusiv 
membrii lotului 
olimpic. Dat fiind 
numărul redus de 
cai de care au 
dispus organiza
torii s-a stabilit 
ca proba de călă
rie (pe un traseu 
de 800 m cu 12 
obstacole) să se 

dispute în două zile, 
parte a probei, cele
zultate — cu punctaje maxime — 
au fost realizate de Florin Mure- 
șanu (Fulgerul Sibiu), care eu calul 
Vrej a obținut 1 100 p (timp 1:23,?). 
Același punctaj dar cu timpi mal 
slabi au abținut Marian Cosmescu 
(Olimpia, cu calul Pendula, 1:23,6), 
Constantin Călina (Olimpia, cu ca
lul Vrej, 1:26,0) șl Gh. Rolik (Univ. 
Țim., cu calul Pendula, li30,6). Pe

(Continuare în pag. a S-a)
prof. GH. VLĂDICA

Marian Cosmescu (pe calul Pendula) trecind cu 
rucces unul din cele 12 obstacole ale probei

Ieri, tn prima 
mal bune re

locările următoare — Sorin Olaru 
(Univ. Timișoara cu Arcaș, 1:38,2 — 
1 060 p) și Albert Covaci (Inst. Pe
dagogia Tg. Mureș, cu calul Vama 
1:50,0—1000 p).

Proba de călărie continuă azi, 
de la ora 9,30 tot la Baza hipică din 
Calea Plevnei, restul concurenților 
dispunlnd de aceiași șase cai care 
au fost folosiți și in prima zi. Vi
neri, la saia Floreasca va avea loc 
proba de scrimă.

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI" 

INEFICACITATEA - 
PRINCIPALA MALADIE

A HANDBAL1ȘTIL0R ROMÂNI
Continuînd să analizăm com

portarea handbaliștilor români în 
ultima mare competiție la startul 
căreia s-au prezentat (cea de a 
XIII-a ediție a „Trofeului Carpați", 
de la Ploiești), ne vom opri de 
această dată asupra lipsei supără
toare de eficacitate a formației 
noastre, lipsă cu efecte dintre cele 
mai grave nu numai asupra sco
rului într-un joc, dar și asupra 
moralului jucătorilor. De o bună 
bucată de timp, mai precis încă 
de la începutul anului competi- 
țional internațional 1971, cînd în 
componența lotului nostru repre
zentativ s-au operat serioase mo
dificări, fiind introduși numeroși 
tineri handbaliști, capacitatea ofen
sivă a echipei a scăzut brusc. La 
început, am crezut cu toții că este 
vorba de un moment trecător fi
resc cînd structura unei reprezen
tative naționale se schimbă. Dar, 
lucrurile s-au agravat o dată cu 
trecerea timpului, atingînd acum un 
stadiu acut, care afectează serios 
randamentul echipei in jocurile in
ternaționale.

Pentru ca lucrurile să fie cît 
mai bine înțelese, să apelăm la 
cîteva exemple și la unele apre
cieri cifrice legate de partidele 
din cadrul ultimei ediții a „Tro
feului Carpațil. Și .QJL

mai sigură ocazie de a marca un 
gol în handbal, adică aruncarea 
de la 7 m. In echipa noastră re
prezentativă această sarcină re
vine, în ultimul timp, în exclusi
vitate, lui Birtalan, jucător înalt, 
cu o remarcabilă forță, de șut. La 
gabaritul său și la puterea cu 
care aruncă mingea, ar trebui ca 
el să nu rateze nici una din a- 
ceste aruncări. Din nefericire, el 
nu confirmă speranțele antrenori
lor și ale noastre, ale tuturor. 
Cum s-a văzut în partida cu 
R. D. Germahă (dar și în alte 
jocuri din sala „Victoria" din Plo
iești), Birtalan ratează asemenea 
aruncări, uneori parcă din prea 
marea încredere pe care o are în 
capacitatea sa de a transforma. în 
acest sens, apreeiem că orientarea 
nu este dintre cele mai bune. în 
primul rînd pentru că de obicei, 
Birtalan vine de pe bancă neîn
călzit și greșește tocmai din aceas
tă cauză. Dar poate că un ase
menea lucru poate fi evitat. Mai 
grav însă ni se pare faptul că e- 
xistă pericolul unei singularizări 
în executare, ceea ce ușurează 
foarte mult sarcina portarilor ad- 
verși. In plus, dacă Birtalan se 
inhibă după una sau două ratări, 
atunci în echipa noastră nu se mai 
găsește alt speciaUșt psatm ase-

In luptă cu Schwartzenbeclc, Tătaru se dovedește mai iute și, cu un șut frumos, îl va învinge pe Maier. Este min. 17 șl Steaua conduce cu 1—0 în 
meciul cu Bayern Munchen Foto: V. BAGEAC

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI [grupa C] „CUPA STEAUA" LA ATLETISM

DESPRE FOTBAL... DOAR ÎN ZIUA DE PAUZĂ!
MIERCUREA CIUC, 8 (prin telex, 

de la trimisul nostru).
Marți a fost zi de odihnă în gru

pa C a campionatului mondial de 
hochei pe gheață. Toți resimțeau 
nevoia unei pauze, după o primă 
parte a turneului, atit de agitată 
și de bogată în emoții. Jucătorii, 
pentru a-și împrospăta forțele în 
vederea grelelor „bătălii" care îi 
așteaptă, antrenorii și conducătorii 
tehnici ai echipelor, pentru a-și li
niști nervii încordați ia maximum 
seară de seară, iar lucrătorii cen
trului de calcul și ai secretariatu
lui competiției, spre a sistematiza 
și a pune ordine în miile de cifre 
și de date pe care le culeg și le 
prelucrează, în sfîrșit, și ziariștii, 
aflați într-o sete permanentă de 
știri și informații, alergînd grăbiți 
și nerăbdători de la masa presei 
la cabinele hocheiștilor, din sală 
la telefon sau la telex.

Ne-am propus, printr-o înțelege 
re tacită, ca 24 de ore să vorbim 
despre orice, în afară de... hochei. 
Ei bine, am minți dacă am spune 
că a fost pasibil. Aici, tot orașul 
— de la copiii preșcolari și pînă 1a 
pensionarii venerabili — trăiește 
sub zodia crosei și a pucului. Re
zultatele k.o. ale șaisprezecimilor 
Cupei României la fotbal n-au tul
burat absolut pe nimeni, iar par
tida. U.T.A. — Tottenham a fost

I
urmărită Ia - televizor pentru sim
plul motiv că în „Palatul de ghea
ță" nu se juca nici un meci ! Ciu- 
cenii își fac parcă un punct de 
glorie din faptul că sînt total ih- 
sensibili la drogul fotbalului și că 
visul lor oel mai scump este ca 
„Avîntul" să redevină campioană 
națională de hochei. Nicidecum ca 
o echipă de C să promoveze în 
divizia B, să zicem... Bizar, foarte 
bizar, de necrezut aproape, dar așa 
este. Și nu vedem în asta nimic 
rău.

în ziua liberă, organizatorii au 
oferit oaspeților lor prilejul unei 
excursii la Lacul Roșu. Trei auto
care O.N.T„ avînd în față vreo 
patru autoturisme, în care luaseră 
loc notabilitățile locale, au alcătuit 
coloana de mașini pornită spre u- 
nul dintre cele mai fermecătoare 
locuri turistice ale României.

în satul Dănești, cam la 20 de 
kilometri de Miercurea Ciuc, «in
tern nevoiți să oprim. Șoseaua era 
blocată de un grup de tinere fete, 
în splendide costume naționale ro
mânești și secuiești, și de echipa 
de hochei a liceului din localitate, 
care ieșiseră să-i întîmpine pe par- 
ticipanții la campionat. în spiri
tul (latinelor locului, al tradiționa
lei ospitalități, musafirii sînt pri
miți cu colaci, rachiu de brad și 
lăutari. Dăneștii, comună mare,

In comuna Dănești, oaspeții sint intîmpinați cu tradiționalii colaci cu 
glazură de zahăr Fotografii de N. DRAGOȘ

Astăzi, de la ora 16,30 și mîine 
de la aceeași oră, în sala „23 Au
gust" se va desfășura un concurs 
de atletism, dotat cu „Cupa Steaua". 
Este prima competiție sportivă or
ganizată în cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a înființării clubului mi
litar.

înstărită, cu paste 5000 de suflete, 
se pregătește să devină urbe. Ves
tită este, mai ales, prin olărit, me
serie care se practică aci din tată 
în fiu. din nepot în strănepot, de 
zeci și zeci de ani. Ceramica nea
gră, arsă în cuptoarele de aici, se

lată-J pe Birtalan ratînd o aruncare da la 7 m (unica de care a beneficiat echipa noastră tn meciul final) în 
loc să transforme in gol o asemenea situație favorabilă

menea execuții. Noi credem că, așa 
cum procedează toate marile e- 
chipe, pe lîngă Birtalan ar fi bine 
să mai fie pregătiți 2—3 hand
baliști spre a fi capabili să exe
cute prompt și fără griji arun- 
fi&ils de 1 ia. Pe pUdă & e-

chipa Iugoslaviei, pe lîngă Milko- 
vici, principalul executant al a- 
cestor aruncări, mai trag Horvat, 
Lavrnici și chiar Miljak. La fel 
și în echipa R.D.G., unde nu nu
mai Ganschow încearcă transfor
mările, ci și Rost sau Langhoff.

Dar Q

Foto i Th. MACARSCHI

unei aruncări de la 7 m nu e<ste 
chiar așa de frecvent în handbal. 
Mult mai des apar în joc contra-

Călin ANTONESCU

(Coulinuaie in pau u c a)

exportă în 42 de țări ! Oale, far
furii, vase, pahare, străchini cu in
crustați! măiestrite, sînt făcute de 
mîinile talentate și harnice ale dă- 
neștenilor, și cînd le vezi nici nu-ți 
vine a crede că aceste adevărate 
opere de artă sînt făurite dintr-un 
lut Inert.

Popasul este foarte plăcut, dar... 
călătorului îi șade bine cu drumul. 
Dincolo de Gheorghieni, intrăm în 
peisajul montan al Harghitei, ur
căm pe serpentine amețitoare, prin 
pădurea de conifere, pînă la acel 
misterios Lac Roșu, acuma alb, sub 
crusta de gheață străpunsă de vîr- 
furile brazilor rămași pe fund o 
dată cu geneza lui. Cîțiva kilome
tri mai departe, hocheiștil străini

Val.riu CHIOSE

(Continuara In pag. a 4-a)
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MARGARETA JUNCU
Șl MIHAI ȘUBA —

CAMPIONI 
UNIVERSITARI 

DE ȘAH
In zilele vacanței studențești, s-a 

disputat, ia Predeal, finala camp.o- 
natului universitar de șah pe 1972. 
Competiția a reunit 66 de partici
pant (50 de studenți și 16 studente) 
din 12 centre universitare și s-a 
desfășurat în condiții foarte bune, 
sub conducerea prof. univ. emerit 
I. Gudju (directorul concursului) și 
a arbitrilor dr. V. Malcoci (Cluj) 
și prof. L. Sîrbu (București).

întrecerile s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate i

FETEi 1. Margareta Juncu (Uni
versitatea Cluj) — campioană uni
versitară pe 1972 — 8 puncte ; 2—3. 
Clara Ferencz (Politehnica Cluj) și 
Doina Negroiu (Universitatea Bucu
rești) 71/* p ; 4. Ioana Miroslav (A- 
gronomia București) 61/» p ; 5—6.
Angelica Toma (A.S.E.-București) și 
Adriana Popa (Politehnica Timișoa
ra) 6 p ; 7—10. Raluca Gander (Con
servatorul Buc.), Lidia Gaiber (Univ. 
Buc.), Liliana Cociașu (Univ. lași) 
și Ana Maria Murafa (Politehnica 
Buc.) 5 p.

BĂIEȚIi 1. Mihai Șubă (Univer
sitatea București) — campion uni
versitar pe 1972 — 8>,puncte ; 2. 
Francisc Lengyel (Univ. Cluj) 7>/2 
P J 3—4. Monel Tratatovici (Politeh
nica București), Virgil Mânu (Medi
cina Cluj) 7 p ; 5—9. Iozsef Katona 
(Politehnica Cluj), Nicolae Doroftei 
(Politehnica Iași), Voicu Chiva 
(I.P.G.G.-Buc.), Florin Isachievici 
(Politehnica Iași), Gh. Popovici (Po
litehnica Iași) 6i/2 p; 10—13. Aurel 
Urzică (Politehnica Buc.), Liviu Ca- 
bariu (A.S.E.-Buc.), Dumitru Neagu 
(A.S.E.-Buc.), Eugen Popescu (Univ. 
Buc.) 6 p.

Din motiva tehnica, tragerea 
la sorți a concursului organi
zat da „Almanahul Sportul 
1972", anonțată pentru ieri, 
va avea loc astăzi, fiind trans 
misă la televiziune în jurul 
orei 19,00.

ȘASE MAESTRE EMERITE- 
IN „CUPA 8 MARTIE" LA POPICE
Clubul Constructorul București 

organizează, conform tradiției, șl a- 
nul acesta o competiție feminină 
festivă, „Cupa 8 Martie". La între
ceri — programate azi dupâ-amiază 
pe arena Constructorul — vor parti
cipa 30 de jucătoare, senioare și 
junioare, printre care și majorita

tea componentelor lotului național 
feminin selecționat pentru C.M. 
Astfel, vor ti prezente pe Construc
torul maestrele emerite ale sportu
lui Elena Trandafir, Cornelia Pe- 
trușca, Florie* Neguțoiu, Crista 
SzocȘj Am Petuescu și Elena Cer-• r

Niood.au
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Duminică, la Brașov,

AL SEZONULUI

SPARTAC I (fete)
Șl LOCOMOTIVA (băieți)-

LIDERE ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN

Palatul sporturilor din. Grenoble 
cel care a adăpostit în 1968 în
trecerile olimpice ale patinatorilor 
artistici și disputele hocheiști'lor, va 
fi gazda, la sfîrșltul acestei săptă- 
mini, a celei de a IlI-a ediții a 
campionatelor europene de atle
tism în sală. In acest scop, sălii 
i-au fost aduse importante modifi
cări, prin amenajarea spațiului co
respunzător concursurilor . atletice, 
mai ales prin montarea pistei cir
culare ..gen velodrom", și acope
rirea întregului teren cu un covor 
din material sintetic.

Spațiul sălii nu permite desfă
șurarea curselor de 60 m. ca la 
Viena și Sofia, astfel că întrece
rile vor avea loc Pe distanta de 
50 m. în program figurează 13 
probe masculine și 10 feminine : 
50 m, 400 m, 800 m, 1500 m. 3000 
m. 50 mg. 4x2 ture. 4x4 ture, lun
gime, triplu. înălțime, prăjină, greu
tate. respectiv, 50 m, 400 m, 800 m. 
1500 m, 50 mg, 4x1 tur, 4x2 tune, 
lungime, înălțime, greutate. Deci, 
la Grenobl? vor fi decernate 23 de 
titluri continentale, tot atâtea ca la 
Sofia, dar cu două mai puține de- 
cit la Viena. cind s-au desfășurat, 
în plus, cele două ștafete de 
l + 2-ț-34-4 ture.

Programul concursurilor de la 
Grenoble este foarte încărcat, el 
întinzîndu-se pe parcursul a patru 
jumătăți de zi, cu finale și în di
minețile zilelor de competiții, ceea 
ce este un fapt nou pentru aceste 
C E, Este vorba de finalele pro
belor de triplusalt, lungime și 800 
m femei la care vor lua parte și 
sportivii noștri Carol Corbu. Vio
rica Viscopoleanu și, respectiv, 
Ileana Silai.

Vedere interioară a Palatului sporturilor din Grenoble

După obișnuita — dar puțin recoman
dată — vacanță de iarnă, automobiliș- 
til își reiau, duminică, activitatea, fiind 
invitați la ,,Raliul zăpezilor44 organizat 
de A.C.R., filiala Brașov, șl C.S. Poli
tehnica Brașov.

Traseul, lung de 351 km, îl constituie 
o buclă dintre localitățile Brașov, Tăr- 
lungeni. Teliu. Preimer, Bod. Brasov, 
Ghimbav. cristian. Vulcan, Rîșnov. Pre
deal. s^cele. Teliu, buclă ce va fi par
cursă de trei ori. Trei probe speciale, 
constînd în curse de coastei între Cheia 
și PîtîuI Rece, vor depărtai a pe concu
rentei care vor termina traseul făr£‘ pe
nalizări. Raliul este deschis mașinilor 
de grupele I. II și III care vor fi îm
părțite in două clase : sub 1 150 cmc și 
peste 1 150 cmc. De subliniat că. pe 
lingă obișnuitele obligații ale concu- 
renților. organizatorii pretind și dovada 
de revizie tehnică pe anul în curs.

Startul acestui prim raliu va fi dat 
dumin:că între orele 5.30 și 6.30. din 
centrul orașului Brașov (Casa Armatei). 
Ora exactă de Plecare se va stabili în 
alunul cursei, cînd se va f.xa și media 
de parcurgere a traseului. în funcție 
de staren timou’ui si a drumurilor, or- 
gamzatorii prevăzind trei variante : a. 
pentru drumuri uscate, fără zăpadă, b. 
pentrii timp d1o;os laoovVă sau zăpadă 
micA c. pentru zăpadă proaspătă.

Competițiile sezonului 1972

4, Feleao — Cluj. Intre 8—9 octombrie.
— CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 

INDEMINARE, organizat pentru prima 
oară In țara noastră, va cuprinde spor
tivii amator! din toate județele țării, cu 
o finaljl în București.

— Circuitele de viteză vor fl orga
nizate in cinci orașe mai mari ale țării.

Cele două raliuri Internationale ce 
vor fi organizate tn acest an, vor cu
prinde :

1. Raliul Dunării. Competiția, aflată 
la cea de a IX-a ediție, contează ca 
una din etapele campionatului european 
de raliuri pentru conducători șl se va 
desfășura tn intervalul 10—13 august.

2. Raliul Balcanic, la a 8-a ediție a 
sa. va avea loc în țara noastră, la 
14—15 octombrie, pe un traseu de difi
cultate sporită față de ralluriie orga
nizate pînă în prezent la noi. La star
tul acestei competiții și-au anunțat par
ticiparea. încă de la Conferința de la 
Atena a reprezentanților Automobil 
Cluburilor Balcanice, loturile naționale 
din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. Turcia 
și. bineînțeles. România.

— Cursa internațională de coastă — 
Feleac 1972. va avea loc între 7—8 oc
tombrie Ea este înscrisă în calendarul 
compet’.țlonal al Federației Internatio
nale de Automobilism și promite de ne 
acum să se bucure de o largii partici
pare a unor alergători străini.

O dată cu încheierea etapei de la 
sfirșitul săptămînii trecute, echipele 
masculine și feminine participante 
la campionatul republican — sis
tem divizie — vor lua o pauză de 
aproape o lună de zile. în acest 
interval toate eforturile vor fi în
dreptate pentru pregătirea loturilor 
republicane în vederea campionate
lor europene programate la Rot
terdam (Olanda), între 15—22 apri
lie.

Pină la reluarea campionatului 
(1—2 aprilie), liderele clasamente
lor sînt formațiile Spartac I Bucu
rești (fete) și Locomotiva București 
(băieți). Vom menționa însă că în 
cadrul celor 22 de meciuri mascu
line și 10 feminine disputate pînă 
ac-um nu toate echipele au susținut 
același număr de partide. Astfel, 
garnitura de băieți de la C.S.M. 
Cluj nu a jucat decît trei meciuri, 
CÎștigîndu-le pe toate. De aseme
nea. la fete. C.S.M. Cluj (două 
jocuri), Progresul București (2) și

Politehnica București (1) nu au su
ferit nici o înfrîngere, iar Voința 
Arad nu a fost încă programată.

în această situație, iată cum &e 
înfățișează clasamentele t

Fete

1. Spartac I Buc.
2. Rapid Brașov
3. C.S.M. Cluj
4. Progresul Buc.
5. Voința Buc.
6. Spartac II Buc.
7. Politehnica Buc,
8. Voința Arad (nu

3 2 1 17—10 5
4 1 3 20—16 5
2 2 0 13— 5 4
2 2 0 12— 6 4
3 12 11—16 4
3 0 3 3—24 3
110 5—42 

a jucat încă nici 
un meci)

Băieți

1. Locomotiva Buc.
2. Voința Buc.
3. PoUtehnica Buc.
4. Voința Brașov
5. Comerțul Tg. Mureș
6. Voința Arad
7. C.S.M. Cluj
8. Progresul Buc.
9. Voința Cluj

10. C.S.M. Iași

5 3 2 49:38 8
5 3 2 47:38 8
4 3 1 49:19 7
4 3 1 38:30 7
5 2 3 41 :44 7
5 2 3 40:45 7
3 3 0 30:21 6
4 2 2 38:30 6
5 1 4 34:51 6
4 0 4 8:60 4

Iată acum repartiția probelor pe 
zile : SÎMBĂTA : dimineața (de la 
ora 10—11 ora Bucureștiului) : 400 
mF — serii, TRIPLUSALT. 400 
m B — serii, 50 mg F — serii. 
50 m B — serii, 4x1 tur F — serii 
și 4x2 ture B — serii ; după-a- 
iniaza (de la ora 15,30—16.30) : 50 
mg F — semifinale. 50 m B — se
mifinale, Înălțime b. 400 m f 
— semifinale, LUNGIME B. 400 m 
B — semifinale, 1500 mF — serii, 
GREUTATE F, 1500 m B — serii, 
800 mF — serii, 800 m B — 
serii, 3000 m B — serii 50 MG 
F. 50 M B. 4X1 TUR F 4X2 
TURE B ; DUMINICA, diminea-

— serii. LUNGIME F. 50 m F — 
seni, 800 mF, 4x2 ture F — serii, 
4x4 ture B — serii ; după-amiază 
(de la ora 13,15—14.15) ; PRĂJINA, 
50 mg B — semifinale. 50 m F — 
semifinale, ÎNĂLȚIME F, 400 M F, 
GREUTATE B. 400 M B. 1500 MF, 
1500 M B. 800 M B. 3000 M B. 
50 MGB. 50 M F, 4X2 TURE F, 
4X4 TURE B.

Lotul nostru de atleți, anunțat 
in urmă cu cîteva zile, căruia i-au 
fo6ț adăugați Aura Mărășescu (50 
m: și Nicolae Perța (50 mg), pă
răsește astăzi Capitala, p« calea 
aerului.

Un ulfr.a sa sed'.ntâ. Comisia sportivă 
națională auto (C.S.N.A.) a aprobat Ca
lendarul competlțional republican pen
tru anul 1972.

D'n analiza respectivului calendar re
zultă că. anul acesta, Automobil Cui
bul Român organizează, prin serviciul 
său de competiții, un campionat națio
nal de viteză în coastă, un campionat 
de îndemlnare, cinci circuite de viteză, 
două raliuri internaționale, precum și 
cursa internaționa’ă de coastă de pe 
Feleac. De asemenea. A.C.R. va organi
za, prin filialele sale județene, con
cursuri de îndemînare șf raliuri locale.

— CAMPIONATUL NATIONAL DE 
COASTA cuprinde patru etape și anume:

1. Poiana Brașov, dotată cu Cupa 
Politehnica, între 22—23 aprilie ;

2. Cota 1.400 (Sinaia), între 6— 7 mal 
a.c. ;

3. „Matelașul-, intre 20—21 mai ;

La Balcaniada de la Pamporovo

COMPORTARE SATISFĂCĂTOARE A ALPINILOR ROMÂNI
A V-a ediție a Balcaniadei de 

schi s-a încheiat duminică în sta
țiunea Pamporovo (Bulgaria), în- 
tr-un entuziasm general care a 
marcat succesul acestei competiții, 
devenită tradițională pentru cei 
mai buni schiori din Balcani.

La Pamporovo, schiorii alpini ai 
țării noastre au confirmat șansele 
ce ]i se acordau pe baza perfor
manțelor anterioare. Dan Cristea a 
cucerit, pentru prima oară în is
toria competiției, medalia de aur 
la slalom uriaș, confirmînd că la 
ora actuală poate concura cu suc
ces în concursuri de anvergură, 
în această probă Iugoslavia. Bul
garia și Grecia au fost reprezen
tate de sportivi care au participat 
si la J.O. de la Sapporo, dind în
trecerii un plus de spectaculozitate 
și interes. De altfel, toți adversa
rii de la Sapporo ai lui Cristea 
s-au clasat la Pamporovo în urm-, 
lui, după cum urmează : Miran 
Qasparsic (I), Marco Kavcic (I). 
Ivan Penev (B). Resmi Resmiev 
(B). Pe poziția a Vl-a, un alt re
prezentant al României. Gheorghe 
Vulpe, iar pe locul VIII, Constan
tin Vâîdeanu, care a depășit pe o- 
limpicii greci. La slalom special, 
sportivii români au ratat victoria. 
..printre degete", cum se spune. 
După prima manșă, Cristea și 
Vulpe dețineau polițiile 1 și 3. in
tre ei intercalîndu-se iugoslavul 
Andrej Ranj, căruia nu i se acorda 
nici o șansă. Dar, în a doua cobo- 
rîre, românii au „mers" sigur, 
neriscînd nimic și realizind timpi 
normali, în condițiile concursului 
respectiv. De altfel, pînă la cobo- 
rîrea lui Ranj, care a fost printre 
ultimii, Cristea și Vulpe ocupau 
locurile 1 și 2. Iugpsiavul a jucat 
totul Pe o carte, ai făcut o cursă 
curajoasă șl, cind nimeni nu se 
mai aștepta, a reuștt să-i devanse
ze pe sportivii români cu cîteva

■------- -------------------------------------------

sutimi de secundă. Oricum, alpinii 
noștri au avut la Balcaniadă o 
comportare mulțumitoare, mai a- 
les că și juniorul Marian Burchi 
a obținut o medalie de argint (sla
lom uriaș) și una de bronz (slalom 
special).

Și schiorii fondiști și-au adus 
contribuția la reușita reprezentării 
noastre printr-o medalie de aur 
(ștafeta juniorilor), 3 de argint (in
dividual junioare, ștafeta seniori și 
junioare) și una de bronz (indivi
dual juniori). Cel mai bun repre
zentant al nostru s-a dovedit ju
niorul Ferencz Forico. care a ob
ținut medalia de bronz la indivi
dual (la 6—7 secunde de ciștigă- 
tor) ți a avut o contribuție hotă-

ritcare la clasarea ștafetei noastre 
pe locul 1. Pentru pregătirea lui 
Forico, cit și a celuilalt junior. Sa- 
moilă Tomoș, merite deosebite re- 
vin prof. Gheorghe Piștea. care a 
reușit intr-o perioadă relativ mică 
să formeze la Școala sportivă Bra- 
șovîa o pleiadă de fondiști cu fru
moase perspective, unii dintre ei 
promovați pînă la lotul reprezen
tativ. Junioarele, pornite favorite 
prin Elena Bau si luliana Pata, 
nu au cistigat decît două medalii 
de argint, ele fiind întrecute de 
șchioapele din Iugoslavia care au 
avut (au afirmat sportivele) o ce- 
ruire mai bună. Fondistii seniori 
au tăcut tot se ie a stat in putere 
pentru o comportare meritorie, dar

nu au putut trece de sportivii bul
gari care au cîteva individualități, 
cum sînt Petar Pankov și Ventsis- 
lav Angelov (prezenți și ei la J.O. 
din Japonia), greu de depășit.

în concluzie, putem aprecia ca 
satisfăcătoare rezultatele schiorilor 
noștri la a V-a ediție a Balcania
dei, iar pentru a realiza noi sal
turi calitative în ierarhia balcanică 
și europeană a schiului, este ne
cesar ca, în viitor, schiorii români, 
alpini și fondiști, să fie angrenați 
în cit mai multe competiții inter
naționale. menite să stimuleze pro
gresele dorite de toți iubitorii 
schiului din țară.

Finalele campionatelor republicane de greco-romane de la Brașov

0 COMPETIȚIE AȘTEPTATĂ CU DEOSEBIT INTERES

CAMPIONII PE 1971
Semimuscă (48 kg) — ION STOICA 

(Elactroputeie Craiova), muțea (52 
kg) — Gheorghe Stoieiu (Steaua), co
coș (57 kg) — ION BACLU (Steaua), 
pauâ (62 kg) — CORNEL IONESCU 
(Dinamo Buc.), semiușoară (63 kg) 
— SIMION POPESCU (Steaua), ușoa
ră (74 kg) — ION ENACHE (Dina
mo Buc.), semimijlocie (82 kg) — 
LEIZER EIZIC (IPROFIL Rădăuți), 
mijlocie (90 kg) — NICOLAE NEGUȚ 
(Steaua), semigrea (100 kg) — NICO
LAE MARTINESCU (Dinamo Buc.), 
grea (u-100 kg) — VICTOR DOLIP- 
SCHI (Dinamo Buc.). Este incertă 
participarea luptătorilor Baciu șl 
Elzlc.

Paul IOVAN

performanțe pentru schiul românesc

începind de vineri și pînă du
minică după-amiazâ, în sala de 
sporț Armata din Brașov se vor 
desfășura întrecerile finale ale 
campionatelor republicane indivi
duale de lupte greco-romane — 
seniori. Această competiție, aflată 
la a 46-a ediție, este așteptată cu 
un deosebit interes deoarece, pe 
lingă decernarea titlurilor de cam
pioni, ea prilejuiește și un impor
tant criteriu de selecție pentru lo
turile celor două mari competiții 
ale anului. (Campionatele europene 
tie luna viitoare și Jocurile Olim
pice) la startul cărora se vor ali
nia cei mai buni dintre luptătorii 
români. De altfel, este edificator 
și numărul mare de concurenți 
care vor participa : peste 250. Bu
năoară, la categoriile semimuscă 
(48 kg) și cocoș (57 kg) s-au ca
lificat de la etapele anterioare — 
și și-au anunțat participarea — 
cite 27 de sportivi, 1a pană (62 kg) 
— 28. la ușoară (74 kg) — 26. iar 
la semimijlocie (82 kg) — 23 de 
luptători. Chiar și la categoriile 
mari vor lupta mulți concurenți : 
23 la mijlocie (.90 kg), 17 ,1a se
migrea (100 kg) și 15 la grea ( + 
100 kg). Acestora, însă, li s® vor 
alătura, conform unei hotăriri a 
Biroului F.R.L., și primii trei 
sportivi clasați La fiecare catego
rie la finalele de anul trecut. în 
plus, aceștia beneficiază și de 
dreptul de opțiune pentru catego
riile preferate.

La ediția de anul trecut, din cei 
opt campioni care au concurat, 
doar trei și-au păstrat titlurile. Ce 
ne vor rezerva finalele este greu 
de anticipat. Tot ce putem spune

Gh. Berceanu s-a pregătit intens în aceste zile pentru finalele de la Bra
șov. Iată-l exersînd (pentru a cita oară ?J necruțătoru-i tur de cap

șit învingători la patru categorii, 
iar luptătorii de la Steaua la alte 
patru.

Confruntările vor fi conduse de 
cei mai buni arbitri, printre care 
purtătorii ecusonului F.I.L.A- :

r

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
în sala stadionului Ciulești, s-a 

desfășurat campionatul de haltere, 
rezervat seniorilor din municipiul 
București, La startuil acestei între
ceri s-au aliniat 3ă de concurenți, 
reprezentînd cluburile Rapid, Olim
pia, Dinamo și Prcji'resul. Iată lis
ta cîștigătorilor, înț ordinea cate
goriilor: cat. 52 kg — Mihai Cos- 
te.a (Rapid) 245, kg,, cat. 56 kg — 
Mihai Chilcea (Rapid) 265 kg, cat 
60 kg — Constantin șTuță (Olimpia) 
237.5 kg, cat. 67 kg"— Vasile Bă
dica (Progresul) 297,5- kg, cat. 75 kg
— Virgil Găână (Rapid) — 340 kg, 
cat. 82 kg — Nicoăae Fofircă (R» 
pid) 367,5 kg, cat. (90 .kg — Viorel 
Dinu (Olimpia) 3a7f5ikg. cat. 110 kg
— Gheorghe Drăusani (Olimpia) 340. 
kg.

Florin țșSA'PiDU-coresp.

DE MIINE IN
Calendarul întilnirilor internațio

nale. dar mai ales zăpada căzută 
în cantitate suficientă pentru în
trecerile schiorilor numai in Bucegi 
a făcut ca t»ei specialități ale 
schiului să-și concentreze campio
natele naționale abia acum, la 
sfirșitul acestei săptămini.

Pe pîrtiile din jurul cabanei 
„Vîrful cu Dor- și pînă la cota 
1400. pe Valea lui Carp, vor avea 
loc de vineri pină duminică între
cerile schiorilor seniori pentru tit
lurile naționale la slalom special, 
slalom uriaș și coborire. Disputele 
se anunță foarte interesante prin 
faptul că la campionat participă 
tot ce are mai bun schiul nostru 
alpin la ora actuală, in frunte cu 
internaționalii Dan Cristea, Virgil

BUCEGI, TREI CAMPIONATE NAȚIONALE
Brenci. Gheorghe Vulpe. Dorin 
Munteanu. Constantin Văideanu 
etc. Fetele, în număr destul de 
restrins. iși vor disputa titlurile in 
familie, cum se spune. Singura pro
blemă cămine coborirea băieților 
de pe Valea lui Carp, deoarece 
pirtia este complet înghețată, ceea 
ce va pune serioase probleme con- 
curenților și organizatorilor.

La Poiana Stînii, biatloniștii ti
neri și seniori iși vor disputa vi
neri titlurile în probele individua
le de 20 și 15 km. Vechii biatlo- 
niști Gheorghe Vilmoș si Constan
tin Carabela (ambii acuză anumite 
indispoziții) au de suportat asal
tul mai tinerilor Victor Fontana. 
Gheorghe Voicu, Gheorghe Girniță 
șa. Un impediment major U con-

stituie, pentru toți concurenții, noul 
poligon, improvizat pentru aceste 
întreceri. Sperăm însă că sportivii 
vor ști să-i facă față,

întrecerea fondistelor senioare va 
avea loc tot la Poiana Stînii. în 
disputa sportivelor este interesant 
de urmărit dacă multipla noastră 
campioană Marcela Leampă va 
reuși să reziste noului val al mai 
tinerelor ei adversare, reprezen
tate în special prin junioara Elena 
Basa, care va încerca să intre în 
posesia unuia din titlurile ce se 
acordă în probele de 5 și 10 km.

GH. BERCEANU (Steaua) : „MA 
VOI RĂZBUNĂ PENTRU E- 
ȘECUL DE ANUL TRECUT"

„La finalele de anul trecut, care 
au avut loc la Timișoara — și 
nu le voi uita cred multă vreme — 
am sperat să pot concura cu suc
ces la o categorie superioară 
(muscă — 52 kg, în loc de semi
muscă — 48 kg), mai ales că eram 
dublu campion mondial. Dar, ad
versarii n-au ținut cont de pre
supusa mea faimă și. după cum 
știți, abia am reușit să mă cla
sez -pe locul patru. De astă dată, 
cu toate că particip după aproa
pe un an de absență competițio- 
nalâ (datorită unui accident — 
n.a.) la categoria care m-a con
sacrat. cred că mă voi răzbuna 
pentru eșecul de anul trecut".

N. MARTINESCU (Dinamo Bucu
rești) : „NU VREAU SA-MI 

SCAPE AL 12-LEA TITLU"
i

„începlnd din 1961 am fost pre
zent la toate finalele de campio
nate naționale și, știți bine, de 
fiecare dată am primit cite un tri-

cou de campion, fie că am luptat 
la semigrea (100 kg), fie la grea 
(+100 kg). Nu vreau să-mi scape 
al 12-lea titlu. Ar fi un record 
care nu va cădea, probabil, cu- 
rînd. De altfel, intrarea mea în 
arena internaționa’ă o datorez 
primului titlu de campion repu
blican".
I. STOICA (Elecfroputere Craio

va) : „VA Fl EXTREM DE 
GREU SA REDEVIN CAM
PION"

..Zilele trecute am aflat că 
Gheorghe Berceanu va lupta la 
semimuscă (48 kg), categorie al 
cărei titlu de campiont îl dețin. 
Se înțelege că vestea mă îngrijo
rează. E adevărat că de atunci 
mă pregătesc înzecit, dar... De 
multe ori și noaptea am coșmarul 
meciului cu Berceanu.' Măcar de 
ar fi sorții mai blinzi, să nu-l 
întîlnesc în primele tururi. An
trenorul meu, Ilie Marinescu, imi 
spune mereu că la lupte s-au vă
zut de multe ori surprize. Dacă 
nu l-aș cunoaște însă atît de bine 
pe Gică, poate că l-aș crede pe 
antrenor. Va fi extrem de greu 
să-mi apăr titlul".

este faptul că duelul Steaua—Di
namo București pentru cucerirea 
celor mai multe titluri se anunță 
și de astă dată echilibrat. La edi
ția anterioară, dinamoviștii au ie-

Constantin Popescu, Ladislau Ban- 
di și Vasile Toth (din București), 
Gheorghe Marton (Cluj) și Ion Bă- 
trin (Brașov).

Costin CHIRIAC

LA „TROFEUL MIHAI SAVU" 
HU-I PREA MODEST?

ne răspunde prof. Dionisie Tepțan, 
secretarul generai al F. R. Scrimă

Oarecum contrariați de poziția 
ocupată de spadasinii din prima 
echipă a României la „Trofeul Mi
hai Savu" (locul 4), am considerat 
util un dialog cu prof. Dionisie 
Tepșan, secretarul general al fede
rației de specialitate.

— Evident, fără să reprezinte o per
formanță, acest loc 4 al echipei A 
nu trebuie să ne alarmeze. Lotul 
spadasinilor noștri fruntași abia a 
început pregătirile (n.n. din ianua
rie) și aceasta a fost prima lor a- 
pariție publică pe plan internațio
nal.

• După comportarea bună din 
prima parte a meciurilor cu echipe
le R.S.S. Ucrainene și R.D. Germa
ne, mulți spectatori erau tentați să 
creadă că „4“-ui nostru va reuși să 
se detașeze relativ ușor în întrece
rea cu Polonia, rezultat care i-ar fi 
asigurat locul 3...

— Cred că In ultimul meci, cel 
cu Polonia, spadasinii noștri n-au 
mai putut să-și păstreze cadența, 
datorită eforturilor din partidele 
precedente. Trebuie să ținem seama 
că România A a fost singura echi-

ARBITRI ROMÂNI INI" SEMIFINALELE 
„CUPEI CUPELOR"

MOZAIC DE SEZON

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI"

Comisia de organizare a compe
tițiilor europene a (delegat urmă
torii arbitri români tă conducă me
ciuri în cadrul semi finalelor „Cupei 
cupelor" : dr. Dan iChiriac (Sim- 
menthal Milano — Fides Partenope 
Napoli la băieți ; in tur, Fides a 
pierdut, pe teren propriu, cu 69— 
85), prof. G. ChiraBeu (Lokomotiv 
Sofia — Vozdovac I Belgrad la tete; 
în tur, Vozdovac a ciștigat, la Bel
grad, cu 84—63).

FARUI, ECHIPA 
CU PERSPECTIV. 1 FRUMOASE

înapoiat de la Ir (și, unde a asis
tat, în calitate de j delegat federal, 
la derbyul seriei a; IlI-a a diviziei 
B (C.S.M. Iași — Farul Constanța), 
Al. Dănilă a ținuițyBă ne declare i

„Am fost plăcut impresionat de 
componența și evoluția constănțe- 
nilor. Prof. Alex. Botoș antrenează 
acum un lot tlnăr, cu elemente ta
lentate și valoroase, dintre care s-au 
evidențiat, mai ales, Pașca, Spinu 
și Ivascenco. Am certitudinea că la 
revenirea în divizia A, Farul nu va 
fi o echipă oarecare". Noi vom a- 
dâuga și constatarea că cei trei bas- 
chetbaliști remarcați de fostul inter
național sînt produse ale „pepinie
rei" Constanța, ceea ce nu poate 
decît să sporească încrederea în po
sibilitățile Farului.

TROFEELE MINIBASCHETULUI

în afara competițiilor propriu-zise 
(organizate sub formă de turnee 
sau de întreceri eliminatorii), mini- 
baschetbaliști-i mai pot concura 
pentru obținerea următoarelor tro
fee i „Insigna de niinibaschetbalist" 
(probele constau în dribling, cu 
ocolirea a două obstacole, încheiat 
cu o aruncare la coș (două puncte);

apoi se execută două aruncări li
bere (cite 1 punct). Cei ce totali
zează 3 puncte la categoria a Il-a 
(8—10 ani) obțin „Insigna de ar
gint" ; cei cu 4 puncte la categoria 
I (10—12 ani) cuceresc „Insigna de 
aur" ; „Coșul de aur" (30 de arun
cări la coș, cite 10 din trei poziții i 
lateral, stînga și dreapta, de la 
linia de aruncări libere. Sînt ne
cesare 18 coșuri înscrise de fete și 
21 de băieți. La concurs pot lua 
parte numai minibaschetbaliștii de 
categoria I (10—12 ani) care au 
participat și la „Cupa Federației".

INDISPONIBILITĂȚI 
DE LUNGA DURATA

Necesitlnd o perioadă mai înde
lungată pentru tratament și con
valescență, Ecaterina Savu, Suzana 
Szabados (Politehnica București) și 
Vasile Predulea (Rapid) nu vor 
mai evolua în actuala ediție a di
viziei A, decît, poate, spre încheie
rea ei. Indisponibilitățile respective 
afectează serios potențialul de joc 
al celor două formații,

atacurile, situațiile în care min
gea ajunge la pivot sau încerca
rea de finalizare de pe extreme, 
în toate aceste trei momente ofen
sive, echipa noastră a ratat des. 
multe dintre contraatacuri eșuînd 
chiar din faza lor inițială din cau
za pripelii și a lipsei de tehnică, 
pivoții fiind mereu în poziții sta
tice, deci ușor de anihilat de că
tre adversar. Extremele au și ele 
o mare lipsă de precizie în speci
ficele șuturi din această poziție, 
la care se adaugă și absența cvasi- 
totală a preocupării de a amenin
ța poarta adversă. în acest fel,

acțiunile ofensive ale formație ro
mâne au devenit in ultimul timp 
de o simplitate obositoare pentru 
handbaliștii noștri, in timp ce a- 
părările aflate in față rezolvă 
foarte ușor aceste situații. Pe de 
altă parte, dacă nu se mai ac
ționează cu convingere pe semi
cerc sau pe extreme, nici măcar 
linia de aruncători de la 9 m nu 
mai are forța și precizia de altă
dată. Gruia, singurul care încear
că poarta, nu mai este in plenitu
dinea forțelor sale fizice. Ratează 
mult din aruncări neinspirate, șu
turile sale fiind lipsite de pre
cizia și forța care l-au făcut cele
bru cu ani In urmă. Faptul că el 
nu mai constituie un mare peri
col pentru adversari este confir
mat și prin aceea că în nici unul

în campionatul 
municipal de polo

s-a înregistrat o nouă surpriză, ti- 
năra echipă a C.S. Școlarul termi- 
Bînd la egalitate cu Progresul; 6—â.

C.S.ȘCOLARl'L-PROGRESUL 5-5
într-un alt meci: Rapid — I.E.F.S.
9—5. în întrecerea juniorilor: 
Șc. »p. 1 — C. S. Școlarul 5—2 ; 
Progresul — Șc. Sp. 2 12—2 ; Pe
trolul Ploiești — Rapid 7—1. (Gh 
COCIUBAN — coxesp.).

dintre meciurile disputate la Plo
iești el nu a mai fost marcat ,.om 
la om", așa cum era obiceiul altă
dată. Din nefericire, ceilalți doi 
atacanți. de la 9 m, Gunesch 
și Kicsid, au scăzut și ei din 
punct de vedere valoric, pe 
măsură ce rolul lor în apărare 
a crescut. Am ajuns chiar în 
situația ca, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în meciul final, Kicsid să 
arunce de 4 ori la poartă și să 
înscrie un. singur gol, iar Gunesch 
să marcheze tot un gol, dar din 
3 suturi. Deci, doi handbaliști 
înalți, bine dotați fizic, au arun
cat în acest joc de 7 ori la poartă 
(aproximativ o dată la 10 minute) 
și au înscris două goluri (cam u- 
nul de repriză I). Analizînd însă 
procentajele, lucrurile apar și mai 
alarmante. De pildă, Gruia în me
ciul cu R.D.G. a tras de 19 ori la 
poartă pentru a înscrie doar 3 
goluri. Este extrem de puțin. Atît 
de puțin incit nici nu mai este 
necesar să ne mirăm că selecțio
nata țării noastre coboară încet 
(dar sigur, dacă lucrurile nu se 
îndreaptă și încă repede) treptele 
ierarhiei mondiale. în îndreptarea 
acestei situații cuvîntul îl au nu
mai antrenorii și jucătorii,,,

pă din turneu care a evoluat numai 
cu 4 trăgători, renunțînd la Iorgu, 
folosit în formația secundă. De a- 
semenea, doi dintre compotienții 
echipei fuseseră solicitați și în aju
nul întrecerii pe echipe, în turneul 
individual, de dimineață și pînă 
seara tîrziu, mai bine de 12 ore. 
Este vorba de Duțu și Bărăgan, 
participanți la finală.

• Considerați că spadasinii noștri 
pot atinge un vîrf de formă în mă
sură să-i recomande pentru J.O. din 
august ?

— Aceasta depinde numai de ei 1 
Federația și-a propus, de doi ani 
încoace, să aducă spada la un nivel 
cit mai apropiat de cel realizat de 
floreta feminină și sabie. A fost în
tinerit lotul, spadasinii beneficiază 
de un calendar Internațional la fel 
de dens ca și trăgătorii de la cele
lalte probe. Incit...

• Ce colocvii vor susține în con
tinuare ?

— Luna aceasta, un „triunghiu
lar" la Bari în compania trăgăto
rilor Italiei și Poloniei. Apoi în a- 
prilie, cei de la Steaua vor participa 
la întrecerile pentru „Cupa cam
pionilor europeni" de la Heidenheim 
— R.F.G. în luna mai va urma un 
concurs internațional la Karl-Marx- 
Stadt, în R.D. Germană, iar în iunie 
altul, la Tallin. în fine, turneu' in- 
ternațiortal din iulie de la Katowice 
va fi ultima lor piatră de iticn’-rare, 
după care vom decide..

(i. /
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„TREBUIE SĂ ȘTIM SINGURI CE SA
FACEM Șl CUM SĂ NE COMPORTĂM"

...iată spiritul regulamentului de autoconducere a echipei de fotbal Dinamo
O inițiativă de dată destul de re

centă ne oferă din nou prilejul să 
evidențiem preocupările de ordin 
educativ existente în cadrul clubu
lui Dinamo București. Ea își află 
expresia în elaborarea și aplicarea 
unui regulament de autoconducere 
a echipei de fotbal.

Nu este, desigur, pentru prima 
oară cînd în lumea activă a spor
tului cu balonul rotund apare un 
asemenea regulament, care să stipu
leze anumite obligații ale fotbaliș
tilor în relațiile lor cu clubul din 
care fac parte, în procesul de pre
gătire ți participare la jocuri, în 
comportamenul lor general. Deși — 
trebuie spus — datorită formalis
mului manifestat în întocmirea și, 
mai ales, în urmărirea lor, aceste 
regulamente au fost, aproape de la 
început, lipsite de eficiența necesa
ră, rămînlnd — în fapt — adevăra
tă literă moartă.

Partea de inedit a regulamentu
lui, elaborat recent la Dinamo și 
intrat în vigoare la data de 1 mar
tie, este aceea că el reprezintă, în 
mare măsură, o emanație a jucă-

torilor și că urmărirea respectării 
lui cade chiar în responsabilitatea 
acestora.

încă de la ședința consacrată a- 
nalizei comportării din turul cam
pionatului, în care s-a subliniat că 
starea disciplinară a unora dintre 
componenții lotului dinamovist a 
lăsat de dorit, contribuind direct la 
evoluția nesatisfăcătoare a echipei 
și la situarea ei pe un loc sub po
sibilități în clasament, cîțiva jucă
tori au avansat — în cuvîntul lor 
— ideea acestui regulament, apre
ciind că el ar putea împiedica, prin 
caracterul său preventiv și prin 
manifestarea forței de opinie a co
lectivului, abateri de genul celor 
semnalate în sezonul trecut. Venind 
în întîmpinarea dorinței exprimate 
de jucători și a sugestiei făcute de 
ei, conducerea clubului a dat formă 
definitivă și a aprobat regulamen
tul de autoconducere a echipei de 
fotbal, care — așa cum am preci
zat— a și intrat în vigoare, după 
discutarea Iui în cadrul lotului fot
baliștilor dinamoviști.

Nu avem, firește, intenția de a

Pe masygisea palidei U.T.A. — Tottenham
Pratt l-a „culcat" pe Kun 
mingea va ajunge din nou 
posesia englezilor. Peteșpu 

Birău sint departe... 
Foto : Paul ROMOȘAN

și 
în

F.C. ARGEȘ PITEȘTI A PERFECTAT 
TURNEE ÎN R.D. GERMANĂ Șl IUGOSLAVIA

Cum vă spuneam după meciul de 
la Arad, Bill Nicholson și Schtiilen- 
b.irg au văzut în Domide pe cel mai 
bun jucător de la U.T.A. Mai mult 
decit atît, arbitrul vest-gcrman. 

<_.1 prietenul napolitan al lui Datcu", 
a văzut în Domide pe cel mai bun 
jucălor de pe teren.

Bineînțeles că aceste superlative 
(care au și o anume doză de coru
pi zență) mi se par puțin exagera
te . Domide nu a fost cel mai bun 
jucător de la U.T.A. înaintea lui 
se află,-oricum. Broșovschi și Kun, 
primul printr-o tehnicitate care i-a 
uimit pe atleții englezi, iar al doi
lea — prin tupeul cu care a încer
cat să ..bată" ultimul apărător, indi
ferent dacă acesta era celebrul Mike 
England sau furiosul Beai.

Flavius Domide e, desigur, un 
fotbalist de mare talent. El are un 
farmec incontestabil ; dovadă, priza 
pe care a avut-o marți la cuplul 
Nieholson-Schullenberg. Domide are 
fantezie tehnică, două picioare de 
fotbalist, detentă, fuleu și — vă rog 
să nu zîmbiți — un păr roșcaț care 
atrage privirile încă înainte de 
începe jocul.

Marți, la Arad, Domide a fost a- 
plaudat .deseori, dar în primul tind 
pentru „.realizările Sale personale. 
Ca jucător de echipă și, mai ales, 
ca dirijor de joc, Domide, a expri
mat nerăbdarea arădenilor și, dacă 
vreți, setea firească de hazard a 
celor 20 000 de spectatori. Dar. an
gajările lui cu pasa lungă (atît de 
scumpă lui Nicholson) în fața colo
șilor defensivei engleze a fost real
mente o aventură. Toate aceste în
cercări au fost contracarate prin de-

a

gajări simple, urmate de repuneri 
în atac la fel de simple. O singură 
dată a reușit Domide să facă „șah- 
mat“ apărarea engleză. A fost mo
mentul acelei pase colosale. de 
peste 50 de metri, cînd mingea a 
plutit, în diagonală, peste Evans și 
a căzut în fața lui Both. A urmat o 
centrure ..Pîrcălab** reluată cu capul 
de Domide, care a ajuns, ca prin 
miracol, tocmai din fundul tere
nului. în fața porții engleze.

împotriva lui Tottenham, între 
Domide și Broșovschi a fost o di
ferență de temperament și discipli
nă. Broșovschi a combinat pe spații 
mici, cu multă răbdare, și a căutat 
momentul-siirpriză în ,.un-doi**-urile 
cu Both și Kun. (Olimpicii au un 
triunghi de certă sudură). Domide. 
în schimb, a jucat mult mai puțin 
economic. EI l-a angajat mereu 
Kun cu England și pe Popovici 
Collins, deși englezii aveau 120 
centimetri în plus.

Intre aceste două atitudini,
logică a fost a lui Broșovschi. Me
zinii] echipei arădene a fost mult 
mai mult un jucător „de la U.T.A.**, 
în timp ce Domide a încercat, cu 
un frumos dar infructuos orgoliu, 
să-i bată pe englezi cu arnțeje lor, 
numai și numai pentru a demonstra 
că „Mike și Martin nu sint ei chiar

trimise în stilul lui Zavoda II sau 
Remus Cîmpeanu, nu puteau avea 
prea multă șansă, deoarece atacan- 
ții arădeni erau surclasați, prin ga
barit, de apărătorii englezi).

Domide va rămîne, în continuare, 
jucătorul nr. 1 al U.T.A.-ei, dar 
mi-aș permite să spun că marți, la 
Arad, dacă în locul „celui mai bun 
produs al lui Dumitrescu** s-ar fi 
aflat pe teren Nunweiller VI, U.T.A. 
ar fi păstrat mai multe atu-uri, și, 
în orice caz, ar fi reușit să masche
ze pînă și decalajul care există la ca
pitolul angajament fizic. Un jucă
tor ca Nunweiller, cu sîngele lui 
rece și cu elanurile lui cenzurate 
mereu de conștiința valorii reale a 
coechipierilor ar fi făcut cu Bro
șovschi un tandem tehnic, capabil,

poate, să tulbure complexul de 
superioritate al fotbaliștilor englezi.

Alăturarea de nume din titlu 
reprezintă, de fapt, o alăturare de 
atitudini în fotbalul nostru. Nun- 
weiller VI, — mă gîndesc, bineînțe
les, la jucătorul din echipa naționa
lă, și mai puțin la cel de la Dinamo 
— știe foarte bine ce anume pu
tem. el avînd pină șl luciditatea 
necesară drămuirii riscului. Domide, 
pe de altă parte, a fost. împotriva 
luj Tottenham, un campion al ela
nului de atîtea ori reclamat, ieșind 
din sistemul U.T.A., tocmai pentru 
că U.T.A., îmbătată puțin de seria 
Salzburg — Zaglebie — Setubal, a 
cutezat peste puteri. Din păcate, ca 
să reiau o vorbă a luj Lereter, 
„minunile nu se întimplă in fiecare 
zi"

Conducerea tehnică a clubului 
F. C. Argeș Pitești se gîndește încă 
de pe acum la alcătuirea unui pro
gram pentru perioadele de între
rupere a campionatului. Știind, din 
experiența proprie și din cea a 
altor echipe că în astfel de peri
oade se manifestă o scădere a In
teresului față de pregătirea jucă

torilor, piteștenii și-au luat măsuri 
să asigure echipei un program de 
jocuri. Astfel, pentru intervalul 
3—10 aprilie au perfectat un tur
neu de trei meciuri în R. D. Ger
mană, iar între 5 și 22 mai, un 
altul de 3—4 partide în Iugo
slavia.

reproduce — fie și sumar — res
pectivul regulament. Menționăm 
doar că el cuprinde mai multe ca
pitole, specificînd — pînă la detaliu 
— obligațiile Ce revin fotbaliștilor 
dinamoviști în activitatea de pregă
tire sportivă, în cursul disputării 
jocurilor (oficiale sau amicale), pe 
timpul deplasărilor în alte locali
tăți, precum și — în general — în 
modul lor de viață.

Nerespectarea acestor obligații a- 
trage după sine sancțiuni, ale căror 
dimensiuni vor fi stabilite de un 
colectiv, din care fac parte antre
norii, căpitanul echipei (ca repre
zentant al jucătorilor) și secretarul 
organizației U.T.C., secția de fotbal.

Este neîndoios că aplicarea aces
tui regulament va avea consecințe 
favorabile îrr direcția întăririi disci
plinei și a ridicării măiestriei spor
tive a jucătorilor dinamoviști. De 
altfel, încă înainte ca el să intre în 
vigoare, în perioada elaborării și 
dezbaterii lui, s-a observat —• după 
cum ne mărturisea zilele trecute pre
ședintele clubului Dinamo, tovară
șul Valeriu Buzea — o îmbunătă
țire a atmosferei de lucru în cadrul 
lotului dinamovist, a atitudinii ju
cătorilor față de procesul de pregă
tire, a comportării lor generale pe 
terenul de sport și în afara lui.

Cu speranța că aceste tendințe 
pozitive se vor menține și chiar ac
centua în perioada de activitate 
competițională (cînd, de obicei, ca
rențele de ordin educativ ies mai 
ușor la iveală) se cuvine să apre
ciem noua inițiativă a clubului Di
namo, care ar putea oferi un exem
plu și altor cluburi și asociații cu 
secții de fotbal.

C. FIRANESCU

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971-1972

SERIA A V-a
ETAPA A XIV-A (26 martie)

Olimpia Rm. S.—Chimia Buzău (0—0)
Azot. Slobozia—Prahova PI. (2—2)
Petr. Boldești—I.R.A. Cîmpina (0—0)
Gloria Buzău—Viitorul Slănic (3—1)
Victoria FI.—Caraimanui Bușt. (0—2)
Petrolul Berea—Aurora Urz. (0—J)
Carpați Sinaia—Șoimii Buzău (1—1)

loan CHIRILA

pe 
cu 
de

cea

ETAPA A XV-A (2 aprilie)
Viitorul Slănic—Victoria Florești (0—1)
Caraimanui Bușt.—Petrolul Berea (2—1)
Aurora Urziceni—Carpați Sinaia (1—2)
Șoimii Buzău—Olimpia Rm. S. (2—0)
Prahova PI.—Petrolistul Boldești (2—2)
I.R,A. Cîmpina—Gloria Buzău (0—0)
Chimia Buzău—Azotul Slobozia (1—1)

atit de grozavi14. I^pmide a y^yj.,.,^țîț^, ^.r^---- .r»-.-,-.-— ...... ...... s. ...
de mult sS facă totul în jocul eu 
Tottenham. încît am asistat deseori 
la situații de-a dreptul bizare, cînd 
el. săritorul prin excelență și spe
cialistul în golurile cu capul, exe
cuta lovituri libere de la 40 m. cor- 
nere și aruncări de la tușă. (Aces
tea din urmă, chiar dacă au fost

LOTO-PRONOSPORT
ULTIMA ZI PENTRU TRAGEREA 

LOTO
Tragerea Loto de mîine va fi te

levizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ot'a 19;10. 
Biletele pentru această tragere le pu
teți găsi la orice agenție Loto-Pro- 
nosport, astăzi fiind ULTIMA ZI.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 10 

DIN 8 MARTIE 1972
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

1 074 175 lei
EXTRAGEREA I : 33 2 29 18 30 36 

j, FOND DE CÎȘTIGURI : 555 205 lei.
• EXTRAGEREA a II-a : 13 38 25

22 27
FOND DE CIȘTIGURI: 518 970 lei. 

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
3 MARTIE 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1,55

variante a 85 318 lei ; categ. 2 : 2 va
riante 25% a 27 117 lei și 5 variante 
10% a 10 847 lei ; categ. 3 : 23,45 a 
4 626 lei; categ. 4: 34,10 a 3 181 lei; 
categ. 5 ; 163.85 a 662 lei ; categ. 6 : 
254,70 a 426 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A : 
3 variante 10% a 28 238 lei ; categ. 
B : 5 variante 25% a 9 850 lei și 9 
variante 10% a 3 940 lei; categ. C: 
41,10 a 2 061 lei ; categ. D : 23.05 a 
3 675 lei ; categ. E : 38,40 a 2 206 ’.ei ; 
categ. F : 89.25 a 949 lei ; categ. Z : 
1868,60 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 a fost ob
ținut de POPESCU FLOREA " 
CORABIA care cîștigă un autoturism 
la alegere, plus diferența în nume
rar.

din

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORT.

Colegiul echipelor din Divizia A 
s-a reunit la începutul acestei săp- 
tămîni in obișnuita-i ședință lu- 

în tap: 
reprezentanții autorizați ' ai secți
ilor de fotbal divizionare A. au 
luat în discuție problema gratui
tăților la jocuri. în această privin
ță, ei au ascultat informarea dele
gatului clubului F. C. Argeș asu
pra modulul cum a rezolvat acest 
club problema gratuităților, contri
buind la îndeplinirea și depășirea 
planului de venituri. Biicurîndu-se 
de înțelegerea și sprijinul organe
lor locale, clubul piteștean a su
primat gratuitățile, și accesul la 
meciuri se face numai în baza 
biletului de intrare pentru absolut 
toată lumea (oficialități, antrenori, 
arbitri, membri susținători etc). 
Membrii susținători și-au dat ade
ziunea la această măsură și au 
acceptat ca, în afara cotizației lu
nare, pe care și-o plătesc cu re
gularitate, să-și rezerve, contra cost, 
locurile preferate în tribune pe tot 
anul. în acest scop, clubul F. C. 
Argeș a împărțit tribuna I în dife
rite sectoare.

Membrii colegiului au apreciat 
soluția ca fiind cea mai 
tr-adevăr. este un mod 
resc de rezolvare a unei 
care frâmintă secțiile de 
vizionare și credem că 
pus în aplicare și in celelalte cen
tre de Divizie A. cu efecte pozitive

bună. în- 
gospodă- 
probleme 
fotbal di- 
poate fi

asupra Flinului’ de Venituri. De 
asemenea, subliniem atitudinea 
membrilor cotirtinți ai clubului 
F. C. Argeș, care au înțeles să-și 
susțină și material, nu- numai mo- 
ral, echipa.

în continuare. Colegiul a ascul
tat informările delegațiilor secți
ilor divizionare A asupra măsuri
lor organizator-administrative lua
te în vederea reînceperii campio
natului, iar tov. FI, Tânăsescti. se
cretar general al F.R.F., le-a reamin
tit recomandările federației în le
gătură cu sarcinile ce le revin, 
permanent, în timpul campionatu
lui (folosirea stației de amplifica
re pentru educarea spectatorilor, 
menținerea ordinej în teren și tri
bune, depistarea elementelor tur
bulente etc.). De asemenea, le-a fă
cut cunoscut delegările de arbitri 
ia jocurile primelor patru etape și 
faptul- că pe viitor s-a luat mă
sura ca un arbitru să nu conducă 
aceeași echipă decif de două ori, 
o dată în tur și a doua oară în 
retur.

Viitoarea ședință a Colegiului va 
avea loc la 10 aprilie, cînd va lua 
în discuție diferitele propuneri pri
vind regulamentul de transferări 
și va asculta informări asupra rea
lizării planului de venituri pe pri
mul trimestru al anului și asupra 
măsurilor pentru îndeplinirea celui 
pe trimestrul al doilea.

ETAPA A XVI-A (9 aprilie)
Gloria Buzău—Carpați Sinaia (0—1)
Petrolistul Boldești—Chimia Bz. (0—1) 
Azotul Slobozia—Caraimanui Bușt. (2—2) 
Victoria Florești—Prahova Pl. (1—1)
Petrolul Berea—Șoimii Buzău (0—3)
Viitorul Slănic—Aurora Urziceni (1—2)
Olimpia Rm. S.—I.R.A. Cîmpina (0—2)

ETAPA A XVII-A (16 aprilie)
I.R.A. Cîmpina—Petrolul Berea (1—1)
Prahova PI,—Viitorul Slănic (0—1)
Gloria Buzău—Chimia Buzău (2—0)
Caraimanui Bușt.—Petrolistul Bol. (0—2)
Carpați Sinaia—Olimpia Rm. S. (1—2)
Șoimii Buzău—Victoria Florești (2—2)
Aurora Urziceni—Azotul Slobozia (1—1)

ETAPA A XVIII-A (23 aprilie)
Caraimanui Bușt.—Aurora Urziceni (0—0) 
Carpați Sinaia—Vict. Florești (3—2)
Azotul Slobozia—Șoimii Buzău (2—3>
Petrolul Berea—Prahova Ploiești (0—2)
Chimia Buzău—I.R.A Cîmpina (0—4)
Petrolistul Boldești—Vlit. Slănic (0—1)
Olimpia Rm. S.—Gloria Buzău (0—2)

ETAPA A XIX-A (30 aprilie)
Prahova Pl.—I.R.A. Cîmpina (1—1)
Gloria Buzău—Petrolul Berea (3—0)
Olimpia Rm. S.—Caraimanui Bușt. (0—3)
Șoimii Buzău—Aurora Urziceni (1—2)
Petrolistul Bold.—Carpați Sinaia (0—2)
Vict. Florești—Azotul Slobozia (1—3)
Viitorul Slănic—Chimia Buzău (0—4)

ETAPA A XX-A (7 mail
Azotul Slob.—Petrolistul Boldești (2—3)
Chimia Buzău—Șoimii Buzău (1—2)
Victoria Florești—Petrolul Berea (0—0)
I.R.A Cîmpina—Caraimanui Bușt. (1—0)
Aurora Urziceni—Gloria Buzău (0—6)
Viitorul Slănic—Olimpia Rm. S. (0—1)
Carpați Sinaia—Prahova Pl. (2—4)

ETAPA A XXI-A (14 mal)
Caraimanui Bușteni—Șoimii Buzău (0—2)
I.R.A. Cîmpina—Carpați Sinaia (0—2)
Olimpia Km, S.—Azotul Slobozia (1—2)
Chimia Buzău—Prahova Pl. (1—3)
Petrolul Berea—Viitorul Slănic (1—2)
Petrolistul Boldești—Aurora Urz. (0—3)
Gloria Buzău—Victoria Florești (1—1)

ETAPA A XXU-A (21 mal)
Petr Berea—Petrolistul Boldești (2—2)
Aurora Urziceni—Olimpia Rm. S (0—2)
Prahova Ploiești—Gloria Buzău ’ (1—1)

Azotul Slobozia—I.R.A. Cîmpina (1—0) 
Caraimanui Bușt.—Carpați Sinaia (1—1) 
Victoria Florești—Chimia Buzău (1—2) 
Șoimii Buzău—Viitorul Slănic (0—1)

ETAPA A XX1U-A (38 mal)
Viitorul Slănic—Azotul Slobozia (1—2) 
Chimia Bz.—Caraimanui Bușteni (1—2) 
Carpați Sinaia—Petrolul Berea (0—1) 
Șoimii Buzău—Gloria Buzău (0—0)
Petrolistul Bold.—Vict. Florești (1—4) 
Aurora Urziceni—I.R.A. Cimplna (0—6) 
Olimpia Rm. S.—Prahova Ploiești (1—1)

ETAPA A XXIV-A (4 Iunie)
Victoria Florești—Olimpia Rm. s. (1—4) 
Prahova Pl.—Aurora Urziceni (1—1) 
I.R.A. Cîmpina—Șoimii Buzău (0—1) 
Caraimanui Bușteni—Vlit. Slănic (2—2) 
Petrolul Beroa—Chimia Buzău (0—0) 
Carpați Sinaia—Azotul Slobozia (0—1) 
Gloria Buzău—Petrolistul Boldești (1—1)

ETAPA A XXV-A (11 Iunie)
Caraimanui Bușteni—Gloria Buzău (0—2) 
Azotul Slobozia—Petrolul Berea (1—1) 
Chimia Buzău—Aurora Urziceni (1—3)
Olimpia Rm. S.—Petrolistul Bold. (0—3) 
Viitorul Slănic—Carpați Sinaia (1—6)
Șoimii Buzău—Prahova Ploiești (1—O
Victoria Florești—I.R.A. Cîmpina (0—1)

etapa a xxvi-a (18 iunie)
Aurora Urziceni—Victoria Florești (1—5) 
Petrolistul Bold.—Șoimii Buzău (0—0) 
I.R.A. Cîmpina—Viitorul Slănic (1—0) 
Carpați Sinaia—Chimia Buzău (1—1) 
Petrolul Berea—Olimpia Rm. S. (0—1) 
Gloria Buzău—Azotul Slobozia (1—0) 
Prahova Pl.—Caraimanui Bușteni (2—1)

SERIA A Vl-a
Etapa A XIV-A (26 martie)

ETAPA A XVIII-A (23 aprilie)

Flacăra Moreni—Met. Mija (1—3)
Petrolul Videle—Rapid P. Olt (3—3)
Chimia Tr. Măg.— Petrolul Tîrg. (0—0)
Lotrul Brezoi—Sp. Roșiori (1—1)
Unirea Drâg.—Mușcelui C.lung (0—2)
Oltul Slatina—Dacia Pt. (2—1)
Comerțul Alex.—Oltul Rm. V. (2—1)

Petrolul Tirg.—Sporting Roșiori (2—0) 
Oltul Rm. V.—Mușcelui C-lung (0—0) 
Lotrul Brezoi—Oltul Slatina (0—6)
Petrolul Videle—Dacia Pitești (0—2)
Rapid P. Olt—Metalul Mija (0—4)
Flacăra Moreni—Chimia Tr. Măg. (0—2) 
Unirea Drăgășani—Comerțul Alex. (3—3) 

ETAPA A XIX-A (30 aprilie)

ETAPA A XV-A (2 aprilie)
Sporting Roșiori—Petrolul Videle 
Metalul Mija—Oltul Slatina
Rapid P. Olt—Lotrul Brezoi 
Petrolul Tirg.—Flacăra Moreni 
Dacia Pitești—Comerțul Alex. <
Oltul Rm. V.—Unțrea Drăgășani i
Mușcelui C.lung—Chimia Tr. Măg. i

ETAPA A XVI-A (9 aprilie)
Lotrul Brezoi—Dacia Pitești 
Flacăra Moreni—Mușcelui C.lung
Unirea Drăgășani—Met. Mija 
Oltul Slatina—Rapid P. Olt
Oltul Rm. V.—Chimia Tr. Măg. ( 
Comerțul Alex.—Sporting Roșiori i 
Petrolul Videle—Petrolul Tirg, ț

ETAPA A XVII-A (16 aprilie)

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

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

Comerțul Alex.—Flacăra Moreni 
Dacia Pitești—Rapid P. Olt 
Mușcelui C.lung—Petrolul Tirg. 
Metalul Mija—Oltul Rm. V. 
Sporting Roșiori—Unirea Drăg. 
Oltul Slatina—Petrolul Videle 
Chimia Tr. Măg.—Lotrul Brezoi

(1-5)
(1-1)
(1—3)
(1-2)
(0—8) 
(0-0) 
(1-2)

Chimia Tr. Măg—Rapid p. Olt 
Petrolul Videle—Lotrul Brezoi 
Muscelul C-lung—Metalul Mija 
Petrolul Tirg.—Comerțul Alex. 
Oltul Slatina—Unirea Drăgășani 
Sporting Roșiori—Oltul Rm. V. 
Dacia Pitești—Flacăra Moreni

ETAPA A XX-A (7 mai)
Comerțul Alex.—Oltul Slatina 
Metalul Miia—Chimia Tr. Măg. 
Rapid P Olt—Oltul Rm. V. 
Flacăra Moreni—Petrolul Videle 
Lotrul Brezoi—Petrolul Tirg. 
unirea Drăgășani—Dacia Pitești 
Mușcelui C-lung—Sporting Roșiori

ETAPA A XXI-A (14 mal)
Metalul Mija—Petrolul Videle 
Oltul Slatina—Mușcelui C-lung 
Unirea Drăgășani—Flacăra Moreni 
Dacia Pitești—Petrolul Tîrg. 
Comerțul Alex.—Chimia Tr Măg. 
Sporting Roșiori—Rapid P. Olt 
Oltul Rm. Vîlcea—Lotrul Brezoi

ETAPA A XXII-A (21 mal) 
Chimia Tr. Măg.—Unirea Drăg. 
Sporting Roșiori—Dacia Pitești 
Petrolul Videle—Mușcelui c-lung

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

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

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

(0-1)
(1—3)
(0-0)

Oltul Rm. V.—Flacăra Moreni (0—3)
Lotrul Brezoi—Metalul Mija (0—2)
Petrolul Tîrgovtște—Oltul Slatina (1—3)
Rapid P. Olt—Comerțul Alex. (1—2)

ETAPA A XXIII-A (28 mal)
Muscelul C-lung—Rapid P. Olt (0—4)
Petrolul Tirg.—Oltul Rm. Vllcea (1—2)
Oltul Slatina—Sporting Roșiori (1—3)
Metalul Mija—Comerțul Alex. (0—1)
Petrolul Videle—Unirea Dragi (1—3)
Flacăra Moreni—Lotrul Brezoi (1—i)
Chimia Tr. Măg.—Dacia Pitești (0—2)

ETAPA A XXIV-A (4 iunie)
Oltul Rm. Vîlcea—Oltul Slatina (0—1)
Rapid P. Olt—Flacăra Moreni (0—2)
Lotrul Brezoi—Mușcelui C-lung (2—1)
Sporting Roșiori—Chimia Tr. Măg. (0—3)
Dacia Pitești—Metalul Mila (2—4)
Unirea Drăg.—Petrolul Tirg. (0—3)
Comerțul Alex.—Petrolul Videle (0—0)

ETAPA A XXV-A (11 iunie)
Sporting Roșiori—Flacăra Moreni (0—5)
Oltul Slatina—Chimia Tr Măg. (0—1)
Petrolul Videle—Oltul Rm. V. (0—2)
Dacia Pitești—Mușcelui C-lung (1—1)
Unirea Drăg.—Rapid P. Olt (0—2)
Comerțul Alex.—Lotrul Brezoi (0—1)
Petrolul Tîrg.—Metalul Mija (2—1)

ETAPA A XXVI-A (18 iunie)
Chimia Tr. Măg.—Petrolul Videle (0—0)
Rapid P. Olt—Petrolul Tîrg (0—3)
Metalul Mija—sporting Roșiori (0—0)
Lotrul Brezoi—Unirea Drăg. (1—2)
Mușcelui C-lung—Comerțul Alex. (0—2)
Oltui Rm. Vîlcea—Dada Pitești (0—4)
Flacăra Moreni—Oltul Slatina (0-0)

BFfcO INTRE ANTRENORI ȘI ARBITRI
O COLABORARE CIT MAI RODNICĂ!

Ecouri la consfătuirea metodică anuală organizată sub egida federației de specialitate
La finele săptămlnii trecute, la 

București, au avut loc lucrările pri
mei consfătuiri metodice anuale a 
antrenorilor și arbitrilor care acti
vează in divizia A. Organizată de 
forul de resort, consfătuirea și-a 
propus să dezbată unele probleme 
vizînd reorientarea rugbyului în spi
ritul jocului modern, constructiv, 
\ alorificînd într-un mod mai efici
ent tot ce a apărut nou în literatu
ra de specialitate, experiența celor 
mai avansate școli din lume.

La sfîrșitul celor două zile de 
rodnice dezbateri, am socotit util să 
solicităm o serie de participant la 
consfătuire cu rugămintea de a-și 
exprima punctul de vedere pe mar
ginea lucrărilor.

• Theodor RADULESCU, antrenor 
principal al Științei Petroșani, lide
rul campionatului : „Este pentru pri
ma oară cînd antrenorii și arbitrii 
de divizia A participă la o aseme
nea consfătuire. Consider o . iniția
tivă reușită. Am făcut un schimb de 
opinii exprimate într-un spirit de 
sinceritate, ani elucidat multe aspec. 
te care, pe undeva, constituiau punc
te de divergență, mai ales între an
trenori și arbitri. Voi folosi un sin
gur exemplu: cum trebuie să se 
realizeze corect protecția . jucătorilor 
prinzători la repunerile din margine. 
Personal am căutat să lărgesc sfera 
problemelor în discuție, să mă re
fer și ia activitatea viitoarei comisii 
<le selecție. Componenții acesteia 
fiind o: meni dezangajați, îi văd în- 
tr-o dublă postură : nu numai în a- 
ceeti de a urmări gradul de pregă
tire a unor rugbțști susceptibili de 
s-lecțiOn .re, ci totodată de a fi si 
observatori federali la meciurile din 
c moionat. Față de importanța cnns- 
fățuirii, m-a surprins neplăcut ab
sența unor antrenori. "

• Florian TUDORACHE, antrenor 
prt’-rtpal al .Sportului studențesc : 
„Pe linia redresării rugby lui nostru 
fie performanță, actuala consfătuire

metodică își aduce un substanțial a- 
port. Este o primă modalitate de a 
realiza o unificare a instrumenta
rului de lucru al antrenorilor și ar
bitrilor. Există impresia tonică a 
unei acceptări de a colabora concret, 
deterniinînd la nivelul tuluror echi
pelor o orientare către jocul ofensiv, 
dîndu-se astfel rugbyului substanță 
și profunzime. Opinez pentru cons
fătuiri similare, dar la termene mai 
apropiate, să zicent înaintea turului 
ți returului campionatului sau in 
perioada vacanțelor. Consider că pre
misele colaborării mai strînse între 
antrenori și arbitri odată stabilite, 
acțiunea extrem de importantă de 
a depista cei mai valoroși rugbyști 
pentru loturile naționale, cu lucidi
tate și cu mai puțin... sentimenta
lism ca pînă acum. va da roadele 
scontate"

• \iorel CALIN, antrenor princi
pal al Rulmentului Bîrlad : „Se pare 
că s-a spart gheața !... Pînă acum, 
federația discuta prea puțin cu unii 
dintre antrenorii care activează in 
(ară. Selecția pentru națională s-a 
efectuat, ca o consecință a acestui 
fapt, vizînd, aproape in toate ca
zurile, jucători de la echipele din 
Capitală. Acum, iată, realitatea a 
dovedit că și în provincie se for
mează sportivi de valoare. Nu vreau 
să fac doar simple afirmații : de la 
noi au plecat peste 30 de rugbyști 
care activează în diferite echipe de 
divizia A, iar alții sint chiar in lot 
— Kășcanu, Bărgăunaș, Bucos, Ifti- 
mie. Mă bucură actuala orientare a 
federației, după cum apreciez unele 
opinii exprimate la consfătuire, cu 
francheță și fără un... ambalaj sa
vant. Va trebui să muncim mai mult 
și mai sincer. să vorbim aceeași 
limbă pentru a readuce rugbyu] 
românesc acolo unde îi este locul : 
printre fruntașele de pe glob”

® Rene CHIRI AC. arbitru, lector 
la Institutul de Educație Fizică și 
Sport; »Un singur regret ; acela că

actuala consfătuire metodică n-a a- 
v ut loc la începutul perioadei pre
gătitoare, ci intre tur și retur. In 
rest, o inițiativă excelentă. Este foar
te bine că toți participanții la cons
fătuire au dezaprobat tendința de 
anti-joc care s-a evidențiat la ni
velul multor echipe și mai ales lău
tul că s-a înțeles, in sfirșit, nevoia 
de a se evolua in maniera rugbyu
lui autentic. Școala românească de 
rugby își va spori prestigiul, accep- 
lînd o nouă orientare"

• ștefan CONS TANTINESCU, ar
bitru : „Am fost întotdeauna de pă
rere că intre antrenori și arbitri 
trebuie să existe o permanentă co
laborare. Nădăjduiesc ca această 
consfătuire este destinată să o ofi
cializeze. In fond și unii și alții tre
buie să avem același țel nobil — de 
a sprijini, pe multiple planuri, ac
țiunea de redresare a rugbyului nos
tru. Felicit federația pentru inițiativă 
și așteptăm ca returul campionatu
lui să traducă în fapt multe din o- 
biectivele propuse In consfătuire".

• Vasile C1ȘMAȘ, arbitru : „In
tre antrenori și arbitri era pină a- 
cum un fel de abis, inexplicabil și, 
mai ales, descurajator. Consfătuirea 
și-a propus să ne dovedească — și 
a reușii ! — că servim aceeași cau
ză, a rugbyului. pe care toți îl în
drăgim ți căruia ii dorini prospe
ritate continuă. Noi, arbitrii, va 
trebui să aplicăm într-un mod mai 
judicios litera regulamentului, fără 
a dezavantaja pe cineva, fără a in
fluența rezultatele. Calitatea de ca
valeri ai fluierului ne obligă să fini 
modele de conduită, de corectitudine 
și demnitate. Judecind competent 
și lucid fazele de joc, ne aducem a- 
portul la ridicarea valorii acestui 
sport, la crearea unei atmosfere să- 
nătoase pe teren și în tribune. In
tr-un fel. contribuim direct la edu
carea sportivilor ji spectatorilor'^

SPORTUL PENTRU TOJI, PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ
(Urmare din pag. 1)

deosebit de importante in muncă și 
viață. Este una din rarele activități 
care reclamă, simultan, angajamentul 
trupului și al minții. Educația fizică 
și sportul furnizează soluții intere
sante in folosirea timpului liber, per- 
niițind destinderea, recrearea, dis
tracția, desăvirșirea personalității.

Pentru ca omul să practice spor
tul toată viața, el trebuie să capete 
această deprindere încă din copilărie. 
Realitatea ne dezvăluie, insă, că prin 
familie, școală, organizațiile de tine
ret și mijloacele de propagandă se 
face prea puțin pentru a trezi Și for
ma de la virste fragede gustul pen
tru mișcare, pentru a-i stimula să facă 
regulat sport, să-și întărească corpul.

Prejudecata potrivit căreia sportul 
ar fi o pierdere de vreme (!) și ar 
acționa in dauna pregătirii școlare, 
cum că primii in sport ar fi... ulti
mii la învățătură, mai sălășluiește — 
din păcate— In mentalitatea unor pă
rinți, care nu înțeleg că educația fi
zică reprezintă o cerință vitală in re
gimul de viață al copiilor lor. Proba 
evidentă o constituie faptul că unii 
părinți îți sustrag copiii de la lec
țiile de educație fizică, prin scutiri 
medicale, acordate nu o dată cu prea 
mare ușurință de medici.

In destul de multe școli se face ex
trem de puțin pentru atragerea între
gului tineret în practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și a sportului. 
Organizarea, în acest scop, a unor 
forme cit mai interesante și atractive 
din care fiecare elev și student să-și 
poată alege la bunul plac forma pre
ferată a rămas un deziderat. Sfera 
de preocupări se îngustează doar la 
formele competiționale. Adesea pro
gramarea activității sportive de masă 
se concepe și se realizează numai sub 
conducerea profesorilor de educație 
fizică. Vom relata o asemenea situa
ția, întîlnită la o școală generală. In- 
tr-o duminică se planificase organiza
rea unei excursii și a unui concurs 
de orientare turistică. Acțiunile nu au 
avut, însă, loc, pentiu că ambii pro

fesori de educație fizică au fost 
ocupați cu conducerea echipelor re
prezentative ale școlii Ia competiții 
locale. Oare, în lipsa profesorului de 
educație fizică, intr-o școală eu zeci 
de cadre didactice, nu mai era nimeni 
în măsură să sprijine inițiativele ele
vilor pentru desfășurarea unor acțiuni 
sportive și turistice ?

O serie de exemple deosebit de va
loroase dovedesc că o asemenea prac
tică este insuficientă pentru a asigura 
Îndeplinirea obiectivelor care se pun. 
D.spunem in rindul cadrelor didac
tice, a părinților și chiar a elevilor, 
de rnulți animatori sportivi, care, a- 
tunci cînd sint antrenați, reprezintă 
un potențial esențial in amplificarea 
activității de educație fizică și spor
tivă a maselor.

Abordarea unor asemenea probleme 
reclamă și necesitatea acționării cu 
oonsecvență, pentru ca prin asociațiile 
sportive din întreprinderi și institu
ții să se realizeze mai mult decit, așa 
cunt se mai întilnesc unele situații, 
doar echipe reprezentative, mai ales 
de fotbal. Cerința care se ridică tot 
mai insistent este să ne propunem 
și să realizăm in practică obiectivul 
de a cuprinde in activitatea de edu
cație fizică, sport și turism, masele 
largi de oameni ai muncii. Amplifi
carea rezultatelor bune obținute pină 
în prezent și atingerea obiectivelor 
nu este posibilă decit prin promova
rea sportului de masă printr-o gamă 
largă de forme și mijloace. In apli
carea în mod efectiv a măsurilor 
stabilite, precum și in extinderea și 
perfecționarea conținutului și forme
lor educației fizice și a sportului de 
masă este un teren de largă afirma
re a inițiativei organizațiilor sporti
ve precum și a organizațiilor de masă 
și de stat cu atribuții in domeniul 
acestei activități.

De altfel, practica oferă și alte e- 
xemple din care rezultă că educației 
fizice și sportului nu li se rezervă 
rolul de element important în pro
cesul instructiv-educativ, în realizarea 
ur.ei buna stări de sănătate (i forti

ficare fizică a tinerei generații, a în
tregii populații. Cum se poate inter
preta. de exemplu, poziția conducerii 
Institutului medico-farmaceutic din 
București, care, într-o perioadă cînd 
se pune problema propagării largi în 
mase a exercițiului fizic, ca factor 
preventiv al bolii și ca mijloc de 
intărire a sănătății populației, a fă
cut o intimpinare față de ordinul mi
nistrului educației și invățămintului 
privind aplicarea hotăririi Colegiului 
Ministerului cu privire la obligativi
tatea educației fizice in anul II de 
studii ? Și, cu toate că i s-a răspuns 
„negativ", Institutul nu a aplicat a- 
cest ordin în primul semestru al anu
lui școlar 1971-72.

După părerea noastră, ideea potri
vit căreia educația fizică ar încărca 
programele săptămînale și ar supune 
tineretul la supraeforturi este greși
tă și dăunătoare. Această activitate, 
indispensabilă unei dezvoltări armo
nioase a tineretului, atît de plăcută, 
recreativă și deconectantă, exercitînd 
o influență favorabilă și asupra dez
voltării intelectuale, nu poate fi a- 
preciată în acest fel spre a se jus
tifica luarea unor măsuri de natură 
să-i diminueze eficiența biologică și 
educativă.

Pe fondul eforturilor lăudabile pe 
care Ministerul Educației și învăță
mântului le face pentru creșterea nu
mărului orelor și perfecționarea pro
cesului de educație fizică pentru tine
retul din toate verigile învățămtntu- 
lui, contrastează propunerea repre
zentantului Ministerului Industriei 
Ușoare (într-o ședință a Colegiului 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului) de a se reduce numărul lec
țiilor de educație fizică pentru elevii 
școlilor profesionale. „Argumentată" 
pe faptul că elevii din aceste școli ar 
face destulă mișcare, care ar echiva
la eu „sport ', ta orele de muncă la

fabrică și — ca atare •— nu ar mai 
avea nevoie de atîta educație fizică, 
propunerea a fost susținută. în mod 
surprinzător, și de conducerea Direc
ției generale a învățămîntului profe
sional și tehnic și adoptată cu ușu
rință ca măsură de Ministerul Edu
cației și Invățămintului. Este aici ca
zul să precizăm că nu se poate pune 
semnul egalității între acțiunile efec
tuate in procesul muncii și exercițiul fi. 
zic, atît ca scop cit și ca efect. Activi
tatea în producție, care la aeești elevi 
înglobează peste 70 la sută din pro
cesul de invățămînt, influențează uni
lateral organismul, presupune o soli
citare neuniformă a diferitelor grupe 
musculare, ceea ce poate avea in
fluențe negative asupra atitudinilor 
corpului și a capacității funcționale a 
organismului individului. De altfel, 
insuficienta activitate fizică cu carac
ter de compensare, atît prin procesul 
de Invățămînt, cit și în timpul liber, 
este pusă în evidență și de studiul 
privind potențialul biomotric al ele
vilor, recent elaborat de Centru! de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S. Re
zultatele dovedesc că- elevii de am
bele sexe ale școlilor profesionale 
prezintă indici de creștere somatică și 
dezvoltare motrice mai slabi decit co
legii lor de liceu. în acest caz, educa
ția fizică capătă un adevărat rol pro
filactic, prevenind urmările neplăcute 
de care vorbeam mai sus. Tocmai ds 
aceea, educația fizică și activitatea 
sportivă a elevilor școlilor profesio
nale trebuie dezvoltată și nicidecum 
redusă.

Educația fizică are datoria să mear
gă în strinsă unitate cu celelalte com
ponente ale educației comuniste, in 
slujba formării omului nou, multila
teral dezvoltat, al societății noastre 
socialiste,



STEAUA (1-1 CU BAYERN MUNGHEN)
N-A FRUCTIFICAT AVANTAJUL TERENULUI

DEBUT BUN AL TENISMENILOR ROMÂNI
ÎN TURNEUL DE LA WASHINGTON

(Urmare din pag. 1)

dănescu n-a putut-o face uitată fi
ravul Aelenei, și a cedat complet 
inițiativa oaspeților.

Pregătirea insuficientă, lipsa u- 
nur mijloace pretinse de evoluția 
fotbalului pe plan internațional, și 
unele carențe, mai vechi, individu
ale sau colective și-au spus pînă la 
urmă cuvîntul în finalul jocului. 
Am apreciat efortul 
cut de jucători, dar 
de ce unii dintre ei 
Năstase, Sătmăreanu
— deși aviaați — n-au renunțat la 
conducerea prelungită a balonului 
în fața unor adversari rapizi, te
nace, necruțători în

de voință fâ- 
n-am înțeles 
(Pantea, Vigu, 

și Aelenei)

deposedare 
repiiere și 
faptul că din acest motiv au ratat 
multe acțiuni ofensive, ei au riscat 
să fie și loviți, cum s-a întîmplat 
de cîteva ori cu Vigu sau Aelenei. 
Sînt sesizări care nu mai trebuie 
transmise de pe banca antrenorilor, 
ci să le facă însăși jucătorii pe te
ren, din proprie inițiativă. Și aceas
ta va fi mai necesară în retur, la 
MUnchen, unde gazdele vor fort» 
victoria și calificarea. Acum șan
sele sînt de partea lor.

întîlnirea. de factura și intensi
tatea specifice unor jocuri dificile, așa

și cu o mare putere de 
dublare. în afară de

cum sînt toate în cupele europene, 
a plăcut și a ținut încordată aten
ția spectatorilor în prima repriză 
prin acțiunile curajoase, incisive și 
destul de spectaculoase ale echipei 
Steaua — cit l-a avut în formație 
pe Iordănescu —, iar în a doua 
prin revirimentul mhnchenezilor 
care treptat au pus stăpînire pe joc 
și au amenințat serios poarta lui 
Haidu, chiar dacă Gerd Miiller n-a 
apărut așa cum îl recomanda fai
ma' de care se bucură (și una din 
cauze, dacă nu chiar singura, se 
numește... Hălmăgeanu, care l-a 
marcat strict, dar sportiv).

i
I
I
i
i
I

LA HANDBAL FEMININ
(prin telex). In cea 
a turneului interna-

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Au continuat întrecerile turneului 
internațional de tenis de la Wa
shington, contînd pentru circuitul 
Marelui Premiu — F.I.L.T. Cam
pionul român Iile Năstase, unul 
dintre favoriții competiției, l-a întîl- 
nit pe Patricio Cornejo (Chile), de 
care a dispus cu scorul de 6—2, 
6—4. Ion Țiriac a cîștigat cu 6—0, 
6—2 în fața austriacului Hans 
Kary. Asul american Stan Smith,

care se află în prezent pe primul 
loc în clasamentul circuitului, a 
dispus cu 6—3, 1—6, 6—3 de sue
dezul Ove Bengston.

Iată alte rezultate înregistrate: 
Connors (SUA) — Svendssen (Sue
dia) 6—3, 6—3 ; Graebner (SUA) — 
Szoke (Ungaria) 6—4, 6—2 ; Koch 
(Brazilia) — Edlefsen (SUA) 6—3. 
7—5 ; Barthes (Franța) — McMa
nus (SUA) 6—3, 6—2 ; Fillol (Chi
le) — Goven (Franța) 7—6, 6—1.

atacurile de ELEMENTUL SURPRIZĂ ADUCE EGALAREA
STEAUA — BAYERN

AU MARCAT : Tâtaru 
G MOlier (min. 70).

1-1 (1—0)
(min. 17) și

Stadionul „23 August", timp în
sorit, cald, teren bun, aproximativ 
40 000 spectatori. Raport de corners: 
2-4 (1-0).

STEAUA : Haidu — Sătmârear.u. 
Smărăndsche, HÂLMAGEANU CRIS- 
TACHE. Vigu. NAOM, Pantea, TA- 
taru. iordănescu (min. 39 : Ae
lenei). Năstase.

BAYERN : Maier — Har.sen. 
SCHWARTZENBECK. BECKEN
BAUER. Breitner. ROTH ZOBEL. 
HONESS Schneider (mln 55 : 
KRAUTHAUSEN) G. Milller. SOhn- 
holz.

Arbitrii : L, Boogaerw (la centra).
J. Beck și C. Corwer ; toți din Olan
da. au condus bine.

Pentru toți cei 40 000 de spectatori 
aflați ieri după amiază pe stadionul 
„23 August” din Capitală, Steaua a 
fost — în primele 45 de minute — 
o surpriză prin jocul său bun, ne- 
recomapdat de nici una din evolu
țiile de pînă acum ale echipei. De 
aceea, primele acțiuni ale ofensivei 
militarilor au fost punctate de pu
blic cu adevărate ovații. Astfel, o 
cascadă de fente ale lui Iordănescu 
.aprinde” tribuna. O minge trimisă 
de el lui Pan tea, pe dreapta, II o- 
bligă pe Beckenbauer (min. 2) să a- 
runce balonul în corner Steaua se 
comportă ca în zilele ei bune, por
tarul Maier avînd foarte mult de 
lucru în aceste minute de început. 
Din spate, Vigu. dar mai 
alimentează necontenit 
șuturile se succed, dar 
cate — tot atît de dese i 
gile care ocolesc poarta.

Tătara

i ales Naom. 
pe atacanți.
— din pă- 

sînt și mio- 
Notăm do’xă 
în min.

(creat de Iordănescu) și 12 (Maier 
prinde foarte greu). Atacanții echi
pei din MUnchen, în frunte cu Mul
ler, aproape că nici nu se văd. Gol. 
geterul ultimului campionat mondial 
operează undeva pe la mijlocul te
renului, venind deseori chiar în a- 
jutorui liniei de fund.

Și ceea ce se aștepta mai puțin, 
a-a înțîmolat : Steaua a deschis sco
rul prin TATARU (min. 17). care a 
fructificat o centrare venită de pe 
stingă, pe trasetfl Vigu—Iordănescu : 
1—0. ta această fază Tătaru a pornit 
din poziție de ofsaid. Golul aprinde 
□entru cîteva minute ambițiile lui 
Bavem si Zobe! (min. 19) si MUler 
'min. 2 ) exnediază primele suturi 
ale formației vest-germane. în a- 
eelași minut cu Miiller Tătaru este 
-e ca’e de a mări diferența, șutînd 
foarte frumos de la 20 m. Mingea 
Tece Insă cu foarte puțin oe lingă 
bară, la o fază în care Maier fu
sese învins. Oaspeții nu demonstrea
ză tn aceste momente clasa care 

ea să se vadă dună pauză ș! mal 
tn ultima jumătate de oră de

Steaua continuă să aibă inițiativa 
dar foar*e multe mingi sînt irosite 
datorită jocului stereotip al _ .
mai mulți dintre fotbaliștii bucures- 
teni : preluare, dribling prelungit, 
prebingit nînă cînd un apărător al 
iul Bayern irtervenea hotărlt si re- 
ruoera balonul Datorită acestei «îs- 
•erne de joc. Steaua obosește mal 
rer>ede și trebuie să notăm la acti- 

lui Bavem cîteva excelente «1- 
ții de gol (min. 31 - Roth.
— Honess).
“auza delimitează perfect 

aspecte total diferite s dacă In 
—.a re->riză Steaua a acționat

celor

min.
drruă 
pri- 

_____ ____ ,____ mai 
bine. în cea de a doua e«te rîndul 
elevilor a-trenorului Udo Lattek să 
arate ce știu. După ce Năstase, prin 
cr<»«ine. îsi creează (șl aool pierde) 
o bună poziție de șut (min. 47). no- 
tăm „vhiuleaua* pornită din gheata 

.lob* al lui Bec- 
s'opata de Sma- 
Trei minute mai 
foarte ușor de 
Stelei ș! trimite 
dar Haidu blo-

Sînt momente

Udo Lattek asediat de ziariști
Foto i S. BAKCSY

MICRO-REPORTAJ LA VESTIARE
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BERLIN 8
de a doua zi ___  __  ....
țional de handbal feminin ce se 
desfășoară la Neubrandenburg, re
prezentativa României a obținut o 
victorie dificilă in fața echipei na
ționale a Poloniei. întrecerea a 
fost în marea majoritate a timpului 
echilibrată: 8—8 la pauză și 11—11 
la jumătatea reprizei secunde. Din 
acest moment. româncele, cu 
plus de experiență, 
distanțeze (16—12), 

la

un 
au reușit să se 
terminind vic- 
scorul de 16—14torioase In final 

(8—8).
învingătoarele 

această partidă, 
au ratat mult 
Handbalistele 
cu mult curaj, 
rioasă formației române, 
liniat că pe parcursul meciului, Ro
zalia Soș a ratat și 3 aruncări de la 
7 metri! Au înscris: Soș 4, Arghir 4, 
T. Popa 1, Bâiceianu 2, Miklos 3, 
Ibadula 2 de la Învingătoare, res-

au strălucit Innu
Ele au greșit pase, 
din poziții sigure, 

poloneze au evoluat 
dlnd o replică se- 

De sub-

pectiv, VVonzowicz 3, Dados 1, 
Lowczynska 1, Litwin 6, Zawislinska 
3 de la Învinse. Au condus: Wehner 
și Buchda din R.D. Germană.

O mare surpriză s-a înregistrat 
în meciul Danemarca—Ungaria. 
Confirmînd valoarea și forma bună, 
handbalistele daneze au obținut un 
succes pe deplin meritat cu scorul 
de 10—9 (7—3). în sfîrșit, echipa 
R.D. Germane a înregistrat o vic
torie dificilă în fața naționalei 
cehoslovace: 14—11 (10—6).

Clasamentul după 
concurs :
1. R. D. Germană
2. Danemarca
3. România
4. Ungaria
5. Cehoslovacia
6. Polonia

Cea de a treia 
tiției programează 
slovacia—Polonia. " 
Danemarca și

La Calgary

FAVORIJII SE IMPUN IN „MONDIALELE44
DE PATINAJ ARTISTIC

două
2 
2
1 
0 
0 
0

o 
o 
o
1
1 
o

o 
o
1
1
1
2 
a

zile de
36—23
23—19
23—24
23—24
25— 28
26— 38

4
4
2
1
1 
0 

compe-

2
2
2
2
2
2

etapă 
meciurile Ceho- 

R. D. Germană— 
România—Ungaria.

DIETER HOBECK

La Calgary (Canada) au început cam
pionatele mondiale de patlnaj artistic. 
In proba masculină, după desfășurarea 
a 4 din cele 6 figuri Impuse, pe primul 
loc In clasament se află marele favorit 
al competiției, cehoslovacul Ondrej 
Nepela cu 691,8 puncte. Serghel Cetve- 
ruhln (U.R.S.S.) ocupă locul doi cu 
654.2 p. urmat de Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.) — 613,3 p, Jan Hoffman (RD. 
Germană) - 613,3 p, Serghel Volkov 
(U.R.S.S.) — 606,3 p șl John Petkevici 
(S.U.A.) — 604,6 p. La întreceri parti
cipă 20 de patinatori.

In proba de perechi, după disputarea 
primei părți a competiției, pe 
loc se află cuplul Irina “ 
Aleksei Ulanov (U.R.S.S.) 
Ludmila Smirnova 
(U.R.S.S.) ocupă 
iar pe locul trei se
— Uwe Kageimann
102.00 p.

După disputarea
Impuse, tn această probă conduc Paho
mova — Gonkov (U.R.S.S.) cu 09.8 p.

primul
Rodnina — 

_______  CU . 106.2 p, 
— Andrei Suraiktn 

locul doi CU 104.4 p, 
află Manuela Gros» 
(R.D. Germani) —

primelor dansuri

j CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa C)
I
I
I
I
I
I
I
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BULGARIA — OLANDA
5—3 (2—0, 2—2, 1—1)

a 
re

După meci, obișnui
tul asalt pentru decla
rații... Ziariștii și foto
reporterii români și 
vest-germani sînt In că
utarea impresiilor. Va
lentin Stănescu intră in 
vestiarul băieților săi și 
le mulțumește pentru 
eforturile depuse, apoi 
ne spune: „Cea mai 
mare pierdere din acest 
meci o constituie acci
dentarea lui Iordănes
cu. Mi-e teamă să nu 
fie o ruptură de mușchi, 
m-aș bucura să fie doar 
o, leziune. Cu Iordănes
cu în formație poate 
cîștigam. Golul primit 
s-a datorat unei mari 
greșeli de marcaj : 
Miiller a fost lăsat li
ber, contrar indicații
lor mele. Consider că 
pentru actualul stadiu 
de pregătire, echipa s-a 
mișcat destul de bine, 
mai puțin Năstase și 
Aelenei, care cu fizicul 
lui firav nu putea să 
se angajeze prea mult 
cu masivii săi adver
sari. Căderea din re
priza secundă se dațo- 
rește pauzei de iarnă, 
lipsei campionatului! 
Sînt convins că la Miin- 
chen după ce vom Juca 
trei etape de campio
nat, și pregătirea tizi ■ 
că a jucătorilor va fi 
mai bună". Pe culoar. 
în timp ce se îndrepta 
spre duș, ti acostăm pe

Sâtmăreanu : „îmi pare 
rău de golul primit. 
Fiind mai departe ce 
fază, am strigai celor 
din jurul lui Muller să-l 
marcheze, dar nici unul 
n-a putut și „tunarul", 
care n-a făcut prea 
mult In tot meciuL a 
egalat! Ce-i drept cu 
un gol frumos. Nu-mi 
pierd speranțele în 
jocul revanșă. Am bă
tut la Barcelona un ad
versar mai bun 
Bayem* !

Liniște deplină 
bina arbitrilor.„ 
bill, cei trei olandezi ne 
răspund la întrebări 
„Principaltd", Booga-
erts, ne spune că 
„Steaua a părut obosi
tă în repriza a doua. 
Poate turneul din Bra
zilia nu le-a priit ju
cătorilor, ca șl echipei 
olandeze Eindhoven, 
care după ce s-a îna
poiat din Indonezia a 
fost mal obosită decît 
după un campionat în
treg."

In vestiarul vest-ger- 
man nu se poate intra. 
Ușa era „barată" de 
antrenor și directorul 
tehnic. Udo Lattek este 
mulțumit de rezultat : 
„Așa cum am prevăzut. 
Steaua a Jucat cu două 
clase mai bine decît In

decît

in ca- 
A ma

meciul de Cupă de la 
Timișoara. Golul pe 
care l-am p: 
tocat zonei libere, 
sate In 
Mi-au 
Haidu 
regret 
mului 
câtor foarte bun.”

Robert Schwann — 
directorul tehnic: „Pri
mele 45 de 
fost 
mei. 
tida 
cu 
sîmbăta trecută), 
am fost conduși 
pauză, echipa 
revenit, grație unei pre
gătiri fizice mai bune". 
în drum spre autocar. 
Muller i ,.N-am făcut 
prea mult, dar golul în
scris îl consider unul 
din cele mai frumoase 
din carieră..."

Beckenbauer i „1—1 
este excelent La un 
moment dat credeam 
că vom pierde... dar 
ne-a salvat Gerd".

tn fine, președintele 
clubului Bayern, dl. 
Wilhelm Neudecker este 
la fel de laconic, dar 
mulțumit. ,.N-a fost un 
Joc prea mare, dar 
foarte sportiv, înche
iat cu un rezultat e- 
chitabil".

Golul
mit s-a rta- 

lâ- 
careu] ce 16 m. 
plăcut Tătaru. 
și Iordănescu și 
accidentul ulti- 

care este un ja-

minute au 
pentru ai 

și In par- 
campionat

Kaiserslautern (nx. 
cînd 

la 
și-a

grele 
dar ca 

din

Ion OCHSENFELD

:.*m -vhiuieaua* i 
lui Miiller. la un . 
kenbauer, snlendid 
randache (min 57) 
tfrzta. Rntb scapă 
fundașii centrali ai 
puternic la poartă, 
chează excepțional 
de superioritate ale albilor. Pe dreap
ta Krauthausen,
HSness șau Siihnholz sînt opriți cu 
greutate. Egalarea se întrezărea S> 
minutul 70 a si adus-o i nn fault al 
lui Smarandache asupra lui Zobe) 
e*te sancționat la aproximativ 25 m 
de poarta lui Haidu. Execută Roth. 
Mingea face bolti. Miiller, plecat de 
tingă Roth trece prin apărarea Ste
lei și primește balonul exact acolo 
unde trebuia. Haidu. derutat de nou
tatea execuției, se pierde și STULLER 
egalează. Din acest moment dorim 
cu toții ca timpul să treacă repede, 
cît mai repede, pentru că era tot 
mai pregnantă superioritatea oaspe
ților Mal notăm cîteva ocazii ale a- 
cesto-a si încheiem acest film al 
meciului cu șutul de toată frumuse
țea expediat de Tătara în min. 89.

Mircea TUDORAN

Iar pe stingă
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în conjunctura de incertitudine 
acestui campionat, cînd orice 
zultăt începe să devină posibil, iar 
totul este încîlcit 
într-un vis de duminică, 
Bulgariei mai 
teoretic — sâ spere ca, 
cînd va ciștiga toate jocurile ce Ie 
mal are de disputat pînă la sfîrșit, 
să se claseze pe locul 2. Motiv pen
tru care ea a abordat foarte serios 
partida cp Olanda, această echipă 
de băieți teribili, capabili de pozne
le cele mai năstrușnice. Bulgarii au 
condus cu 2—0. în prima repriză, 
si cu 4—2, la sfîrșitul celei de a 
doua, dar asta nu i-a scutit de 
emoții, fiindcă olandezii s-au com
portat tot timpul cu nonșalanța ce
lui care nu are nimic de pierdut, 
iar Țițelkov. înlocuitorul titularu
lui Radev (accidentat luni) este un 
portar — indiscutabil — dotat, dar 
care mizează prea mult pe șansă. 
Partida a fost dinamică, foarte a- 
nimată. 
tul fizic 
biția cu __  _ _ ___ , „ .
Cîștigînd greu, dar meritat cu 5—3 
<2—0, 2—2, 1—1) un meci care a
fost ..de matineu" doar datorită ri
gorilor programului, reprezentativa 
bulgară se menține în cursa pen
tru locurile fruntașe.

Au marcat: Dimov (min. 5). 
nov (min 
Bîcivarov 
(min. 54), 
29 ș! 55),

Arbitrii 
Ujfalussv au _ . . . 
22 minute de penalizare.

poate
st anapoda ca 

formația 
cel puțin 
tn cazul

a plăcut prin angajamen- 
al jucătorilor șl prin am- 
care s-a luptat pe gheață.

Ne
ll), Mecikov (min. 31), 
(min. 34). Velicikov 
respectiv Deheer (min. 

van Vegel (min. 37). 
Sergio Berloffa șl Ervin 

dictat în acest meci

ITALIA — R.P. CHINEZA 
7_1 (1—1,5—0,1—0)

După o repriză egală pe tabela de 
marcaj și pe terenul de gheață, e- 
chipa azurilor a obținut o victorie 
mai ușoară dectt se prevedea : 7—1 
(1—1, 5—0. 1—0).

învingătorii, mai rutlnați, mai 
buni patinatori, s-au apărat fără gre
șeală in momentele dificile (la 1—1, 
tn repriza secundă, s-au aflat de eî- 
teva ori în inferioritate numerică, 
de două ori chiar în trei oameni pe 
gheață), făctnd uz de întregul lor ar
senal tehnic, fizic șl tactic pentru a 
ieși din impas. In minutul 29, cînd 
continuau să fie în inferioritate, la 
un contraatac fulgerător, Savaris a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Prob* feminin» de 19 km din concursul 
de acrii fond de la Labil a fost cîști- 
ga-.i de schloara soV.etică Galina Ku
lakova. triplă camploan* olimpică la 
Sapporo cu timpul de 31:59. în proba 
masculin* de 50 km, victoria a revenit 
finlandezului Hannu Taipale. cronome
trat în 2h 3833. Sportivul sovietic Vla
dimir Doiganov a sosit pe locul doi tn 
2h 40:23. Iar finlandezul Manne Llima- 
tadnen a ocupat locul trei cu 3:40.39

Brazilianul Jorțe Bruder conținu» sâ 
ffe Uder în campionatul mondial de 
Uhtlns, (Sas* „star-, după desfășurarea 
regate*, a treia, care a fost cîștigată de 
suedezul Petterson cu 62 de puncte. 
Echipajul Iul Bruder, are 179 p, fiind 
urmat în clasament de Petterson (Sue- 
d.‘a) cu 168 p |1 Correia (Portugalia) cu 
m p.

Ca prilejul unul concurs de atletism 
care * avut loc la Columbus (Ohio), 
cunoscutul sprinter Herb Washington 
a rfștlga: cursa de M yarzl plat cu tim
pul de 5 9 Proba de 300 yarzl a revenit 
lui Marshall DHL cronometrat în 29.6. 
La săritura tn inălțima, Dennis Adam a

a obținut o surprinzătoare victorie cu
2.16 * " ' ■"*’ 
Pat
2.13

m în fața recordmanului mondial 
Matzdorf, Clasat pe locul doi cu 
m.

Început campionatele Internaționale 
‘ ‘ _ * . . . au

Au .
de tenis de la Cairo. în primul tur 
fost înregistrate rezultate normale : Me- 
trevell (U.R.S.S.) — Zugarelli (Italia) 
8—6, 6—3 ; Pietrangeli (Italia) — Llha- 
clov (U.R.S.S.) 6—4, 6—2 : Gaslorek (Po
lonia) — Warboys (Anglia) 6—4, 8—6 1
Pan arta (Italia) — Gebert (R.F. a Ger
maniei) 3—6, 6—1. 6—2.

Orașul San Sebastian a-ar putea să de
vină anul viitor locul de desfășurare al 
campionatului mondial de ciclism. După 
cum se știe, inițial, 
stabilit ca ac-astă 
telor lumii să aibă 
celcma. Oficialitățile 
in prezent serioase

forul Internațional a 
ediție a campiona- 
loc în orașul Bar- 
acestui oraș avîrid 

_ r_______ dificultăți, au ară
tat că este foarte posibil ca întrecerile 
să fie „transferate44 altui oraș spaniol 
la San Sebastian, care în 1965 a mai 
organizat tradiționala competiție. In a- 
ceastă situație se așteaptă răspunsul 
federației internaționale de ciclism.

găsit o breșă in dispozitivul apărării 
adverse și echipa Italiei a preluat 
conducerea. A fost golul care se pare 
că i-a descumpănit pe hocheiștii chi
nezi.

Pînă la sfîrșitul reprizei a doua, 
ei dau pase la întîmplare și comiț 
serioase greșeli de marcaj. In plus, 
forma slabă a portarului Uan-Cin-an 
înlocuit fAră prea mare succes de 
Kuo Hun, le-a permis italienilor să 
se desprindă în a doua treime a par
tidei pînă la 6—1.

în ultima repriză, italenii, mulțu
miți de rezultat și gîndindu-se pro
babil la viitoarele partide decisive, 
nu mai insistă.

Meciul era practic jucat.
Au marcat i Sandro de Toni (min. 

32 și 42), Savaris (min. 29 și 35), 
Renato de Toni (min. 2), Gasser (min. 
38), Brugnoli (min. 40), respectiv 
Huan Pen-fa (min. 16).

Au arbitrat: Henning Elley (Olan
da) și Karl Haidinger (Austria).

AUSTRIA — UNGARIA
4—3 (1-0, 2-2, 1-1) PUCURI

Miza a pus amprenta pe acest 
unul din derbyurile grupei C. 

____ 1 a fost agitat, nervos. Ho
cheiștii austrieci au rezistat mai 
bine marii tensiuni a partidei, bene
ficiind — printre altele — și de pri
peala atacanților maghiari care, în 
reprizele a doua si a treia au ratat 
nenumărate ocazii de gol. Și astfel 
Austria cîștigă o partidă foarte di
ficilă, care îi consolidează poziția 
secundă în clasament. Scor final 4—3 
(1—0, 2—2, 1—1).

Au marcat i Puschnig (min. 19), 
Felfernig (min. 22), Hausner (min. 
31), Morte (min. 45), respectiv 
Enyedi (min. 26), Bikăr (min. 29), 
Menyhărț (min. 40).

Au arbitrat I Franz Baader (R.FiG.) 
șl Ernie Zaalberg (Olanda).

(Culese în ziua de repaus)
ioc, ui
Meciul • Majoritatea echipelor au făcut 

excursie de neuitat la Cheileo
Bicazului. Hocheiștii italieni au pre
ferat Poiana Brașov, de unde s-au 
înapoiat mai tîrziu, pierzînd cîteva 
numere ale spectacolului folcloric 
prezentat seara pe scena Casei de 
cultură în cinstea participanților 
la C.M. 'Atacantul Ruggero Savaris 
ne mărturisea că este insuficientă 
o zi pentru a putea vizita orașul 
Brașov șl frumoasa lui Poiană. Și. 
încă un amănunți tn ctfrsul plim
bări! deosebit 'de agreabile, toți ju
cătorii și-eu cumpărat șt au purtat 
cunoscutele șepci vînfitorești confec
ționate din Iască.

au vizitat-o destul de des...
„Barbarossa" în dublu exemplar (italienii Mastel și Savaris) pe banca 
pedepsiților, pe care

DOAR ÎN ZIUA DE PAUZA!
(Ormare din pag. I)

admirâ arhitectura magnifică a 
Cheilor Bicazului și pe acei teme
rari alpiniști, care fac o escaladă 
de iarnă pe un perete de piatră, 
înalț cam cît trei „Intercontinenta- 
luri“ puse unul deasupra celuilalt.

— Asta sport, zic și eu — ex
clamă un hocheist danez, roșcat, 
pletos și cu barbă...

Președintele comisiei de organi
zare oferă apoi o masă prieteneas
că în saloanele intime ale „Vilei 
soarelui" din stațiunea Lacul Roșu. 
Domnește o atmosferă de cordiali
tate și veselie.

Seara, ansamblul local „Harghi
ta" a dat un spectacol în cinstea 
participanților, dezvăluindu-le fru
musețea cîntecului și jocului popu
lar de pe aceste meleaguri.

Tîrziu, în restaurantul hotelului 
„Bradul", după ce jucătorii pleca
seră de mult să se culce, antreno-

norii echipelor rămăseseră la mese, 
cu hîrtie în față. Vorbeau încet, pe 
șoptite, la ureche, calculind. Toți 
erau serioși, îngîndurați.- - -

Ișl
„Jocul de-a vacanța' 

nașe. Campionatul 
cursul...

se termi- 
continuă

Crosa

e

•' Masorul ecfiipef oîanHeze, Karî 
Crouwel a fotografiat, din mai 
multe poziții, fiecare evoluție a ar
tiștilor care s-au produs pe scena 
Casei 'de cultură. întrebîndu-1 de 
ce 11 Interesează atît de mult dife
ritele secvențe ale spectacolului, 
ne-a răspuns, de fapt... soția Iul 
'AnnemieRei „Niște prieteni din O- 
landa, care au fost la Mamaia, m-au 
Învățat cîteva dansuri românești. 
Pentru mine a fotografiat Karl*, a 
conchis cu rfmSetuI pe Buze so
ția masorului.

•' Fiind una dintre cele două for
mații neînvinse pînă în ziua de' 
pauză, echipa Austriei n-a vrut să 
riște nimic, rămînîncf !a Miercu
rea Ciuc. Cineva ne spunea că aus
triecii s-au antrenat marți la două 
porți, într-un ritm parcă mal îndră
cit dectt acela arătat în primele 
Jocuri. Deși îl aștepta a doua zi un 
med foarte greu cu selecționata 
Ungariei. Sau tocmai de aceea!...

• DouS aniversări în corpul de 
arbitrii Italianul Sergîo Beri of fa șl 
olandezul Ernie Zaalberg au împli
nit marți 36 și, respectiv, 29 de ani. 
Colegii l-an sărbătorit pe amfndni 
tn restaurantul hotelului ..Rrnrtnl" 
cu... pepsi-cola șl prăjituri. Ca și 
sportivilor, arbitrilor le este inter
zis alcoolul.

De la trimisul nostru 
Traian IOANITESCU

zilei

BIKĂR PETER

O PREȘEDINTA CU MINA SIGURA

tre! 
unul 
Edi-

DE LA SPRINT LA MARATONUL 
ZĂPEZII

SAU DE SPORT — SCENE DE 
TEATRU

Preocupați de rentabilitatea mari
lor săli de sport, a căror construcție 
necesită investiții importante si care 
stau neutilizate o mare parte a anu
lui, specialiștii sovietici în domeniul 
organizării spectacolelor au luat ini
țiativa constituirii unor ansambluri 
permanente compuse din sportivi- 
Este vorba de mari campioni ai dis
ciplinelor sportive de sală, care au 
părăsit activitatea competițională, 
dar care și-au păstrat intactă măies
tria. forța și adresa. Ei pot oricînd 
realiza un spectacol de mare succes, 
pe un text si un suport muzical pre
gătite de specialiști ai genului. Ală
turi de ei vor apare artiști profesio
niști de teatru Și circ. Vor fi utiliza
te . totodată sunetul și imaginea cine
matografică, totul conlucrlnd la rea
lizarea unul spectacol de succes, 
susținut în principal de mari nume 
din domeniul sportului.

Ideea a găsit, imediat, susținători 
si — în momentul de față — se află în 
faza de organizare o trupă de teatru 
sportiv, compusă din 75—80 de ar
tiști; alături de care vor apare, în 
calitate de vedete invitate, numeroși 
veterani al sportului.

organizatorilor. Cum marile favorite 
ale Universiade! erau tocmai echipe
le țărilor mai sus-numite. situația se 
prezenta destul de complicată S-a 
găsit In cele din urmă o soluție : t-a 
luat hotărlrea ca la meciurile echipei 
americane să fie programat perma
nent cfte un arbitru sovietic, la cele 
ale formației sovietice un american, 
tar acestora să li se alăture (crin 
rotație) cîte un cavaler al fluierului 
canadian. în felul acesta, lucrurile 
au mers bine și nimeni nu s-a pilns 
de vreun arbitraj părtinitor.

CADRILUL ARBITRILOR

. Turneul de hochei disputat cu 
cazlș Universiadei de Iarnă de 
Lake Placid, i-a pus pe organizatori 
în fața unei situații fără Ieșire : lo
tul arbitrilor se compunea exclusiv 
din cavaleri ai fluierului din S.U.A. 
U.R.S.S- și Canada. Nici un arbitru 
neutru nu răspunsese la chemarea

o- 
la

Conform tradiției — o tradit;e 
născută dintr-un eveniment istoric 
de peste patru veacuri si jumătate — 
prima duminică a lunii martie este, 
în Suedia, ziua marii întreceri pe 
schiuri, faimoasa Vasa-Laonet. care 
a întrunit la ultimele ediții aproxi
mativ 8 000 de concurent!.

Printre parttcipantil din acest an 
la celebra cursă s-a numărat si tri
plul campion olimpic de la Greno
ble, marele specialist al probelor al* 
pine. Jean Claude Killy. Ce l-a de
terminat pe faimosul sprinter al ză
pezii să participe la un adevărat 
maraton ? S-a spus că J. C. Killy 
s-a prezentat la start (întrecerea se 
desfășoară pe distanța de 85 kml 
din scopuri comerciale, pentru a aiuta 
firmei de echipament sportiv pe care 
o reprezintă sj pătrundă pe plata 
scandinavă. Killy susține. însă. că 
nu l-a atras decît prestigiul curse! și. 
poate, dorința de a concura Intr-o 
întrecere care cere mai multă rezis
tentă decît îndemînaxe,

De cîtva timp, Federația france
ză de schi nautic are tn fruntea sa 
pe d-na Mireille Jamln. Se spune că 
noua președintă are o mină sigură, 
fapt dovedit în numeroase concursuri 
de schi nautic în care M. Jamin a 
condus cu multă dibăcie ambarcatia 
cu motor ce li tracta pe sportivii sau 
Pe sportivele care s-au impus cu 
autoritate în ultima vreme. Dacă am 
aminti doar numele triplei campioane 
europene Sylvie Maurîal — o con
știincioasă elevă a d-nei Jamln ~ și 
încă ar fi de ajuns. Dar este cazul să 
adăugăm că soțul președintei este, la 
rîndul său •.. președinte de onoare 
al acestei federații. Iar fiul lor, 
Jean-Michel, are în palmares 
titluri de campion al Franței și 
de campion european la slalom. 
E câtor, nu T

ECHIPA MIXTA î

După obiceiul vechii împărății 
cezaro-crăiești, i se adaugă un 
dr. la nume chiar și în lista unei 
colectivități fără distincții. Docto
rul Bikăr Peter, căpitanul echipei 
Ungariei, este medic stomatolog, 
întocmai ca și tatăl său. Și tatăl 
a fost hocheist (ba chiar președinte 
al federației maghiare de spe
cialitate). Tatăl și fiul au jucat 
și tenis împreună, de unde se 
vede că avem de a face cu o fa
milie sportivă. Gabaritul ttnăru- 
iui jucător ungur (27 de ani) este 
- cum el însuși declară — ideali 
80 kg la 1,86 m înălțime. Centru 
înaintaș al primei linii, dr. Bikăr 
Pâter practică un joc inteligent, 
prețuind mai mult interesele e- 
chipei decît propria sa evidențiere. 
Ceea ce nu înseamnă că nu în
scrie și singur, doar a fost gol- 
geterul formației sale de club 
Ferencvâros din Budapesta. Tată 
suficiente calități pentru a deveni 
căpitanul echipei Ungariei în 
care. începînd din 1964. a figurat 
de 70 de ori, remarcîndu-se în
totdeauna.

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri q

Echipa de baschet a studenților din 
Windham (S.U.A.) cunoaște un 
mare succes de public. De ce ? Pen
tru că în formația respectivă 1oacă 
alături de băieți si tînăra Karen 
Wise. La această bizară situație s-a 
aiuns pentru simplul motiv că res
pectivul colegiu nu avea și o echipă 
feminini de baschet. Or, Karen era 
o mare pasionată a «portului cu min
gea la cos.

In campionatul universitar pe a- 
cest an școlar Karen Wise a primit 
aprobarea să joace alături de băieți 
în formația colegiului din Windham, 
dar — de curînd — această aprobare 
a fost anulată. Motive nu se cunosc, 
ceea ce a făcut ca organizatorii să 
primească 0 sumedenie de scrisori 
de protest.

După ce a dansat și a cîntat cu Gene Kelly și Dedn Martin, ferme
cătoarea Peggy Fleming, fostă stea a gheții și actualmente vedetă a tele
viziunii americane, pare să-și fi găsit un partener mai adecvat. Este, 
desigur, Jean-Claude Killy, schiorul fără egal de acum cițiva ani. Pe 
amîndoi i-am admirat recent, patinînd și schiind în „Valea Soarelui", un 
excelent film TV, care — după 
curînd pe micile noastre ecrane.

cum ni se promite — va fi reluat
un 
în

ASEARĂ IN „CUPELE EUROPENE"
In partidele tur din sferturile de finală ale cupelor 

s-au înregistrat aseară următoarele rezultate :
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Ujpesfi Dozsa — Celtic Glasgow 
Feyenoord — Benfica 
Ajax —_ Arsenal 
Internationale — Standard Liăge

„CUPA CUPELOR"

Steaua roșie — Dinamo Moscova 
A. C, Torino — Glasgow Rangers 
I. F. Atvidaberg — Dynamo Berlin

Alte amănunta, tn ziarul de mîine.
NEOBOSITUL ALERGĂTOR

Alain Mimoun-O Kacha, 
cutul fondist francez de 
algeriană, a fost distins la 
lunii trecute cu Legiunea de 
Dar dacă în. dimineața zilei 
tive, Mimoun efa îmbrăcat în ținută 
de gală și primea din mlinile preșe
dintelui republicii înalta distincție.

cunos- 
origine 

sflrșitul 
onoare, 
respec-

după-amiază, el și-a efectuat progra
mul obișnuit S-a dus la Bois de 
Boulogne și — de data aceasta, îm
brăcat într-un trening destul de mult 
folosit — a parcurs 
relui parc aproape 
nu-și piardă forma,

In treacăt fie spus,
gător a trecut de 50 de ani.

e Meciul dintre Juventus Torino și Wolverhampton

europene la Fotbal

1—2
1-0
2—1
1—0

1—2
1—1
0—2

pe aleiele ma-
10 km. Ca să 

cum spune el. 
neobositul aler-

• Meciul dintre Juventus Torino și Wolverhampton Wanderers, 
șurat marji seara în Cupa U.E.F.A., s-a încheiat cu rezultatul de 1—1

„CUPA KORACI"O.F.K. BEOGRAD A C1ȘTIGAT
La Zagreb, s-a disputat meciul retur 

ai finalei „Cupei Koracl* Ia baschet 
masculin. Echipa Lokomotiv din Za
greb a învins ou scorul de 94—73

desfă- 
(1-0).

do—48) 
trînd tn . __
coșaveraj superior. In primul joc. 
chetballștil belgrădenl clștigaserâ 
83—71.

formația O.F.K. Beograd, 
posesia trofeului datorită

ln- 
unul 
bas-
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