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CÎȘTIGĂTORII CONCURSULUI ORGANIZAT DL „ALMANAHUL SPORTUL 72“
STELIAN DRĂGAN din comuna Teremia Mare (jud. Timiș) și MIRON-LIV1U MORAR din Cluj 

sînt beneficiarii celor două excursii la Jocurile Olimpice de la Munchen
Aseară a avut loc tragerea la sorți (televizată) a cîștigâtorilor concursului organizat de „ALMANA

HUL SPORTUL 72", prin care se ofereau cititorilor două excursii la Jocurile Olimpice de la MUnchen.
Dintre cele 21 289 de cupoane trimise pe adresa redacției în termenul stabilit (pînă la 15 februarie 

a.c.) au fost extrase, prin tragerea la sorți în fața telespectatorilor, cele două cupoane cîștigătoare ale 
excursiilor organizate prin O.N.T.

Cele două cupoane, cu num erele 8242 și 9176, aparțin cititorilor STELIAN DRAGAN, din comuna 
Teremia Mare nr. 323, județul Timiș, și MIRON-LlVIU MORAR din Cluj, Piața Victoriei nr. 18, declarați 
cîștigători.

adevărul reprezentării
INTERNAȚIONALE

obligații

{Continuare in pag. a 3-a)

RÎNDURI ÎNAINTEA RELUĂRII DIVIZIEI A

ADEVĂRUL CAMPIONATULUI

ITALIA ȘI AUSTRIA

(Continuare in pag. a 4-a)

CLASAMENTULREZULTATE

CLUJENII S-AU CALIFICAT Italia —

în derută, 
sau comi- 
Formația 

ales în re-

Citiți azi, 

prezentării

se profila drept rezultat final al a- 
ceștui meci foarte agitat și nervos),

Valeria CHIOSE

'Ăi
*
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, CRUPA C

in cadrul
monografice

ROMÂNESC

(in pagina a ll-a)
Universalizarea fotbalului (nu nu

mai în sensul practicării sale pretu
tindeni — F.I.F.A. are 140 de țări afi
liate ! — ci și al tendinței sale de a 
cuprinde în gigantice competiții in
ternaționale permanente toate țările 
care practică acest sport) constituie 
o incontestabilă realitate a vieții 
sportive moderne. Campionate mon
diale, campionate continentale, nu
meroase competiții zonale (meditera
neene, interbritanice, balcanice, scan
dinave etc.), cupe intercluburi de tot 
felul, ca să nu mai vorbim de între
cerile internaționale de juniori, uni
versitare, militare, olimpice sau de 
turneele amicale care desfid, și ele, 
orice distanțe, toate la un loc dau azi 
fotbalului această pronunțată tentă 
panterestră, care — pe noi, de exem
plu — ne îndeamnă să fim la curent 
mai curind cu turu'. și returul par
tidei „x—y‘‘ din preliminariile J.O. 
decît cu lupta pentru șefia seriei a 
XIII-a a Diviziei noastre C.

Firesc, deci, fotbalul fiecărei țări 
nu se mai poate azi compara numai 
cu sine, activitatea sa trebuie etalo- 
nată permanent în funcție dc evolu
ția fotbalului mondial, mai mult 
chiar, subordonată acesteia, interese
lor de reprezentare pe plan extern. 
Este o tendință ușor sesizabi'ă în 
toată lumea și căreia nici un fel de 
tendință conservatoare nu i se poa
te opune.

In asemenea condiții, la noi ca și
■ orjce start de sezon corn-

se raliază imperativelor 
cu care 

să se îm- 
jbordonare. 
de sacrifi- 

dimpotrivă, 
E DIN EL 

SUPORT 
INTERNA- 

au de 
i țâri.

oriunde, orice start de 
petițional se raliază 
reprezentării internaționale, 
campionatul intern a ajuns 
pletească intim, pînă la si 
Evident, insă, nu e vorba 
carea campionatului, ci — 
de EFORTUL DE A FAC 
CEL MAI PUTERNIC 
PENTRU EXAMENELE 
ȚIONALE. la nivel de 
echipe reprezentative.

Nu poate fi nici la

aceea acum — cînd mai sînt doar 
două zile pînă la reluarea Diviziei A 
și cînd ne întrebăm, firesc, ce aștep
tăm. ce trebuie să cerem returului 
care incepe duminică — ni s-a părut 
oportun să reamintim aceste citeva 
adevăruri elementare, neinventate de 
noi. ci impune de evoluția fotbalu'ui.

Intr-adevăr, ce altceva putem cere 
in primul rind returului decît ca 
el să devină un suport puternic pen
tru buna 
românesc 
servească

Cu atit 
condițiile

reprezentare a fotbalului 
pe plan internațional, să 
acest obiectiv ?
mai mult, cu cit, dacă in 
actuale, marele număr de 
internaționale face ca ori- 
să vină și cu nelipsitele 
de reprezentare externă,

Radu URZICEANU

TURNEUL
SE DETAȘEAZA... DAR 

ESTE DEPARTE DE A FI JUCAT
MIERCUREA CIUC, 9 (prin telex, 

de la trimisul nostru). —
Nu vom fi atît de categorici cum 

a fost confratele Laszio Niszkăcs 
de la „Nepsport", care aprecia în 
comentariul său că soarta actualei 
ediții a grupei C a C.M. de hochei 
s-a decis miercuri seara, în meciul 
Austria — Ungaria, dar vom recu
noaște, totuși, că această partidă a 
avut darul să limpezească, oarecum, 
apele foarte tulburi ale clasamen
tului.

Și dacă echipa Italiei reușise să 
se desprindă printr-un plus evident 
în tehnică și în capacitatea tactică, 
celelalte șase, inclusiv ultimele 
două clasate, manifestă un echili
bru sensibil, decizia în intîlnirile 
dintre ele fiind determinată — mai 
ales — de elan, puterea de concen
trare sau. pup și simplu, de medul 
în care^ reușeau, ori nu, pcefite 
de conjuncturile favorabile care se

ivesc pe parcursul celor 60 de mi
nute ale jocului.

Hocheiștii maghiari n-au izbutit 
să fructifice tocmai asemenea mo
mente, cînd adversarii lor (alcătu
ind. altminteri, un colectiv matur 
și bine sudat) s-au aflat 
în inferioritate numerică 
teau greșeli în apărare, 
ungară a beneficiat, mai 
prizele a 2-a și a 3-a, de un număr 
incredibil de ocazii de gol, sufi
ciente pentru a cîștiga nu un meci 
ci vreo cinci, dar șuturile lor au 
fost slabe, imprecise și, în plus, 
portarul Pregl s-a aflat- într-una 
din zilele sale de grație.

De partea cealaltă, austriecii au 
fructificat aproape tot ce Ii s-a ivit, 
avînd în tripleta Kalt-Puschnig- 
Hdller linia de bază, excelent se
cundată de aceea ,în care evoluează 
Zmi, Gasser și Mortl.

In sfîrșit, la scorul de 3—3 (care

Cupa primăverii14

la pentatlon modern

X. IAVOROVSCifl,
Cî ȘTIOĂTOR AL PROBEI 

DE CĂLĂRIE
Proba de călărie a concursului de 

pentatlon modern, dotat cu „Cupa 
primăverii", s-a încheiat, după 
două zile de întreceri, la baza hipi
că din Calea Plevnei. cu succesul 
tînărului sportiv timișorean Alexan
dru lavorovschi (fiul antrenorului 
dr. V. lavorovschi), care a obținut 
cel mai bun timp: 1:20,5. Cu același 
punctaj, dar cu timpi inferiori, au 
încheiat traseul Florin Mureșanu — 
1:23,2, Marian Cosmescu — 1:23,6, 
Constantin Călina — 1:26,0,
sile Nemțeanu — 1:30,5 și Gh. 
Rolik — 1:30,6. Pe echipe, proba de 
călărie a fost cîștigată de Universi
tatea Timișoara I cu 3 050 p. Pe 
locurile următoare Olimpia I — 
2 940 p, Olimpia II — 2 910 p. Ful
gerul Sibiu — 1100 p. etc. Azi, de 
la ora 8,30, în sala Floreasca II 
proba de scrimă.

Va-

După ultimele confruntări internaționale de tenis de masă

DUPĂ UN MECI FARA GOLURI
Ieri, in „16"-imi!e Cupei României: Mine ul Baia Mare — „U" Cluj 0-0

O spectaculoasă fază 
meci — așa cum ne-am dori 
cit mai multe in returul a- 
cestui 
să la 
afiș“. 
namo.

campionat — surprin- 
un tradițional „cap de 
o partidă Rapid—Di-

Foto ; V. BAGEAC

Danemarca 8—0
(4—0, 2-0,

— Olanda 6—1
(1-1, 4-0,

Austria — Bulgaria 4—2
(1-0, 2-2,

Ungaria
2-0)

1-0)

1-0)

Astăzi este zi de odihna, 
cerile continuînd sîmbătă.

între-

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

4
4
2
2
2
1
0

0000000

0
0
2
2
3
4
4

24— 4
16— 9
22-15
14—15
18—19
11—21

7—29

Dacă la cea de-a 26-a ediție a 
campionatelor internaționale de te
nis de masă ale R.F. a Germaniei 
gazdele n-au înregistrat performan
țe deosebite (au jucat patru semifi
nale, fără să se califice în vreo fi
nală), ele au rămas cu satisfacția 
reunirii ia startul competiției a tu
turor fruntașilor acestui sport din 
Europa. Toți aceștia s-au întrecut in 
nota unei veritabile repetiții gene-

La probele masculine: au domi
nat suedezii, jucătorii iugoslavi și 
unguri evoluind mediocru, iar fran
cezul Secretin a mai adăugat o 
victorie prețioasă la palmaresul sâu, 
eliminindu-1 pe reputatul 
Klampâr în proba individuală.

Un astfel de turneu este 
de obositor : se joacă 
tență

pe reputatul Tibor

BAIA MARE, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). —

Astăzi (n.r Ieri) s-a disputat în 
localitate întîlnirea restanță din ca
drul 16-imilor „Cupei României" din
tre echipele Minerul Baia Mare și 
.U“ Cluj.

întreaga partidă s-a desfășurat 
Intr-un ritm alert, cu multe faze de 
poartă, dar golul, așteptat de cei 
circa 7 000 de spectatori, n-a venit.

Cei care s-au aflat mai aproape 
de victorie au fost, totuși, fotbaliștii 
formației gazdă care au luptat cu 
multă ardoare. Apărătorii au fost de 
netrecut, mijlocești Radu și Baran- 
gea au acțiorat neobosit, iar com- 
ponentii liniei de atac și-au creat 
o serie de situații favorabile la poar
ta lui Ștefan.

Prima repriză e caracterizată 
atacuri repetate ale gazdelor, 
îndeosebi de juniorul Crișan 
noi. în min. 30, golul pare 
dar Roznoi ratează o mare 
șutind pe lingă poartă. în
reprizei I mal notăm șutul de la a- 
proximativ 30 de metri al Iul Solo
mon, respins cu dificultate în bară 
de către portarul Gornea.

Repriza secundă este echilibrată, 
dar ineficacitatea ambelor linii de 
atac face ca scorul să rămînă alb, 
recurgîndu-se la prelungiri. Forma
ția gazdă efectuează cele două schim
bări. are un final impresionant, dar 
superioritatea ei teritorială nu face 
decît să sporească numărul corne- 
relor.

Ultimele ocazii de a înscrie sînt 
ratate de Trifu, Roznoi, Anca și Ui- 
făleanu, șl astfel potrivit regulamen
tului competiției, ,,U“ Cluj" se califică 
în „optimi". Meciul a fost condus 
corect și autoritar de arbitrul Zol- 
tan Szecsei ajutat la tușă
Vamoș și Iosif Soos (toți din Tg. 
Mureș).

MINERUL BAIA MARE :
Condruc, Talpa!, Necula, Docu, Ba- 
rangea, Radu 
șan (min. 91 
Coman.

„U“ CLUJi
Solomon, Cîmpeanu (min. 54 Mihă- 
ilă), Anca, Fanea Lazăr, Uifăleanu. 
Munteanu, Adam, Lică.

de Petre

de 
purtate 
șl Roz- 
iminent 

ocazie, 
finalul

Gornea—

(mln. 
Stan).

Ștefan

105 Lang). Cri- 
Roznoi, Trifu.

— Crețu, Pexa.

Teodor TOHATAN

ASTAZI, LA BRAȘOV, ÎNCEP FINALELE 
CAMPIONATELOR DE LUPTE GRECO-ROMANE

BRAȘOV, 9 (prin telefon).
ce la sflrșitul săptămînii ... .
Brașovul a găzduit finalele seniori
lor la lupte libere, iată că din nou 
orașul de la poalele TImpei primește 
vizita unor luptători. De astă dată 
sînt specialiștii stilului greco-roma- 
ne. Unii dintre aceștia sînt bine cu
noscuți localnicilor : Gheorghe Ber
ceanu, Simion Popescu, Nicolae Mar. 
tinescu sau Victor Dnlipschi, pe care 
i-am văzut înconjurați pretutindeni 
de multi admiratori. Li se solicită 
autografe, li se pun numeroase între
bări și tuturor li se urează mult 
succes la finalele campionatelor na
ționale. care încep vineri dimineața, 
în sala de sport Armata din locali
tate. Micuțul Berceanu nu scapă cu 
una cu două dacă nu promite că la 
Olimpiadă va cuceri medalia

După 
trecute.

campion. ..Ii înțeleg foarte bine — 
ne spune Berceanu cu vădită since
ritate — dar ei nu pot să creadă, 
sau mai bine spus, să conceapă că

lor. Oricum, sînt înscriși peste 250 
de concurenți.

Joi seara, la 
tre altele, s-a

ședința tehnică, prin- 
subliniat că Întreaga

IN PERSPECTIVA -0 ȘTAFETA
7

DE CRAULISTI7
PENTRU J.O

Care sînt posibilități'e actuale
Rezultatele bune obținute în ul

timele săptămini de crauliștii noș
tri au determinat Biroul F.R. Na- 
tație să-și propună ca obiectiv

ale cvartetului și șansele sale
pentru activitatea din acest an se
lecționarea și pregătirea unei șta
fete de 4x100 m liber, care să par
ticipe — în cazul îndeplinirii unui

cvaitetui sprinterilorAimer și Slavic, doi dintre pretendenții la

barem foarte pretențios (3:38.0) — 
la Jocurile 
chen.

Ideea și 
specialitate 
mai ales în raport cu 
evident realizat de sprinteri pînă 
la această oră. Ei s-au pregătit în 
grup timp de aproape trei săp- 
tămîni și primele rezultate au fost 
îmbucurătoare. Slavic. Oprițescu, 
Miclăuș, Moraru, alături de Kokai. 
Adam și Aimer (care s-a pregătit 
în mod special doar pentru cursele 
de 400 m și 1 500 m) și-au îmbu
nătățit substanțial recordurile per
sonale în bazin de 25 m, față de 
luna februarie a anului trecut :

1972
53,6 
55,3 
55,8 
56,0
56.2
56.3 
57,0

Slavic
Oprițescu 
Aimer 
Miclăuș 
Moraru 
Kokai 
Adam

Olimpice

aspirațiile 
ni se par

1971
54.4
57.5
57.5
56.6

57.8
5. ,3

O simplă adunare a cifrelor 
lizate de primii patru — în

forului de 
îndreptățite, 

i progresul

de la Miin-

pe 
ini-

se 
de 

Neguț 
V. Fo- 

(Dinamo 
mulfi

Un duel care 
anunță extrem 
dirz: N.
(Steaua) — 
dorpataki
Buc.). După 
ani, Neguț a pierdut 
titlul la ediția din 
1970 in favoarea lui 
Fodorpataki. Anul 
trecut, luptătorul di- 
nemovist a fost ac
cidentat fi n-a par
ticipa'. Cine va ciști- 
go de astă dată la 
Brașov? Iată-l 
Neguț (dreapta) 
țiind un salt.

extrem 
intermi-

cu multă dezinvoltură, Maria Alexandru (stingă) șt Eleo- 
au ciștigat proba de dublu femei a turneului de la Brighton

Evoluind 
nora Vlaicov

:iacă ai cucerit de două ori titlul de 
și pierzimai poțicampion mondial 

uneori".
Pinâ seara au 

toți concurenții. 
nu se cunoaște, 
neață, la cintarul oficial, după pri
ma triere, va fi cunoscut numărul

sosit aici aproape 
Numărul total insă 
Abia vineri dimi-

PROGRAMUL FINALELOR

competiție se

rea- 
mo- 

Adrian VASILIU

Vineri: oro 11—14.30, turul 
I Io toate categoriile, 
după-omiază, de la ora 
turul II. La ora 16.30, 
tivitatea de deschidere.

Sîmbătă : ora 9—14.30, 
rut III și de la ora 17, turul 
IV.

Duminică : ora 10, semifi
nalele, finalele și festivitatea 
de premiere.

iar
17, 

fes-

tu-

"7 _ț va desfășura conform 
regulamentului internațional și deci 
arbitrii vor ti extrem de exigențt 
cu lupta pasivă. Referindu-se la a- 
cest aspect, secretarul general al fe
derației de specialitate Gh. Iacobini, 
menționa că nu va fi scutit de aver
tismente sau chiar de descalificare 
nici un sportiv, indiferent de cartea 
sa de vizită.

Iată ce ne-a declarat și antrenorul 
federal Ion Corneanu: ..Aștept aces
te finale cu maximum de interes. La 
unele categorii sînt cîte doi, trei 
sau chiar patru luptători de valoare 
foarte apropiată și în funcție de 
comportarea de la aceste finale vor 
fi selecționați cei care vor concura 
la campionatele europene de luna 
viitoare și chiar la Jocurile Olimpi
ce. La Brașov, vor evolua cei mai 
buni din țară. Aș dori mult, Insă, 
ca unii dintre sportivii vizați pentru 
Olimpiadă să confirme 
mele".

rale pentru campionatele continen
tale de luna viitoare. La băieți n-a 
lipsit nici unul dintre favoriți, iar 
la fete a fost absentă doar 
Vostova. Disputa a 
surprizele puține pe 
cerilor.

Victoria Ungariei __ ,____  _
chipe femei pare a fi o surpriză. 
Performanța este explicabilă prin 
:>rogre»ul jucătoarelor maghiare în 
actualul sezon. Este cunoscut faptul 
că Beatrix Kishăzi a ciștigat tur
neul european de la Zagreb, iar Iudith 
Mage- e~te invingâtoarea campiona
telor internaționale ale Cehoslovaciei 
In finala, formația Uniunii Sovieti
ce a fost handicapată de forma slabă 
a -Svetlanei Fedorova, în timp ce, în 
-emifinale. echipa noastră a fost 
surprinsă de succesul lui Magos în 
fața lui Alexandru. Această victorie 
nu a fost întîmplătoare. Magos în- 
vingind-o pe Alexandru și in sfertu
rile de finală ale probei de simplu, 
după un meci frumos și de bună ca
litate tehnică. Sportiva maghiară fo
losește priză toc, are un topspin a- 
gresiv (cu efecte neplăcute) foarte 
plasat. Ea este o adversară pericu
loasă pentru toate jucătoarele 
defensive (la Kishăzi cîțtigă cu 
regularitate). în schimb, Magos se 
descurcă mai greu cu atacante rapide 
de tipul Rudnova, Vostova sau Cri
șan.

Ilona 
fost aprigă și 
parcursul între.

la proba pe e-

la 8 dimineața pînă la ora 23.
La un moment dat, cele trei fete 

ale noastre erau programate, conco
mitent, pe mese diverse, toate ju- 
cînd meciuri decisive pentru pro
movare în proba de simplu. Astfel 
de situații sînt frecvente la marile 
competiții. Neștiind cum să mă 
împart, am avut totuși o mare 
tistacție, constatînd maturitate 
tică și capacitatea psihologică 
care fetele au acționat în această si
tuație.

Este un exemplu din care aș 
dori să învețe toți acei antrenori 
care consideră că manifestările lor 
sonore la concursuri sînt indispen
sabile în țarcul jucătorilor, negli- 
jind poate prezența și calitatea 
îndrumărilor la antrenamente !

La numai trei zile după acest 
maraton pinjț-pcngistic de la Hagen, 
am luat startul la tradiționalele 
campionate internaționale ale An
gliei, organizate anual la Brighton. 
In acest primitor orășel de p.‘ Ca
nalul Mînecii sîntem oaspeți bine 
cunoscuți și ambianța concursului

mai 
sa- 

tac- 
cu

Ella CONSTANTINESCU
antrenor federal

(Continuare în pag. a 3-a)

Meciul CHIVAR-OLTEANU
de box de astă-seară

aprecierile

(Continuare in pag. a 3-a)
Carol

corespondent
GRUIA 
județean

O reuniune pugilistică de mare 
atracție se va disputa astă-seară, 
de la ora 19, în sala Dinamo. Unii 
dintre cei mai valoroși boxeri de 
la cluburile Dinamo, Steaua și Me
talul se vor întîlni într-un „triun
ghiular" promis de mult de clu
burile respective. Afișul galei va 
aduce, cu siguranță, în sala din

Ștefan cel Mare, numeroși specta
tori. Fiecare meci poate fi con
siderat „cap de afiș“, dar pentru 
a satisface curiozitatea iubitorilor 
de box, vom reaminti doar partide
le : Gh. Chivăr (Steaua) — I. Oltca- 
nu (Dinamo) și I. Hodoșan (Metalul) 
— C, Ghiță (Dinamo).



„VOM RIDICA ARGEȘUL 
LA NIVELUL JUDEȚELOR 

CU TRADIȚIE SPORTIVĂ"
Interviu cu tovarășul GHEORGHE CREȚU, președinte al C.J.E.F.S. Argeș

o

9

comparații EDIFICATOARE

CAMPlOhfj EUROPENI
CAMPIONI BALCANICI
CAMPIONI NAȚIONALI (J, T, S) 
MAESTRI EMERin
MAEjTRI Al SPARTULUI
sfOrtivi Cat. r
SPORTIVI CAT. a ll-a
ASOCIAȚII SPORTIVE
CLUBURI' SPORTIVE
SECȚII PE RAMURA DE SPORT 
ANTRENORI
PROFESORI DE EDUCARE FIZICA
RECORDURI NAȚIONALE
SfORTiyi IN LOTURI RERREZENTATIVE 
SPORTIVI TN LOTtlt OLIMPIC
STADIOANE ATLETICE
STAQIOANE QE FQTPAl 
săli de Sport (în ora$e) 
SAU DE SPORT (Ip »<?!«) 
POPICARII DIN BITUM
TERENURI SIMPIE 
MICROCOMPLEfcE PENTRU JOCURI

1947 1966 197?
_ _ î
— 1 4
— 66

I
2 7

—- ■ 50
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CLUBURI
F. C. ABI5EȘ

— fotbal (divizia A, tineret, 
centru de copii)

juniori,

P. S. PIȚEȘȚI
— lupte grccp-rpmane (divizia A)
— lupte (centru de juniori și cop
— atletism (campionat republican)
— box (campipnat județean)
— handbal (campionat județean)

C. S. UNIVERSITAR
— atletism
— volei
— handbal
— gimnastica

(toate In campionatul Județean)
C.S.O. CplPULUNG MVSCEI

— atletism (campiongt republican)
— lupte (div. B, juniori, copii)
— box (campionat republican, juniori)
— girqpjștipă (campionat județean) ,

într-o seară, la capătul unei zile 
de muncă îndeajuns ele agitată pen
tru interlocutorul nostru — Jovară- 
șul Qhg.orglie ClțEȚUj figură re
prezentativă a mișcării sportive din 
județ — arn i'-'nnas să stăm îm- 
preună de vorbă. Este omul .care 
poate fi văzut pretutindeni pe șan
tierele unde se construiește i|n o- 
biectiv pentru sport, care — bene
ficiind de o energie și urî entuziasm 
de-ș dreptu] molipsitoare — mani
festă 0 mare pasiune pentru reali
zarea cit mai multor baze spor
tive. Pornind de la aceste realități 
cunoscute, ne-am gîndit să-I între
băm i

— Vâ satisface, vi stimulea- 
zfi munca dv. de președinte al 
C.J.E.F.S. Argeș ?

— Pot spune ,că sînt un pm feri
cit. Fac ceea ce îmi place, adică 
lucrez într-un sector care mă pa
sionează. Cum să nu fii bucuros, 
mîndru, cînd ești pus să muncești 
pentru .dezypltgrea educației fizice 
și rpișcării sportive în Argpș, 
județ a cărui putere economică,

să-și refacă forța de muncă. De 
pi.ci un fel cfp cursq, neinregisțrată 
în nici un raport de'activitate, în
tre dezvoltarea economică aflată in 
plin a'vînt și mișcarea sportivă ca
re trebuie să țină, neapărat, pasul. 
Aceasta este explicația nașterii 
rapițle în ultimii ani a unui stqdion 
de fotbal în Pitești, a 'altora pen
tru atletism, a unor baze mai mici 
sau mai mari care împinsese ju
dețul. . ... ...

Ce satisfacție mal mare poți a- 
vea decît aceea de a lucra pentru 
îndeplinirea unui plan ce preved.e 
deschiderea unui front l.arg de o- 
biective sportive ? Pînă în 1975, 
vrem ca județul Arg.eș să se alinte 
ze — prin realizări' și construcții 
sportive — lingă județele din țară 
Cu tradiție în mișcarea sportivă i 
Brașov, Cluj, Timișoara

— Depi, veritabilă luptă pen
tru ajupgege? djn urmă a jude
țelor avanșaie ne tărim sportiv 
Cum o veți duce 7

— Vom ataca obiectivele propu 
se, creînd o bază materială cores
punzătoare, dezvoltînd sportul dc

lorificat posibilitățile decît în pro
porție de maximum 25 la sută. Pe 
lingă atlețism, ne vom preocupa 
și de alte sporturi care fac parte 
din „industria grea" de care vor
beam i fotbal, box, lupte, haltere, 
judo.

— De pildă, dacă v-am întreba 
cp ,ce vă mindriți țn pipd deo
sebit, ce ne-ați răspunde ?

CARIATIDELE ARGEȘULUI SPORTIV
Ne-ar fi tentat o clipii gindul de 

a sugera performanțele -irgeșului 
sportiv înălfind o columnă numită 
Dobrin. Dar, tentația a durat foar
te puțin, deși memoria afectivă • u 
eliberat greu de amintirea me---'.i 
spectacol Dobrin din meciul de fot
bal cu Cehoslovacia.

Formula columnei 
sugestie și mult tn«i 
teză. Și iată de ce ..

De poienile fertile 
sportiv se leagă, in 
numele statuar al

ui? .^rgeșului 
prințul

n. vicecampioană europeană 
iță. in 19fi2. la Birlgrad. Acep- 
u;»(ie de talent și energie a 
cu putință apariția doar pa 
al imprevizibilă a Mihaeb > 
. in Japonia olinipi-ă. 
doilea mare nume al atlctis- 
argeșean este cel al Olimpii i 

iinfi. o iKli-râratâ camțiioaiiă 
dării și tenacității. sțuirtirn 
l i.-butit xă r-'-.i-de cu cerbicie 
lui de ț>r. stigiu III I iei \la- 
derulind in n urmii

cei CO dc

ai consacrării internaționale, 
dacă yiprig șț Olimpia re-

• • • • • • •
— care ne-a adus 
ale Europei

a lui Dobrin 
mele S echipe

ni et ri
Dar . „ ................. „

prezintă trecptul și prpzeptuf, există 
in cartea de aur a sportului arge- 
șean încă un mare atlet. Carol 
Corbii, de numele căruia se leagă 
gindul plin de cutezflnță care t;p 
spune că, în sfîrșit, țțtț ijtlet ro.mân 
rd putea ci/ccri o medajțe olimpică 
.e aur, dupțj prelungita țlotpinațiț- 

q fetelor, la 
yiexjco.

...Și acum, 
glorie al 

in

Toldo și Ciudpcl de

pentru a întregi cțțț-eul 
sportului argeșean, .vi 

Trivalp, pentru q-l re-
rit 
poposim 
găsi pc. Nicol.re Dobrin. cel care cu- 
pn.ide trecutul, prezentul și riito- 
ini Argeșului fotbalistic.

Dobrin este una din figurile ie
șite din comun ale sportului arge- 
șean. El apare ea o expresie pură 
a talentului, ca o personalitate a- 
proape folclorică, în care șe adună 
nenun'ăralc izvoare de 
originalitate. Se spune, 
că precocii silit sortiți 
rapide. Dobrin infirmă, 
vitale, acegstă premisă 
>:mne. în ociieral. că failteziștii prin 

•i--rd în c<-le_,din urmă 
fața rigorii și rezistenței 
Dobrin a infirmat tie 

i și aceqstă premisă, străin- 
i la l.udtrigshaffen, și în fala 
trei portugheze, și în fața 

elebrei ..ulițe cehe“. Se spune de- 
eori că rafinații prin excelență ce

dează. în general. în fața momente
lor dificile, cum a fost cel de la 
i luadalafara. Dobrin a infirmat, 

J. și această premisă, izbutind să 
c -reruiască. în timp de 500 de zile, 
memorabilele 90 de minute al? 
meciului cu Cehoslovacia, pentru 
a ne lăsa tuturor impresia că aven
tura începută la I.udwigshaffen și 
continuată pe drumul Golgotei, la 
Guadalajara, avea ca țintă finală 
^restabilită secunda de foc pe care 
fotografia din această jiagină o în- 
• redinț-ază m'-morici noastre, pen
tru totdeauna.'

Coptt antrenament

stadionul atletic din Pitești

duștrială, creșțp vertiginos. Cum|ji- 
riate noi,' cu inii și pții \de șalaf-'ifțți. 
Qajimrji ce t)-?buip atrași spre sport, 
șpre mișcare în aer l*b.er, care să Ie 
întăreașcă sănătatea, Să-i ajiitg

— Greu de ales și tetușî inima 
mă îndeamnă »ă .spun i cu orașul 
Cimpulung Muscel, mg! precis cu 
preocuparea peptru sport ce există 
acolo. $tiți că tn acest municipiu, 
care nu are mai mult .de 30 000 de 
locuitori, sînt circa 120 000 mp. de 
baze sportive ? Cred că la o statis
tică de acest gen, pe țară, Cîmpu- 
lungul ar ieși pe un loc /runtaș, 
Cjte rezultate nu s-au' obținut pe 
plan sportiv — la box și atletism, 
pentru a aminti numqi douq .disci
pline — în "șcest, pînp nu de mult, 
orășel patriarhal I

Ne mai putem mîndri și cu atttea 
ajte bijuterii i stadionul central din 
Pitești, apoi o salbă ,d.e lacuri ce 
vor deveni, cred, cea roși mare 
bază nautică din țară, o sală de 
sport, de construcție originală, ce 
va fi dată în folosință în prima ju
mătate a acestui an și cîte altele...

— In sfîrșit, clasica întrebare: 
pare este secretul realizărilor 
de pînă acum, al optimismului 
in privința celor viitoare ?

ȘTIAȚI CĂ„.
...I.\ .HDEȚIL 

sînt trei sțgdxiane 
Două la Cîmpțilmig 
(stadionul ,,23 .Augiist" și 
din curtea Liceului atletic) ,și 
unul la Pitești, 
ele — excepție 
incinta 
tribune 
fiecare) și sînt 
ceea ce este necesar practică
rii atletismului i piste, gropi 
de sărituri, sectoare de Arun
cări. Stadioanele atletice din 
Pitpști și 'Cimpulung qu găz
duit importante întreceri in
ternaționale.

ARQIS 
atletice ?

Muscel
cel

liceului
(circa

Două dintre 
face cpl din 
— dispun de 
2 000' locuri 
dotate cu tot

x SEPTEMIițHK t»71 
s-a înființaț 1$ Pitești Școjtla 
sportivă de atletică grea pentru 
elevii școlilor profesionale și 
ai liceelor speciale. Peste 500 
de elevi din județ sînt în
scriși la lupte, box, handbal, 
judo, rugby și fotbal. în pre
zent, se lucrează la șmpnaja- 
rpa unui cgntri.; de atletică 
grea, într-o clădire ce se re
novează, cu săli pentru fie
care șport în parte, vestiare, 
cabinet medical ș. a.

fantpzie și 
in general, 
unei arderi 
prin lunge- 
clasica. Se

loan CHIRILA• •••••• • • •

ÎN MEDIUL RURAL
Ne-am adresat tovarășului Con

stantin Luca, secretar al Comitetului 
județean U.T.C., solicitîndu-i cîteva 
date privind sportul sătesc. Am aflat, 
cu acșst prilej, despre unele acțiuni 
interesante și realizări deosebite ob
ținute în județul Argeș, sub condu
cerea și îndrumarea nemijlocită a 
Comitetului județean de partid. 
Alegem stilul telegrafic pentru a 
prezenta cit mai mult din ceea ce 
ne-am notat. Așadar : • Există 96 
asociații sportivj sătești în cgmune 
și 42 cercuri sportive la sate • Raze 
sportive in comune : 1 stadion cu tri
bună (circa 2 000 locuri) la Stîlpeni ; 
terenuri de fotbal — 133, volei — 
152, handbal — 99, baschpt — 8,

• •••••••••
DE IERI ȘI DE AZI

Alpinism pe muntele Păpușa

meleagurilor
rțexandru Davila a fost 
tltorui primei |. 
Revista sportivă” 

1896 (se a
■a Academiei 
România).

med de fotbal — 
municipiul Pitești a 

primăvara anului 1922,

argeșene,

public a- 
*, apă- 
află în

Re-

La Pitești

Facultatea de educație fizică
în anul univepșițar 197ț.T972, In cqclruț Institutului pedagogic din Pi

tești, a luat ființă Fjcultalcii de e(lt|pa(ie țjzică.
Bineînțeles, noua facultate a foșt concepută în intenția de a forma 

noi cadre de profesori pentru dezvpilarea eclucpției fizice și a sportului. De 
aici, absolvenții vor itși cu culificuieii prqțpșprț de educație fizică ppntru 
școlile generale tie 10 ani, eu posibilitatea tie a deveni — după un curs 
de specializare — și antrenori, cgțpgoria a IIJ-a. Facultatea din Pitești 
dispune de cadre specializate pentru predarea disciplinelor respective, o 
bază sportivă corespunzătoare i sală de gimnastică, materiale pentru prac
ticarea diferitelor discipline, terenuri de volei, baschet, piste de atletism, 
groapă de sărituri, sector de aruncări ș. a.

Un amănunt i printre studenții acestgi noi facultăți piteștene se numă
ră și 5 jucători ai echipei divizionare de fotbal F. C. Argeș i Jercan, Ni- 
culescțt, Cicțlan, Miațișn fppescu și Vlad, atletele Elena Neacșu și Matei 
Lucreția (ambele din Cimpulun| Kîuscel),

wărhalpri 
lență a 
tale

ofi- 
avut 

. ... ’ la 
in curtea regimentului 6 

i ilre echipa locală Săgeata 
Slatina. Deci l’itcștiul va 
in 1972... 50 <le ani <Ie exis- 
fotbalului pe meleagurilf

• în uitlmii enl. Județul Argeș 
■ i făcut remarcat pentru organiza- 
; ea unor Interesante competiții de 
trasă, descinse salariaților din În
treprinderi șl Instituții, tineretului șl 
copiilor i Olimpiada satelor. Olimpia
da sindicatelor. Cupa text! listelor. 
Crosul pionierilor, „Arcașii lui Mir
cea” la tir. Cupa „Balonul de argint" 
la fotbal. Cupa micuțului atlet arge
șean (cl. I—IV). Cupa de ciocolată 
la atletism. Cupa oinarului arțjcșean

Cea ma! veche asociație sportivă 
județul Argeș este Aspcișțij 
ivă muncitorească „VOLANTA” 
Cimpulung Muscel. înființată In 

1924. avind ca membri mici 
c-egari. Interesant este faptul 

fostul secretar "al asociației clip 
. Ghcorglie fuga, este șț qsțăzi 

secretarul asociației sportive Voința 
— a cooperatorilor meșteșugari.

speranțe ale atletismului 
argeșenele — 

Doina Spînu (născută

a

• Mari 
românesc se anunță 

■■ .vioare .... 
luă?) triplă recordmană națională la

v'îme și tetratlon în 1971, precum 
v Liliana Leau (născută 1955) cam- 

șl recordmană națională la 
400 m plat

• Șaiba de lacuri de pe vglea rlu- 
-' ■-eș — Vjfif-aru, Oieș|i‘, Pqrțcfi

d<- Argeș. Bascov și pitești — creea
ză iargi fxisibilitâti de agrement pen
ii : ioiuliorii acestor meleaguri, mal 

In vederea practicării "sporturi- 
n» :'.i:C. Pinâ acum s-au și procu-îor

rat primeie bărci cu rame și s-a pus 
IX rol consti 
barcațiuniior 
„optimiștilor1

• In actualul parc „Argeș” din 
Pitești, festuî polisportiv, generalul 
Ion Iliescu-Zânoagă a construit în 1924 
un teren pentru hipism, care a fost 
transformat in 1933 in teren de fotr 
bal și in 1970 in stadion atletic.

• Prima ediție a Cupei Uniunii

.ruirea in geest gn a am- 
(ialituri după tipul 

“ din București).

popicarii — 18, săli dș 
piste reduse de atletism 
ticuri pentru gimnastica -

sport — 7,
— 4 ; por-
- 18 * Par-

Jicipunți Ip cpmpefijiilf sportive dg 
ptașp ale tineretului : „Cupa tinere
lului de la sate" — ediția de iarnă: 

14 000; ediția de yară : 25 000;
Crosul tineretului — 45 060 ; Olimpia
da șgtglpr — 35 000 (toate în 1S71)
• Număr de echipe angrenate în 
competițiile județului ți în competi
țiile de masă, pe discipline sportive : 
îqOșal (3 in județ, 94 în copipetiții), 
hpndbal (12—j, 56—c), yplei (1—j, 
24—c), oină (6—j, 32—c), popice
(36—c) e în ultimii 3 ani, în județ 

. s-au desfășurat concursuri pentru epa 
mai bună bază sportivă. Acum pu 
egiștp cornupă care să nu aibă cel 
puțin un teren de •—1-: r~~
cursul a fpșt cîșțigat
1.... “ . ■.’* ?
renuri de fotbal, volei,
sărituri, pistă de alergare, portic de 
gimnastică); in 1970 — corn. Recea 
(bițprninizărea îtțțregii baze' sportive

volei. Con- 
, „ !n 1969 de 

cpțp. popești (care 'șj-q amenajat te- 
groopă de

iiațimțale a cooperativelor agricole 
de producție s-a organizat în 'Argeș.

• In ținui 1971 ș-au desfășurat" în 
județ 3ț|0 acțiuni turistice — excursii, 
drumeții, cicloturism, concursuri de 
orientare turistică, alpinism ș.a. — 
la care au participat 22 000 de elevi!

♦ În întreprinderile și instituțiile 
județului --au organizat în 1971 un 
număr de 42 tic campionate pe aso
ciații (la cite 3—5 discipline fiecare).

— terenuri de volei, baschet, hand
bal , portic de gimnastică, împrej
muirea terenului de fotbal) ; în 1971 
corn. Oerja (la fel ca in corn. Recea, 
inclusiv împrejmuirea bazei cu gard 
jrpeialic) • îrj județ sînt peste 20 de 
piste de popice, bituipinizqtp. 
ț Stodioarțe — f.ără tribuna — e- 
xistă la Rucăr, Doipnești, Sțîlpeni, 
Băipulești.

■.... I 1 . I ..........................................

Cristian Panaitescu-t-
(antrenor emerit la box)

înșiruirea de cifre, de nume, este 
plicticoasă. Dar nu se poate altfel. 
Așa că : a activat el însuși ca spor
tiv intre 192Ș și 1923, dtțpj P»re, din 
1929 plriă în 1972, a fost antrenor. 
Deci 18 de ani pe sșu pe Ungă'ring, 
modelînd boxefi. Cțfe sînt aceștițf 1 
tntii' iata-i pe cei mai de deniuft : 
Ion Popa (actualmente antrenor fe
deral), Ghcorglie Lungu, campion la 
categoria grea. Petrică Milcoyeanu. 
campiqp' Iă spniitniilocie și Petrf 
tțrăteșcu. dublu campign. Apoi, cei 
din ultimii ani : campionii republt-

masă și înqrcpțîndu-np în mod spe
cial atenția spre unele discipline 
p,e Căre le considerăm un fel de 
„industrie g.re.a" a sportului. „Fron- 
titl“ pe care vom lucra este, în pri
mul rînd, atletismul. Vrem ca în 
qegastă ’importantă disciplină olim
pică. Argeșul să dea cadre care 
șă obțină performanțe de rezonanță 
atit pc plan intern, cit și interna
țional. Vom dezvolta o largă miș
care atletică, întrucît în ■ 
direcție — deși ș-a făput destul de 
mult — apreciez că nu ne am va-

— La noi, sub conducerea și în
drumarea nemijlocită a Comitetu
lui județean de partid, începînd cu 
organizațiile U T.C., continuînd cu 
consiliile populare, cu întreprinde
rile industriale și școlile, întreprin
derile de construcții sau serviciile 
4e spații v'erzi toți, dar absolut 
TOȚI, răspund cu multă solicitu
dine la probiemeje ridicate de acr 
tivjtatea sportivă. Un climat de 
muncă favorabil, deci, pentru dez- 
voltarep viguroasă a tineretului nos
tru. pentru antrenarea .oamenilor 
muncii la exercițiul fizic.' I’entru 
aceasta, bineînțeles, ne trebuie mul
te baze, terenuri? locuri de destin
dere. Vom .depune toate eforturile 
și — în măsura posibilităților — le 
vom crpa. In ceea ce ne privește, 

,. . pa? activiști spbrțiyi? vom munci 
aceasta pențrij a avea’satisfacția de a ve? 

dea 'realizat acest amplu 'program 
constructiv.

La Cjmpplung Mpsțel

LICEUL CENTRAL

li

A luat ființă în toamna anului 1970, aflîndu-se, deci, în pi doilea 
an școlgr, Licpul din Cimpulung dispune de un stgcligp ațletic în cen
trul orașului' — amenajat cu toi ceea ce este necesar practicării acestei 
dișcipljng, inclusiv tribună de 2 000 locuri — precum și o bază proprie 
în care șe afl^ : pistă de atletism, sectoare de sărituri și aruncări, sală 
de gimnastică (28 m,'15 mj șq. iar în curș de construire o piștă acope
rită de" atletism. „Preș putini cupgsc și mși puțini credeau ip repliatele 
ce "se pot obține la acest jiceu — ne spunea zilele trecute tovarășul 
Gabriel Bădescu. directorul acestei școli. Și eînfl aț'irui qceasfa nu mă 
refer numai la tinerii clin iinprcjurinjj, ci le e|Pf|i din in’țreaga țară. 
La noi au posibilitatea să se dezvolte, ș| reqlj^ezp pcrfțrniapjff ’ Ia care 
pici nu gândesc. Adrian Crislali din Mpflj^ș. dp pildă. Nicpjșp Soare din 
Pitești, au venit la noi cu performanțe modeste. Și astăzi sîpț campioni 
aj țării — juniori sau școlari — la 4U0 ip garduri și respectiv 800 m.

sjpt șingpre|e exemple !“
Nu exagera deloc tovarășul Bădescu. Pentru a np mqi insista în le

gătură cu ceea ce se face aicj (in ziarul npsțru s-a scris de multe pri 
despre liceul atletic) vom aminti doar cîteva din succpseie elevilor șco
lii : 9 titiurj de carppioni republicani de junjori, 15 locuri doi ’și trei, 
13 recorduri naționale de juniori, 6 sportivi în loturi reprezentative de 
junipri, 19 sportivi particjpgnți în diferite întreceri internaționale în ca
drul loturilor naționale de juniori. 43 recorduri județene ș.a.

în numai un an și jumătate de existență...

ițl^ezp pcrfțjrmaqlc la care 
dp Pilda Nicgjpp Șoarp dip

...și Constantin Dumitrescu
(c«l mâi bun președinte de

un __ __,_____„ ___
nâdelde te», de pildă, profesoara de 
educatte fizică Mari4 ștancțul. Și 
nud^de mirare că de pretutindeni 
primește sprijin. Interesant

Este învățător, președintele esoda- 
țlel sportive .Paeear din comuna 
Tîțeștf, membru af Comitetului Exe
cutiv al C.N.E.F.S.

Lâștnd Htiuriîp la o parte, ar tre
bui să «puherri că' el este, de fapt, 
sufletul mișcării sportive din această 
comună a județului Argeș. Din cei 
4J de ant al săi. 17 ani i-a dedicat 
activității pșntru transformarea spor
tului fntr uh bun al tutdror. și a 
reușit multe, datorită cărora, uneori,

asociație sportivă)
activ bun cu colaboratori de

DQI VREDNICI REPREZENTANȚI 
Al SPQRTUUJI PIN JUMȚ

Numără 62 de an! — virstă la care 
jr avga dreptul să iasg la pensie. II 
afli ipsă mereu, yișurqș, "tqt in sala 
de'box? Așa- cum â stat' o viață în
treagă, 4l| de gni, de dintiueaia pînă 
seară. Zgomotul sec aT mănușilor ce 
UU'ttșp sacadat in sacul de antrena
ment. tinerii care fac mișcări iuti; 
„luptind cu umbrar, ii incintă ure^ 
chile și ochii. ’ Alt-îșl n-ar put’ea. Spu
nea glumind, un cîmpultingean, c-g 
.țțjipaitțșcu nu reșftir» ay|-. ci box". 
' Dacă incgfpi șărl caracterizezi, n-aî 
putea cdnsșmnă' nimic speet'acitlos. 
lin om modest” care nu bea. nu tu- 
tnpază. model de vi»ță țl activitate, 
buri psiholog, greu la vorbă (ii „scoți 
cuvintele cu’cleștele"), poziție sobră., 
ș.a.m.d. Pentru felul său de a Ii șl 
rezultatele obținut» in acțiunsg de 
formare a boxerilor,’ se Uueur| de 
respectul fără de margini — nu este 
o exagerare — ai concetățenilor lui.

Cel mal greu lucru, atunpi cînd 
vrii să scrii frumoș desprg el, este 
să-i concretizezi succesele. Fiindcă

cant Aurel Sințion (maestru al 
sportului). Isfncii Angliei. Ion Jvan. 
Dinu Longfțip. Ion ițlarip, ton ălati-u, 
tih. Badîu. Gh. Ciurga Șl t<in Vaicili 
(unii in ioturi piimpice sau de li'rie- 
rgt): vlcecampionii — Ilie Horea, Gh. 
Manea yțșiheșeu. Mihai lor-
cjaclif, aițijlaii, "lijii ț>urdtin. E-
cnipa ox a orașului Cimpulung 
Muscel a fost condusă spre victorii 
cțe prestigiu în diferite campionate, 
competiții, cupe ș.a. Cel mai frumos 
șucces : l'pcii) II — in 1964 — i*
Șnartaehiada republicană.

Te mai poli întreba de unde 1 șe 
trage faima lui Cristian Panaitescu ? 
Cunt de este respectat ? Cit de pro
fund este acest respect, se poate ve
rigă din unpgtorul fapt: in urmă cu 
cifiva ani — era prin 1964 — fostul 
campion al tării la categoria grea, Gh. 
Lungu. om matur, cu muncă de răs
pundere Intr-un alt" oraș al țării, s-a 
întilnit într-o zi pu fostul șău antre
nor.. l-a strins. cu dragoste, rrilintl*. 
dună care, ultlndurse In ochii lui, 
plin de respect; ă rostit emoționat: 
„Sărut mina maestre".

asociația sportivă ..Pacea” a -fost a- 
prjecială ea model, iar prgșgdiptg',e 
ei. cotat drept cel mai' bun din fudeț. 
Pentru cel' ce rin cunCsc mișcatea 
șpp'rtivă din comună eșlc de ajuns 
să arătăm că aici — unde s-a creat 
un clîntâi sportiv deosebii — circa 
SOț» copii știu Joace oină (dg alt
fel altn' es'te nucleul de bază aT a- 
cestui sport in jupei): se organizea
ză cu rggirlariiate campionațe pe co- 
nililță m|fe sale? la atletism, volei, 
handbal, oină, tenis dp masă, popice; 
baza oialeTială proprie ciipriutle: Ic- 
rcuiiri de fotbal, volei, hapirbal, pistă 
atletică de 2»l)"ni. teren de tenis, 
pista de pppjce bituniihizaiă.

Este un spirit deosebit de țct|v. 
cu dragoste mare pentru sport șl 
mișcare în ațr liber. Merite deosebite 
ti revin. însă, pentru că a știut să 
însuflețească pe toți, să-și formeze

.1 .1 ii j^i ii. ...ii ii ..................

parg opiniș facem sport
mult la Țîțcșți, participăm la toate 
competițiile iindc sintem invitați, 
țâra sa ne intereseze iii mod deose
bii ce rezultate obținem. Dacă scoa
tem niulți oameni, daci reușim să-i 
facem iubitori ai sportului, ai miș
cării ta aer liber... am ciștlgat. Este 
o victorie mare t"
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Fotbalul nostru a trăit — pentru 
prima oară în Istoria existenței 
sale — două sferturi de finală (man
șa I) din Cupele europene !n eart 
au ajuns șă fiș pngajațe echipe ro
mânești, Dubla calificare plnă In 
acest avansat stadiu șl competiției 
a fost considerată, pe drept, o per
formanță.

Sub imperiul dorinței, al speran
țelor în care „resortul logic" a fost, 
mai ales, mingea e rotundă" + „în 
fotbal price e posibil" și bineînțe
les „jucăm grasă, avem avantajul 
terepului, al mediului familiar etc.'", 
s-au născut imagini ale continuării 
performanței. „Măcar una dintre 
cele două reprezentante ale fotba
lului nostru poate să se califice in 
semifinală. Poate chiar și în finală”...

Astăzi, după disputarea jocurilor- 
tur, deși Steaua mai păstrează încă 
o șansă teoretică de calificare, ima
ginii» ante bellum, ,cu care și-au le
gănat unii fantezia, par romantic».

Confruntarea dintre dorințe »1 
grgiul limpede al faptelor, pe cit 
3? neplăcută, pe gtlț de edificatoa
re, ne obligă Să recunoaștem clfeva 
realități greu contestabile.

SeruUna analitic premisele Jocu
rilor U.T.A.-Tottenham Hotspur ți 
Steaua—Bayern Munchen, trebuie 
să accgptpm deschis acum, după 
ce am urmărit cu ochii noștri cele 
două adversare (pe Tottenham pen
tru a doua oară) r- că premisa 
majoră o reprezintă superioritatea 
lor vajorică," pusă In evidentă de o 
manieră pe alocuri extrem de_ netă.

Veți spune, poate, că această „cu
noscută" a problemei era stabilită 
dinainte <câ toți știam că Totten
ham este mai bună decît U.T.A., Iar 
Băy.ern' mal bună decît Steaua', 
cei care 'se îriiidiap de eș numâ- 
rindu-se printre pamenii cars hint 
în stare să conteste orice. Admițînd 
.și această posibilă (și chiar proba
bilă) teză, trebuie să convenim că 
In deplină cunoștință de cauză, a- 
preciind lucid raportul (defavorabil) 
de forțe, s-au găsit destui care au 
mizat totuși pe victorie, pe conside
rente de tipul „echipa poate prinde 
o zi mare". U.T.A., de pildă, căreia 
mulți îi anticipau (nu numai că-i 
doreau, dar îi și prevedeau) ‘ o 
„zi-Fevencord."

Realitatea nu s-a confundat însă 
cu dorințele și după cele văzute tre
buie șă recunoaștem câ nici nu se 
puțea confunda. încercînd să suora-

... Ataci percu
tantul G E R D 
MV LEER, tel 
care avea să a- 
clucă egalarea 
pentru Bayern 
Milnchen. In ima
gine, atacantului 
isst-german i se 
opun SMAR-4N- 
DACHE, HĂL- 
MAGEANU fi 
HAIDU.

Foto B. VASILE

punem cg pe dou| filme, imagi
nile atuurilnc echipei U.T.A. și țl% 
stelei', pe de o oarte. precum >1 cele 
ale formațiilor Tottenham și Baycrr 
pe de aitâ parte, obținem câteva 
contraste foarte clare.

Știam prea bine că ambele echi
pe vizitatoare au o mare forță de 
joc și de șoc. Ne gindeam însă (ca 
de obicei în conîruatări cu aseme
nea adversari) că echipele noastre 
pot da angajamentului masiv, forte, 
total, al acestor echipe — o re
plică specifică jucătorilor români, 
de evitare a contactelor directe, de 
joc de pase, de ,zvîcn:ri" pe atac 
sau contraatac etc.

Cele doua meciuri ne-au arătat

că aceasta replică a jucătorilor noș
tri n-a reușit să * stă» ițească, să 
neutralizeze forța și vitalitatea an
gajărilor celor două vizitatoare. 
A tît UTA. cit și Steaua (in re
priza a doua) au fost îf.genunchiate 
de FORȚA DE JOC a adversarelor 
Iar.

Numeroși slr.t cei dispuși să des
copere abia acum circumstanța de 
fapt că Tottenham ți Bayern se 
află In plin campionat, in" vreme ce 
echipele noastre vin după o Ivn- 
gă perioadă de întrerupere. Acea
stă realitate de calendar a fost țj 
va răstise (probabil) de neplintfi 
Sferturile de ' finală te joacă, an 
de ari. la începutul primăverii. Deci.

r.eferi potrivire este și 
cunoscută. Spre a-i face fată? 
ouă echipe, evident prizate, 
obligația să se ’ pregătețșc'ă 
a intra iqlr-o formă supe- 
'._i~ dp la’ începutul sezo- 

N-au reușit acest 'lucru. ' Jur 
i-ie după căderile din fina- 
de joc, țp poate aprecia că 

... atins NICI MAG AR FORMA
FIZICA NECESARA."

■ - ’ lucrurile si 'our.lr.-
'e deschis, pe nume, trebuie să 
noaștem că in fața a două echt- 

uc incontestabil mai puternice, a: 
flate, pe deasupra, intr-o remarca- 
bilă dispoziție de jPf, U.T.A. și Stea- 
uu s-au prezentat sub valoarea lor 
obișnuită. Drept urmare, conjugarea

aveau
noșrâ încă dp la începutul sezonului. * — ---- “* -m, r.-----
decinc 
'urile

ai

RÎNDURI ÎNAINTEA RELUĂRII DIVIZIEI A
(Vrmare din pag. 1)

Iată că sezonul în care intrăm Ince- 
pind de duminică se prezintă sub a- 
ce'st" aspect ’ cu o încărcătură calita
tivă cu totul deosebită. In această 
primăvară, nu mai e vorba de sim
ple întîlniri intercluburi sau de me
ciuri preliminare dintr-o mai lungă 
silită, ci de PARȚIpE DgClȘH’E, cg 
sc vor’ desfășura ' sub semnul’iul „a 
fi sau ă "nu fi"'dublă partida cu 
Ungaria pentru turneul final al C.E. 
și returul cu Danemarc^ pentru tur
neul final al' J.(j. Adăugați la aceasta 
și situația specială a fotbalului nos
tru, aflat pe un drum ai afirmării 
internaționale care trebuie confirmat, 
și veți avea, în mod îndestulător, ra
țiunile grijii pentru noul sezon, ale 
plusului de preocupare care trebuie 
acordată competiției noastre Interne 
principale.

Nu putem, pint acum, st r.» de
clarăm îneîntați de auspiciile »ub 
cșre‘ șe va relua campionatul. Cu 
toate mpurile preconizate, cel puțin 
sub aspectul'de'bază. acel al Instrui
rii, beneficiile perioadei pregătitoare 
nu apar satisfăcător. Evoluția echi
pelor de Divizia A în meciurile dg

pină acum (șapte dintre ele au tost 
eliminate din Cupă !), recentele con
tacte — U.T.A., Steau? — cu echipe 
din elitg europeană, nu șînt de na
tură a ne mulțumi.

Primele meciuri ale Diviziei A 
trebuie, de aceea, să reprezinte 
revirimentul dorit,' realizabil âtit 
printr-o MUNCA DE INSTRUIRE 
MAI COMPLETA ȘI >IAI BINE 
FțikpAJfENȚAtA METODIC, ciț 
și prihtrrO mai CONȘTIENTĂ 
PARTICIPARE A JUCĂTORI
LOR, printr-o mai justă atitudine 

' ’ a lor față de campiopqt, prin 
IEB^ITAȚE PE TOATE PLAȘV- 
RILE in ceea ce privește optima 
desfășurare a unei competiții de 
la care pornește și pe care se 
sprijină echipele reprezentative.

Sub acest ultim aspect, ne gindim 
la regularitatea campionatului, la 
buna organizare a jocurilor, la cali- 
tșteș arbitrajelor, la răspunderea bi
rourilor d» secție, la activitatea unor 
comisii ale F.R.F. cu directe respon
sabilități competiționale etc.

F$r$ îndoială, urmărind etapă de 
etapă lupta — pe care o dorim cît 
mai corectă, cît mgl șportiv| — pen
tru o treaptă șuperioară în clasa

ment. vom urmări atent și evoluția 
seiectionabililor, a celor care — in 
echipa A sau in cea olimjpcă — vor 
fi chemați să rțprezțnte culorile na
ționale în dificilele CQpfruniări din 
aprilie și mâi? îl vom urmări cu în
credere și cu dragoste și vom fi 
bucuroși să le înregistrăm ambițiile 
și progresele. în legătură cu ei. însă, 
o dorință care nu trebuie să fie nu
mai a noastră : aepea de a ’parcurge 
etapele campionatului in deplină 
integritate fizică, fără accidentări, 
fără indisponibilități care șă nască 
probleme de selgeție. - Fondul nostru 
de jucători 'de valoare este destul de 
redus, pentru a nu ne permite să-l 
mai diminuăm și-n disputele inter
ne I Iată deci bine conturat un do- 
mențu în care țpți pei interesați in 
puna reprezentare ’ Internațională a 
fotbalului nostru (antrenori, jucători, 
arbitri, federația) își pot dat mina, 
într-un aport pozitiv colectiv.

Relevînd încă o dată raportul 
cguzal strins dintre campionat și 
prestațiile noastre pe plan extern, 
sg urăm acuni, în imediata apropi
ere a returului, deplin succes retu
rului Diviziei A și să ne pregătim 
aplauzele ți încurajările pentru cei 
pe care-i așteaptă un drum greu.

v aloare-forniă a mărit decalajul va
leric.

' în fond, față de simptomeie de 
formă ale momentului exprimate de 
infringerea la Timișoara. în ' Cupa 
Româniți, ca și de incredibilul eșec 
de duminică în fața echipei de Unț; 
ret ’â B'-eagului rc.șu (scor: ft—2). 
drau-ul Stelei in fața lui B^yern re
prezintă un' salt. Pentru ca trebuie 
-ă recunoaștem că* între porumbiță, 
foarte tingrul gaigetțr brașovean de 
duminică- si G^rd Muller ețistf <> oa
recare distanta...

Marius POPESCU

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT 
DIN 1? MARTIE

1. U.T.A. — Raoid 1. X
2. F. C. Argeș — Sport Club

Bacău 1
3. Petrolul — Steagul roșu L x
4. Dinamo — C.F.R. Cluj 1
5. „U* Cluj — Politehnica 1
6. Farul — A. S. Armata 1
7. Jiul — Crișul 1
8. Univ. Craiova — Steaua 1
9. Cagliari — Milan 1. X,

10. Catanzaro — Mantova 1. X
.11, Internazionale — Napoli 1
12. Laneressi — Atglgnta 1
13. Sampdpria — Torino L x

112
N-.a a'-ut 'ac uiți c Ni- s-a produs însă

mei o catGstrcfc. de ce scrie pamflste,
n-avem de ce incita ode. Lucru, e sînt evidente, 
e de prost gust so-ți doi cu pumnii in cap in (pip 
evidențelor, e igmentobii să rizi d.ș altul sgp de 
ai tăi cind e âtit de clor că 2 -2^4- £ yția din 
marile slăbiciuni ale spiritului nqstru de suporteri
— foarte a ne sesizară și in articolul lui Chirilă 
□g luni : .Zieqbetul Igi Zorba"... — faptul câ nu 
cunoaște-" decît b-’d. cla la infringed și hohotul 
de ris triumfol Io triumfuri. Mai exiștă și evidența, 
tovarăși ! Evidența are această caracteristică du- 
rerocsc — ea cere ce a mai mu|tâ bogăție de 
spirit E greu ce trăit printre evi
dențe — dor trebuie trăit, c$ci nu
mai pu hue seu cu ha, hp, ha e și 
mai greq, și mai râu, și nu ieșim la 
socoteala globulelor roșii.

E evident că Nastase nu e moi 
bun decît Smith. Se vedea asta cu 
ochiul Tiber încă pe la Paris. Ce 
facem cu odeie de la stirșitul anu
lui ? L-gm preamărit zadarnic ? 
Mulți sînt triști și neconsolați. De ce? 
Mefiind mai bun decît Smith, e 
evident cp Nășțgse e unul din cei 
mpi buni jpcățgri din Jump. Odqfe 
trșbuie să țină seama de evidență
— și nu invers.

E fogrie clar cp — nici cu un campionat în pi
cioare — li.T.A. n-o poate elimina pe Tottenham 
și nici Steaua pe Bayern. 1+1=2. Cu foarte mylt 
noroc 1+1 = 3, dar asta e altceva. Că mie U.T.Ă., 
învinsă, mhp plăcut mai mult decît Șteauq, neîn- 
vinșâ, nici asfo PM coptegză. Cert e că Sima nu 
poate deocamdată trimite după țigări un fundaș 
englez de clasă, că Aelenei, cel ridicat in slăvi 
pentru fentele sgle în meciurile dș divizia A in 
România, np s» vede șpp nu șe ține pe picioare 
lingă un fyncjoș vest-gșrmqn, f$cul din piatră. Din 
asemenea evidențe nu se moare, nici de rușine, 
nici de'durere. Din asemenea evidențe, dacă ești 
capabil și vrei s-o birui cîndva pe Tottenham, nu 
mori — ci trăiești. La acest nivel european, al 
marilor echipe europene, problemele nu țin doaț 
de pregătirea unui meci (chiar nepregătită, (J.T.A.

In perspectivă - O ȘTAFETĂ de crauliști I

a avut o repriză a doua în care se poate aduce 
vorba de neșansă), problemele vin din adine, din 
adîncul omului, ele se trag de la laptele supt la 
mama acasă, ca să piciau expresia unui om pri
ceput în foțbpl cît poeții. Cînd Rath pcșla de pe 
stingă năvălea sau o rupea pe ce.ntiu — «u yș-, 
deani altceva decît un om cu o minge la picior. 
Nu cred că aveam o viziune personală. Personal, 
mărturisesc că aș avea o poftă nebună, rea și 
nșsporiivă, s-o văd pe Tottenham încasind un gol 
mpcar de la o echipă românească... Dar. Ș'iu de 
mult că realitatea nu prea ia în considerație do
rințele mele și nu-mi rămîne decît să cred în ne

prevăzut, cum zicea Coco Dumi
trescu |a 22,30, într-un interviu bine 
cumpănit.

In șfîrșit, e evident câ am pier^ 
dut supremația în handbal. Sigyr 
că altul ar fi fost bocetul dacă 
pierdeam Cupa Jules Rimet — to
tuși arqumentele competente ale 
lui Oțelea și Țopescu ar trebui să 
ne deq un fior țip. gțpa?g țg rțu 
se mai culege ; „groapă" — dșși 
s-ar potrivi !) și nouă, celor care 
nu vedem mai departe de Dobrin, 
Angelo și Răducanu. P.eiese cp am 
ajuns să dăm doar dpug . goluri 
intr-o repriză (vezi meciul' cu

R.D.G.), fiindcă n-avem „tunpri", și n-avem tunari, 
noi care am avut tunqri, fiindcă de qni de zile totul 
se concentrează pe jocui lui Gruia! Gruia fiind om 
etc. etc. — nu mai avem piti oameni, nu mai 
avem concepție unitară, nu mai avem ioc pe 
po.artă, nu mpi avem disciplină etc., etc. Țopescu 
zice că e o lege implacabilă pierderea suprema
ției, bine, — dar cum ? Dîn ce cauză ? Nu toate 
cquzelp duc la implacabil, dar dacă unele duc, 
evidența nu mai e doar implacabilă, ci și dure: 
roasă. Iar dacă mereu aceleași cauze ne duc fa 
aceleași dureri,' vina nu mai e a implacabilului.

Tn consecință — cine va ' cîștiga „Cupă Româ
niei" la fotbal ? S-ar putea ca Unirea Drăgășani 
să aibă ghinionul de a cădea din primul tur cu 
alde Tottenham...

BELPHEGOR

RETURUL CAMPIONATULUI DE JUNIORI TREBUIE

Interviu cu ION ALEXANDRESCU, secretar general al F. R. F.

Prima etapă a returului campio
natului republican al juniorilor și 
școlarilor era programată pentru 
ziua de 26 iparțip. S-a revenit a- 
suprg țipiariții ipițiple. întrecerea 
v» reîncepe cu o șăptămină mai 
devreme, ia 19 martie. Cauzele 
schimbării datei 3

— Pouă PtațivȘ exțrem de în
temeiate au forțat devansarea cu 
O sâbtâmînă a reînceperii campio
natului juniorilor — ne spune se
cretarul general pl F.R.F., Ion Ă- 
lpxandrescu. Voi încerca să le ex
plic, deoarece implicațiile rgzultate 
«țin modificarea datei au o impor- 
tjnțq deosebită. Primul motiv : la 

| recentele consfătuiri cu antrenorii 
divizienarelor p șj echipelor ele ju
niori, care au avut Iqc la București, 
Qafați," Cluj’ și Timișoara, s-a ' fă
cut propunerea ca echipele de ju
niori să’ joace’ in cuplaj cu seniorii. 
Dar, majoritatea echipelor de ju-

-----——----- ---- - — --- :—:---------- -—;

Miine, In Capitală

SPORTUL STUDENȚESC —TEHNOMETAL
In cadrul pregătirilor pentru re

turul diviziei B, Sportul studențesc 
vf susține mîine un joc de verifi- 
cjre în compania divizionarei C, 
Tehnometal București. Partida va 
ave* loc pe stadionul Politehnica, 
efo la ora 15,45.

mentul ide față, Slavic, Oprițescu, 
Aimer și Miclăuș — ar reprezenta 
un timp de 3:40,7, mult superior 

* recordului național (3:43,5). Dar să 
nu uităm că, îri general, înotătorii 
unei ștafete (exceptînd primul 
schimb)' ciștigă zecimi foarte' pre
țioase. datorită startului lansat.
Anul trecțiț, într-o ștafetă euro
peană, Slavic a marcat la Bremen 
53,5 în ultimul schimb, la îft de 
minute dupâ’ ce fusese cronome
trat în finala probei de 100 m cu 
54,4. Jar apțim, mai recent, la Re
șița, în cadrul unei probe de șta
fetă organizată la finele primei 
reuniuni, alți trei dintre candidați 
ne confirmau ipoteza; Moraru, în 
schimbul doi, a cîștigat 9 zecimi, 
Miclăuș (schimbul trei) 7 zecimi, 
lăr 'Oprițescu (schimbul patru) 6 
zecimi.

Ca atare, posibilității» acestei 
ștafete a-ar cifra In momțmtul de 
fată, după o pregătire pe car» noi 
a considerăm «umară ți In orice 
caz nu la nivelul pretins de o 
competiție olimpică, la 3:38,0— 
3:38,5, un timp foarte încurajator. 
Problema care se pune însă est» 
confirmare^ acestor posibilități și

într-un bazin de 50 m, cunoscut 
fiind faptul că pe distanța de 100 
m, înotătorii care întorc excelent 
cîștigă între 5 și 7 zecimi într-o 
piscină scurtă. Este un adevăr pe 
care în nici un caz np-l putem 
ignora, chiar dacă can'didații la 
acest cvartet au încă d tehnică de
fectuoasă a virajelor, fapt'pe care 
ni-1 confirmă apropierea mare a 
rezultatelor pe care ei le obțin 
atît în piscinele de dimensiuni o- 
limpi'ce, cit și în cele de 25 m. 
Spre exemplificare : în 1971 —
Slavic 54,4 (25 m) — 54,6 (50 m), 
Oprițescu 55,4 (25 m) — 55,6 (50 
m). Aimer 57.5 (25 m) — 57,0
(50 m) !, Miclăuș 56,6 (25 m) — 
56.2 (50 m) 1

Ce ar însemna obținerea unui 
rezultat în jur de 3:38,0 în per
spectiva olimpică a ștafetei româ
nești ? în sezonul trecut, S.U.A. 
(3:31,9), U.R.S.S. (3:33,7), RF. a 
Germaniei (3:36,6), R.D. Germană 
(3:36,8) au realizat performanțe 
care, după părerea noastră, nu 
sînt încă accesibile înotătorilor 
noștri. Urmează însă un grup de 
formații ca Franța (3:38,2), Unga
ri » (3:3Ș,1), Șuedi* (3:39,3), Canada 
(3:39,4), Australia (3:40,8), Spania 
(341,9), Olanda (3:42,0), Brazilia 
(3:42,5), Italia (3:42,5) și Anglia 
(3:43,4) care sînt susceptibile de 
progres și ar putea reprezenta a-

devăratele adversare a’.e cvartetu
lui român.

In aceste condiții, doar o perfor
manță excepțională (pentru posibi
litățile înotului românesc)' cores
punzătoare baremului impus ar 
oferi crauliștilor noștri șansa unei 
comportări onorabile la J.O., dar 
obținerea ei nu poate fi posibilă 
fără o pregătire foarte intensă.

PLENARA COMITETULUI

F.R. VOLEI

Astăzi, de la ora 16.30, la sediul 
C.N.E.F.S.. are 'lce plenara Comitetului 
F. R. Volei, care analizează activitatea 
desfășurată In anul '1071. Participă mem
brii ' comitetului. arbitrii’ divizionari, 
antrenorii echipelor de' juniori 'șl șco- 
fari. al diviziilor A șl B.' membri din 
secțiile asociațiilor și cluburilor ’ spor
tive, glțl activiști.

(Vrmare din pag. 1)

ȘUPĂ ULTIMELE CONFRUNTĂRI

parcă te îndeamnă la performanțe 
frumoase. De altfel, este coneurșul 
de' lă ’ cșre ne-ain întors, î.n fiecare 
an. cu victorii.'

Ceea ce a impresionat mai mult, 
la recentele finale de ia Brighton, a 
fost forma bună, maniera de joc cu 
care Maria Alexandru a evoluat si a 
obținut victoriile in cele trei finale. 
La simplu, ea a pulverizat^o pe 
Ilona Vbsfqva cu numeroase atacuri, 
iar la dublu, alături de Elebnorq 
Vlaicov șf, respectiv Anton Stipan- 
cici. Maria a acționat la fel de deT 
zinvolt. Jocul foarte bun prestat de 
partenerii ei a contribuit consistent 
la obținerea cj facilitate a victorii
lor.

Consider ca un accident infringe- 
rea echipei noastre de către forma
ția suedeză, aflată la prima ei vic
torie în fața teamuiui romin. In 
acest meci Carmen Grișan a fost 
din pou victima jocqlul e! capricios 
șl Inconstant In «ceste condiții, &Ia-

ria Alexandru nu a găsit calmul 
necesar pentru un joc bun.

Proba de simpiu bărbați a oferit 
o finală suedeza.' A fost cel mai 
frumos spectacol tehnic a] competi
ției. Prin 'victoria lui Bengtsson, 
scorul 'dintre el si Johansson, doi 
mari campioni, este de 4—4 în 1972.

In perioada care urmează, felul 
in care vorn reuși să fructificăm a- 
egasta ultimă etapă de pregătire va 
juca un rol hotâritor pentru perfor
manțele echipei noastre feminine la 
C.E. de la Rotterdam. Carmen Cri- 
șan și Eleonora vlaicov " au nevoie 
de pregătire consistentă ca volum și 
intensitate și ultima lor verificare 
v£ avea loe Ia campionatele interna
ționale ale JJ.R'.ȘB- (?3=26 martie). 
Mariă’ Alexandru trebuie însă să-și 
conserve resursele fizice și nervoase, 

cgpjgcipță, ea șț va antrena Țâra 
sa mai parucipe la alte întreceri 
inair.teș campionatelor europene. Și 
echipă noastră masculină depune 
togu eforturile pentru o "prezență o- 
norabiîă fo întrecerea cea mai im
portantă de tenis de masă a anului 
de pe bătrlnul continent

niori erau programate să joace în 
dșplasare cînd cele de seniori e- 
voluau pe teren propriu. Pentru 
a suprapune programările, am ho- 
tărît ca juniorii să înceapă retu
rul cu o săptămînă înaintea divi
zionarelor C. în acest fel, venim 
în sprijinul multor asociații privind 
organizarea unor cuplaje atractive 
la care echipele de juniori să adu
că o contribuție efectivă. Al tiqilea 
motiv al... grăbirii returului îl 
constituie turneul final al campio
natului de juniori. Pentru a-i lșțșa 
un interval de timp necesar dis
putării (in noua lui formulă) și 
pentru ca finala campionatului ju
niorilor să se joace in cuplaj cu 
finala Cupei României, returul va 
trebui să se încheie cel mai tîrziu 
în 28 mai.

— La consfătuirile de la Timi
șoara. București, Galați și Cluj, an
trenorii centretafi ilc. «opij și ju®... 
niori au abordat ălte aspecte de 
natură organizatorică. S-a spus.de 
exemplu, că meciurile juniorilor 
s-au dpsfășurat într-un anonimat 
cvasitotai, nefăcindu-li-se nici un 
fel de popularizare, fiind progra
mate Pe terenuri necorespunzătoa
re. Ce ne puteți spune în această 
privință ?

— Am dat indicații clare — și 
vom urmări aplicarea lor — ca 
toate meciurile din campionatul re
publican să fie organizate exem
plar. Comisiile județene de fotbal, 
au datoria de a programa aceste- 
meciuri pe terenuri corespunzătoa
re, să le popularizeze din vreme, 
să delege pe cei mai buni arbitri, 
pentru că, se știe, în tur au e- 
xistat cazuri cînd arbitrii delegați 
nu s-au prezentat la partidele res
pective. Sîntem hotărîți să luăm 
măsuri aspre împotriva celor care 
nu se achită de sarcini.

— Pin analiza turului a reieșit 
că noua formulă de campionat este

mult mai aproape de ceea ce s? 
cere unei astfel de întreceri. Cgip- 
pioiiatul juniorilor necesită șj alți 
Pași înainte pentru a atinge o va
loare apreciabilă. Care ar fi deți 
următorul pas ce trebuie făcut

Pentru ca cea mai ‘’împdftân- 
tă competiție a juniorilor." șa ‘facă 
și alți pași înainte trebuie ;

1. SA EXISTE O PREOCUPARE 
MAI MARE DIN PARTEA 'TU
TUROR ANTRENORILOR PRI
VIND PROCESUL DE INSTRU
IRE, organizarea jocului fiind 
una dintre' lacunele evidente ale 
ephipelor. de juniori. Avem drep
tul să cerem această, deoarece, 
subliniez, toate echipele din cam
pionatul republican au antrenori 
plătiți, nu instructori volunțari. 
Și dacă sînt plătiji.' atunci ’sa 
muncească așa cum trebuie,
2'. Numărul abaterilor de fa dis- 

xtalina cbnipaij.țianală sa scadă. 
Antrenorii să' r.'ti'' uite, totuși.' că 
Pe lingă pregătirea fotbalistică a 
tinerilon»' DESFĂȘOARĂ ȘI UN 
CONTINUU PROCES DE EDUCA
ȚIE, cf plămădesc caractere, câ 
acțjone^ă asupra unor individua
lități; i^jformare.

3. CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE 
SA-ȘÎ+SCHIMBE RADICAL OP
TICA FAȚA DE SOARTA PRO
PRIILOR VLĂSTARE. Există 
multe asociații și’ cluburi care 
încă nu sînt convinse de necesi- 
tateaj.^cordării unui sprijin total

. < echipelor lor- de juniori, lăsin- 
du-le! să se zbată în greutăți.

4. în șfîrșit, considerăm returul 
ca principalul MIJLOC DE SE- 
L.ECȚIE pentru cele două echipe 
ce vor participa la „Turneul spe
ranțelor" de la Timișoara : Româ
nia I (juniori născuți după 1 au
gust 1954) și România II (juniori 
născuți după 1 august 1955).

Laurenjiu DUMITRESCU

O partidă atractivă

Lolul de juniori-Progresul București 0-1 (0-1)

Cabinetul metodic DINAMO

Sărituri în apă
• în țara noastră se află dl. Hans 

Sandhbfer (R.F.G.), președintele a- 
sociației mondiale a antrenorilor ue 
sărituri în apă de la trambulină, 
membru al Comitetului tehnic de 
sărituri al B-R-Ni, și sqția sa, Vlasta 
Sandhdfer, doctor în filozofie și an? 
trenoar» de sărituri. Domnul și 
doamna Sandhdfer expun, în aceste 
zile, cîteva teme în fața participant 
ților la cursul de perfecționare a 
antrenorilor de sărituri care se des-, 
fășbară în Capitală („Istoricul sărit 
turilor, organizarea lor în diferite 
țări, selecția în^ărițuri și caracterul 
modern al pregățirii", „Kțgțiyația 
în spqrtul <țe performanță'-, „Pt'Or 
bleme de arbitraj, aprecierea sări
turilor", „Gimnastica pentru pregă
tirea generală și specială", „Cum 
trebuie pregătiți săritorii de per? 
formanță" etc.). Vineri, sîmbătă și 
dumipică. qașpeții vor arpitra con
cursul ‘ de verificare a lotului 
olimpic.

• La concursul de verificare de 
la bazinul „23 August" (probele vor

ÎNCEP CONCURSURILE
avea loc vineri și sîmbătă de Ia 
ora 17,30, duminică de la ora 10 și 
de la ora 15) vor lua parte Ion Ca
nea, Melania Decuseară, Sorana 
Pr^lipceanu, Ecaterina Dumitriu, 
precum și alți săritori fruntași.

• Prirpa poițipețiție de amploare 
a anului, campionatul republican 
de copii, se va desfășura în zilele 
de 8 'și 9 aprilie, la Cluj, p săptă^ 
mînă mai tîrziu, bazinul „23 Au
gust" din Capitală va fi gazda con
cursului republican de primăvară, 
rezervat maeștrilor sportului și de- 
ținățqrilor categoriei I de «clașifiț 
care.

• După lin an dg absență, sărir 
tQrij biicureșțeni vor reapare în 
primăvara aceasta la Ștrandul Tine
retului, unde lucrările de modificare 
a platformei au fost terminate. Re
darea în folosință a acestui bazin 
va constitui un sprijin efectiv în 
activitatea de pregătire și corppeti- 
țională a tuturor pațegoriilor de 
săritori, precum și în munca de se
lecție și instruire a începătorilor.

se pare câ Dinamo Brașov pășețt* pe 
un nou drum. Un neobosit animator 
Iprof. Silviu qhlțescu, absolvent I.fc.F.S. 
și cunoscător al problemelor de Instru
ire), restructurarea bșzei sportive și a 
secțiilor, un nou coordonator tehnic 
(prot. Petre Voicu, cu mulți ani vechime 
în munca metodică) — iată "premisele 
de concepție și de acțiune a'e activității 
de mîine.

Numai cîteva idei vor fi — sperăm — 
de ajuns să vă convingă de schimbarea 
de mentalitate și de viitorul orizont al 
activității metodice in acest club.

METODICA AXTBENAMENTL’LL'I 
MODERN

într-o recentă și colegială vizită la 
Dinamo a prot." Ioan 'Mureșanu, respon
sabilul cabinetului metodic din clubul 
Steaua, discutând intențiile și metodele 
de lucru în pregătirea cadrelor tehnice, 
a reieșit că tema metodicii antrenamen
tului modern rămîne cea mâi inspirată 
și rodnică.

pe altfel, ciclul (disputelor de Idei pe 
această 'temă, g început prin' prezenta
rea de către antrenori CTurușanco-pQ? 
tinaj. Donca-handbal, Cerchez-box 
Floriclolu-alpinlsm, Roșculeț și Biră 
schi) a fișei tehnice individuale, cu in- 
dicji obiectivi de apreciere a factorilor 
antrenamentului.

In continuare. în ședințe bilunare de 
lucru? se yor prezenta și apoi discuta 
(cu toții ne-am pronunțat adversari al 
referatelor și teoretizărilor) caracteri: 
agrea efortului specific, dinamica efor
tului (volum, intensitate, complexitate) 
ciclul de antrenament, probele de con
trol generale și specifice, analiza compe
tițiilor Vor fi schimburi de idei cu lu
crări pe masă, cu date, indici, valori 
— asa cum Iac inginerii sau grhitecțiț.

CHINOGRAME — FILMB

Și pentru a schimba total concepția 
noastră despre “ședința’’ tehnică, de fie
care dată vor ruta filme metodice sau 
se vor analiza btomecanc chinograme.

începutul s-a făcut cu rularea filme
lor : „Zborul alb” (schi). „Antrenamen
tul in circuite (lecția prof. V. Tibgcuț și 
_Judp“, film japonez despre tehnica și 
tactica acestui Sport'obținut și rulai cu 
multă amabilitate de fostul rugbyst al 
Stelei. Richgrtț Socolai. Se așteaptă, in 
continuare, filmele tehnice făgăduite de 
sectorul tehnic și de propagandă dm 
C.N.E.F.S.

SAUNA — CULTURISM

Dar ncțil șt parspectivj se mal reflectă 
și in alte gindun ale conducerii. La dis
cuțiile metodice — pe fișe, tabele, gra
fice — sinț invitați sș participe și vice
președinții' tehnici din celelalte cluburi 
brașovene (T. Verdeș — Politehnica, Er
nest Pahan — Tractorul, I. Kummer — 
Voința. Gh. Piștea — Brașovia. N. Lebu 
— Steagul roșu). Profesorul coordonator 
șl antrenorii dinamoviștf vor tria per
manent materialele documentare trimise 
de Q.N.E.F.S. și vor strings fișe pe pro-, 
bleme intr-un prețios fișier bibliografic.

Se reînființează cabinetul medical, 
fără care nu se poate vorbi de sport 
științific. S-a creat o saună. Există un 
lqborator chino-rfo'to. Din februarie, pen
tru sportivii de performanță și pentru 
cei care vor să urmeze un curs special, 
indiferent de virată și pregătire, ia ființă 
și o sală de culturism, cu 3 șparaturi 
speciale, construite după un brevet mult 
apreciat la București. 'șl fostului spqrtiv 
brașovean, astăzi proiectant 1» Steagul 
roșu, Mihai Kiss

Se' vorbește chiar și despre construc
ția unei plase elastice, atlt de necesară 
pregătirii patinatorilor, schiorilor, țipi-

BRAȘOV
nițUlor fi în fond tuturor eporUvllor. 
Prof. P. Voicu, pasionat de cinemato
grafie. r.e-a voriait și de un film tehnic ; 
-Metodica antrenamentului modem in i 
secșilla clubului Dinșmo".

O DEZBATERE ORIGINALA

Si tot dtnsul. fidel preocupărilor me
todice de la Dinamo București, dar obse
dat în timp de o idee pe care o apre
ciam interasantă și utilă — se ștrâduie 
pentru un colocviu, o dezbatere meto
dică, cu invitați și fie Iț București, pe 
tema „Idei noi în gindirea și tehnica 
sportului de performantă".

Dac nu numai acest lucru ne-a sur
prins plăcut, că a preferat un colocviu 
dg o jumătate zi, unei sesiuni lungi și 
ostenitoare, ci ideea de a organiza acea
stă' dezbatere 'metodică ' cu diapozitive, 
filme și demonstrații practice, chiar în 
șjlg de gimnastică a clubului.

Ceea ce înseamnă ct teoria dogmatică 
va ramine la ușă, iar in sala unde se 
pregătesc sportivii și vor gindi cadrele 
tehnice, nu' va li loc decît pentru rea
lități Și perspectivă.

Aproape că hu ne yine să credem că 
undeva/ într-un oraș de provincie, gă
sim posibilități și oameni pentru o 
muncă ptetoțiică nouă- modernă, adap- 
tată ’la cerințele sportului științific de 
azi.'

Dar, sări lăsăm P® ojșmeni să lucreze. 
Si clacă putem, să fim alături de pi. cu 
tot ce "averii "mai bun tn noi. Succesul 
lui Dinamo nu va fi numai al acestui 
club. Nu un succes singular și sfidător,' 
ci q izbtndă a ideii metodice, a spiri
tului de prietenie și colaborare, fără de 
care sportul de performanța hu poate 
exista !

VIRGIL LUDU
președintele Cabinetului metodic 

C.J.E.F.s. rr Brașpv

Ieri, pe terenul din str. dr. Stai- 
covici. in partida de verificare 
susținută in compania Progresului 
București, timp de 45 de minute 
lotul de juniori (Ciurea — Au- 
ghelini, Naghi, Grigoraș, Purima 
Ion Ion, Dumitriu, Giulvezean, 
Alenei, Luchescu, Szabaaos) a ju
cat timorat, nesigur în apărare și 
dezordonat în atac, majoritatea 
acțiunilor ofensive purtînd pecetea 
jocului individualist al lui Aelenei. 
„Bancarii" n-au așteptat invitații 
speciale, au atacat încă din start, 
viguros și precis, deschizînd sco
rul, în min. 19, prin Dudu Geor
gescu, la o greșeală de plasament 
a fundașilor centrali Grigoraș ți 
Naghi.

După pauză, însă, șspectul jo
cului s-a schimbat tpțal In favoa
rea elevilor lui Ardeleanu și Za-

voda. Cu Roșu -p»; aripa dreaptă 
cu Răducanu în centrul liniei de 
atac și Custov în locul lui Ion Ion, 
acțiunile ofensive ale juniorilor au 
căpătat tărie și culoare, Aelenei 
n?a mai ținut la infinit mingea, 
fundașii laterali ureînă ta rîridul 
lor des și eficacq în terenul ad
vers. Ca o consecință firească ’ a
dominării teritoriale, șuturile la
poarta Progresului s-au înmulțit, 
Dumitriu, Aelenei, Szabados, dar
mai ales Răducanu, trăgînd cu
precizie din orice poziție. Numai 
că, ieri după-amiază, Manta a apă
rat magistral In cîteva situații 
extrem de dificile pentru poarta 
sa.

Următoarea acțiune a lotului de 
juniori, care se pregătește pentru 
turneul U.E.F.A., este prevăzută 
pentru sfîrșitul acestei luni.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ A PREMIILOR iN BANI

LA SISTEMELE LOTO-PRONOSPORT Șl PRONOEXPRES
La cererea mai multor partici

pant reamintim că — în anul 1972 
— cîștigurile obținute la Loto, Pro- 
noexpres și Pronosport se plătesc 
în aceleași condiții ca și în anul 
trecut, adică :

— prin agențiile proprii plătitoa
re de cîștiguri ;

— prin mandate poștale.
La fiecare dintre agențiile plătir 

tqare de premii din localitățile unde 
funcționează asemenea agenții, pri
mesc premiile cîștigătorii care și-au 
dat adresa in orașul respectiv și au 
jucat la pricare agenție țiin judpțul 
în care se află acel oraș.

In București, premiile se achită 
la agențiile plătitoare Loto-Prono- 
sport din sectarul în' care se află 
agenția la care au jucat.

Toți ceilalți cîștigători care au 
indicat LOTO-PRONOSPORT adre

sa într-o localitate fără agenție plă
titoare de premii sau într-o loca
litate cu agenție plătitoare de pre
mii, dar au jucat în alt județ, pri
mesc premiile prin mandat poștal.

La agențiile plătitoare de premii, 
sqmele' cuvenite câștigătorilor se 
achită acestora pînă cel maj tîrziu 
a 45-a zi de la dala concursului 
sau tragerii la care au jucat.

Se precizeazg că — pentru â intra 
în timp în posesia cîștigurilor — 
participanții sînt obligați 'ca la 
depunerea biletelor considerate cîș- 
tigătoare șă completeze cu litere 
mari de tipar, cu’ cerneală sau pașță, 
numele Și prenumele (fără prescur
tări), localitatea, strada, "numărul, 
blocul, etajul, apartamentul, jude
țul.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

spus.de


311 ATLETI DIN 24 DE TARI
LA A III-a EDIȚIE A C.E.

DE ATLETISM IN
• Lotul României (13 sportivi) a părăsit ieri Capitala • Atle- 

ții sovietici (48) alcătuiesc cea mai numeroasă delegație • Fin
landezul Gustafsson 6,4 pe 60 m • 225 de ziariști acreditați pină 
la această oră

Cel 13 atleti români care vor par
ticipă 'a cea de a IlI-a ediție a cam
pionatelor europene de atletism în 
sală, au părăsit Capitala ieri dimi
neață, plecînd la Grenoble. Lotul 
este alcătuit din : Viorica Viscopolea- 

Ileana Slai (800 m), 
Cornelia

Vintilâ
nu (lungime),
Valeria Bufanu (50 m g),
Popescu (înălțime). Elena ___
(lungime), Aura Mărășescu (50 m). 
Mariana Goth (50 m). Valentina Ciol- 
tan și Ana Sălăgean (greutate). Ca
rol Corbu (triplusalt). Nicolae Perța 
(50 m g). Csaba Dosa (înălțime) și 
Valentin Jurcă (lungime).

• La ultima conferință de presă, 
organizatorii competiției au anunțat 
că la ediția din acest an vor fi pre- 
zenți 311 sportivi din 24 de țări. 
Cele mai mari delegații aparțin U- 
niunii Sovietice (48 de atleți). Fran
ței (44), R.F. a Germaniei (38). Po
loniei (24), Cehoslovaciei (19). Angliei 
(17), R.D. Germane (14). României și 
Italiei (cite 13). Față de ediția pre
cedentă desfășurată la Sofia, la ma
rea majoritate a probelor se înre
gistrează un număr sporit de concu- 
renți. Excepție fac doar probele de 
1 500 m. 3 000 m (în concursul mas
culin) și cea de 1 500 m (feminin), 
unde numărul celor înscriși este în 
scădere.

• Tn cadrul ultimelor concursuri 
de verificare înaintea C.E. au fost

INFRINGERE
UNGARIA 7-14!

o 
o
1 
o 
o
1
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1
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1
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54—38 
38—37 
37—31
45—53
33—41
40—47

Ger- 
Poloniamare interes este așteotată 

aruncătorilor de greutate din 
Recent, Vojkin a rea’. :at 

iar Barișnikov 19,48 m fo- 
tehnică nouă.

celelalte meciuri : R.D.
— Danemarca 18—15, 

19—15 (11—8). Iată

In turneul de handbal

ROMANIA
tc-

de

Handbag

TlRNtlL DE TENIS
DE LA WASHINGTON

pe

jucă-

CROSA ZILEI

Și 
o

masculină de slalom urla? din 
concursului internațional de schi

pe lo-
Pijnen

YORK, 9 (Agerpres). — în 
internațional de tenis de

6—4. 'La 
a căzut

olan- 
incă-

Cursa .ciclistă internațională Milano —• 
Torino a revenit în actuala ediție bel
gianului Roger de Vlaemlnck, cronome
trat pe distanța de 209 km cu timpul 
5h 07:54 (medie orară 40,715 km), 
locurile 
Bitossl

Competiția internațională de sabie pe 
echipe, disputată la Hamburg, a luat 
sfîrșit cu succesul formației Poloniei, 
clasată pe primul loc cu 3 victorii. în 
întîlnirea decisivă, scrimerii polonezi 
au învins cu 9—4 echipa R. F. a Ger
maniei. care a ocupat locul doi. în 
Continuare, s-au clasat selecționatele 
iSulgariei, Austriei, Olandei șl Angliei.

Pe 
următoare au sosit italienii 

șl Motta.

Proba 
cadrul ---------------
desfășurat la Mont Canin (in apropiere 
de Udine) a fost dominată de sportivii 
austrieci, situați pe primele cinci locuri 
tn clasament. A cîștigat Johann Knei- 
wasser, cronometrat în două manșe cu 
timpul de 3:20,62, urmat de Elmar Mi
la,novik 3:21,90 șl Leopold Gruber — 
3:22,10.

Uzat o 
urmat 
Bobby

■
106 eoncurențl au luat startul în cursa 

clclistă internațională desfășurată pe 
traseul Kuurne — Bruxelles — Kuurne. 
Victoria a revenit rutierului belaian 
Gustave van Rcosbroeck cronometrat pe 
distanța de 203 km în 4h 54:50, Pe locu
rile următoare. în același timp cu în
vingătorul, s-au clasat compatriotii săi 
Noel van Clooster șl Willy Planckaert.

0 NOUA In sferturile de finală ale turneului In
ternațional de tenis de la Cairo, ceho- 
sloVacul Frantisek Pala a dispus cu 
6—1, 6—3 de Aleksandr Metreveil.

Cursa clclistă de șase zile, desfășurată 
pe velodromul acoperit din Groningen 
(Olanda), s-a încheiat cu victoria cu- 
pluluf vest-german Klaus Bugdahl — 
Dieter Kemper, care reeditează astfel 
succesul obținut la ediția anterioară a 
acestei competiții. Pe locul secund, la 
un tur, s-au clasat Verschueren (Bel
gia) și Gilmore (Australia), Iar 
pul trei s-a situat perechea 
«Olanda) — Seeuws (Belgia).
*
Concurent I din Anglia, Belgia,
Franța, Olanda și Spania au fost pre- 
zenți la startul concursului internațio
nal die motocros de la Tarrasa (Spa
nia). Victoria a revenit motoclcllstulul 
englez Micke Andrews cu 80.1 p pena
lizare. (urmat de compatriotul său 
Lampkin — 106.2 p. spaniolul Bulto — 
108,1 p șl englezul Edwards — 108,7 p.

maghiari
teren

Tradiționala cursă automobilistică in
ternațională de 500 de mile de Ia On
tario a fost cîștigată în acest an de 
sportivul anikerlcan A. J. Foyt. care, la 
volanul unei mașini „Mercury", a rea- 

medie orară de 204,055 km. L-au 
în clasament compatrioții săi 

Allison și Freddy Baker.

înregistrate cîteva performanțe de 
mare valoare. La Turku. Erik Gus- 
tafsson a egalat recordul mondial de 
sală al probei de 60 m. parcurglnd 
distanța în 6.4 (cronometraj manual). 
In același concurs. Antti Kalliomăki 
a sărit la prăjină 5,32 m (nou record 
național), cea de a 3-a pDrformanță 
europeană a anului. La Copenhaga, 
Erica Lang'nilde a stabilit un r.ou 
record al țârii sale în proba de înăl
țime cu performanța de 1.78 m. La 
Fraga, două rezultate foarte bune Ia 
săritura în înălțime: Moravec 2.18 m 
și Proskova 1,82 m.

• Cu 
evoluția 
U.R.S.S. 
20.13 ni, 
losind o

• O absență de marcă de la a- 
ceastă ediție: proaspătul recordman 
mondial la săritura cu prăjina (5.45 
m în sală), suedezul K. Isaksson a 
anunțat că nu va participa la între
cerile de la Grenoble, preferind să 
nu-și întrerupă pregătirile (în S.U.A.) 
pentru J. O. de Ia Munchen.

• Pină la această oră. la biroul 
de presă al C.E. de la Grenoble s-au 
acreditat 225 de ziariști din 26 de 
țări.

feminin de la Neubrandenburg

ției Romă- 
*6 au pier- 

I (4—6) meciul cu Unga
rie 10 minute ale oarti- 
României a jucat foarte 

i cu abilitate min- 
■micercul advers, ro- 

cu 3—0 și se pă
sa ciștige relativ u- 

dacă ar fi 
— ofensivă

— victoria 
Spre sur- 

generalâ. însă, antrenorii 
nenumărate schimbări, sco- 

iplu echipa din mină.

oiei. 
aut < 
ria. 
dei. 
bine;
gea. asaltind 
mancele au condus 
rea că vor reuși 
șor această i.ntîlnire. Și i 
continuat să joace așa - 
lucidă, apărare prudentă 
nu le-ar fi putut scăpâ. • 
prinderea generală. însă, 
au făcut 
tind pur și . . _
Aceste schimbări de jucătoare și. im
plicit, de ritm, au favorizat repre
zentativa Ungariei care. în min. 20. 
prelua conducerea: 4—3 majorindu-și 
pir.ă Ia pauză avantajul: * ‘ 
reluare, echipa României 
fizic, n-a mai acționat cu claritate 
în atac, s-a apărat confuz. Cînd sco
rul a ajuns 10—5 pentru echipa Un
gariei, toată lumea era convinsă că

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa C)
ITALIA — DANEMARCA
8—0 (4—0, 2—0, 2—0)

Siguri pe ei, proaspeți, deconec
tați, italienii au făcut în această 
partidă un veritabil galop pe ghe- 
ță, întîlnind o echipă cu resursele 
terminate și cu ambițiile stinse. Un 
portar (Bent Hansen) oricît ar fi 
de virtuoz și de inspirat nu poate 
face față avalanșei de atacuri și 
nenumăratelor situații precare 
care îl pun coechipierii.

Echipa Italiei a avut o zi 
lentă. Refatti (cel mai bun 
teren), Savaris, Benvenuti, 
și Mair au produs panică în trei
mea daneză, combinînd cu o imagi
nație tipic meridională, scoțîndu-și 
în mod rafinat, adversarii din dis
pozitivul de apărare și mareînd cu 
ironie, dar fără răutate, 
tar căruia fără îndoială 
țuiesc marile virtuți.

Au marcat • Savaris 
34), Benvenuti (min. 11 și

în

exce- 
de pe 
Darin

între doi jucători 
dezi s-a produs 
ierare.

Tonul durităților 
torii olandezi, dar
maghiari nu au rămas datori. Cite 
5 hocheiști din fiecare echipă au 
fost sancționați cu penalitate de 
meci urmind ca atitudinea lor să 
fie discutată în Directoratul con
cursului.

Au marcat: Kereszthy (min. 20). 
Harran (min. 26 și 45) Krasznai 
(min. 27). Balint (min. 36) și Mes- 
zoly (min 381 pentru invingători. 
respectiv Wilemans (min. 11). Au 
arbitrat prea indulgent Sergio 
Berloffa (italia) și Karl Haidinger 
(Austria).

a purtat semnătura următorilor ju
cători : Gasser (min. 27 și 31), Mortl 
(min. 16>. Kalț (min. 52. respectiv 
Kalev (min. 28 și Iliev (min. 39). Au 
arbitrat: Franz Baader (R.F.G.) și 
Henning El’.ey (Danemarca).

Ivailo KALEV
liailo Kalev. unul dintre cci 

mai buni hocheiști ai echipei 
Bulgariei. e»te băiatul antreno
rului Valentin Kalev. A învățat 
să patineze înainte de a merge 
la școală, iar crosa a luat-o in 
mină cind avea 1! ani. Tatăl i-a 
fost, bineînțeles, primul instruc
tor. dar și— adversar! Ivo era 
junior ta -Slavia", iar Valentin 
— senior la „Akademik" și ori- 
cit de mult tș< iubea și iși sti
ma părintele, puștiul nu se sfia 
să-i dea bodicecuri strașnice pc 
gheată

AUSTRIA — BULGARIA
4—2 (1—0, 2-2, 1—0)

p.acute din 
soectatorii

por- 
pre-

unui 
— îi

(min.
54), Insam

riiirxâLupa 
meciul Ungaria 
prezenți în trib 

i din Mie
8 și

Au.s-
Pu-

1) a

frumoasă, care ne-a

printre 
ausiri-

Explozie 
bucurie 
jucă'orii 
eci. Ve’eranul se
lecționatei 
triei. Josef 
schnie fnr 
deschis scald fn 
meriul cu -en-e- 
zentativo U noa-

(min. 2), Gasser (m:n. 12),
(m:n. 31), Refatti (min. 44). Au arbi
trat Gh. Tașnadi (România) ți 
Pjpov (Bulgaria).

v.

UNGARIA — OLANDA
6—1 (1—1, 4—0, 1—6)

Deschiderea hocheistică din pro 
gramul de după amiază. Ungaria — 
Olanda a atras în tribune aproa
pe 4000 de spectatori. După o re
priză în care au atacat cu acțiuni 
în formă de... cornet, inehesuind 
astfel jocul pe centru și ratînd. din 
nou. exasperant, hocheiștii maghiari 
și-pu impus superioritatea în fața 
unei echipe rapide și hotărîte care 
a dat de furcă multei)- favorite ale 
turneului.

Se pare că prima pauză a fost 
un bun sfetnic pentru selecționata 
Ungariei care apoi și-a adus amin
te că hocheiul este un joc de aso
ciație. țesîncl o plăcută pînză de 
pase pe tot terenul, prin care au 
pus in valoare calitățile principa
lilor ei trăgători.

Păcat că 
încheierea

tai la o 
demonstrat odată In plus că hoche
iul se poate juca bârbâtețte. fără 
brutalități In ciuda mize! —ari. spor
tivii celor două formații s-au com
portat rit se poate de corect în not» 
generală de tair-play a acestui tur
neu agitat si dramatic. Bulgarii au 
căutat să se autodepăsească. dar <-au 
lovit de o echipă care ți-a intrat 
.În crasa” si știe <ă fructifice inte
gral experiența si rutina.

Scorul final : 4—2 (1 0 2 -2. I—Ol

Dar imilnîrra cea mai amu
zantă »-• petrecut in această fa
milie de -portivi acum upt ani 
Valentin antrena echipa „Per- 
nik". Itailo juca la T-S-K.A. ți 
ambele concurau la litiu tn 
meciul decisiv. T-S K A. atea 
nevoie de un -cor egal -pre a 
intra in pr».<--ia titlului Cu zece 
secunde înainte de -firțit. ..Per- 
nik" conducea cu 5—4. fvailo 
scapă pe contraatac ți. cind mai 
rămă-e-c o clipă oină Ia sune
tul si-enei. trage marchează ți 
egalează.

— Mi-am mușcat pumnii, spu
ne Valentin, dar m-am du- 
să-l sărut Procedase sportiv

Ivailn are 26 de ani (1.75 m, 
74 kgl e»te ofițer căsătorit ți 
are un băiat — tot Ivo — In 
rirstă de t ani ți jumătate

— Contra nepotului meu 
n-am »ă pot juca, glumește 
Valentin Kalev. dar antrenor 
am să-i fiu eu siguranță. Am 
doar 46 de ani..

ITALIA Șl AUSTRIA SE DETAȘEAZA
(Urinare din patf l>

înainte cu 5 minute de 
partidei, la o ciocnire

portarul Vedres a făcut o greșeală 
gravă: a ieșit inoportun și i-a în
găduit Iui Mortl să înscrie în poar
ta goală.

Astfel, echipele Italiei și Austriei 
rămin, după cinci zile de jocuri, 
singurele neînvinse, acumulind 
punctajul maxim și devansindu-Ie 
pe acelea ale R. P. Chineze, Bulga
riei și Ungariei. Este greu de pre-

PUCURI
de hochei a

ialiata cu bronz a ul- 
Trebuie menționat și 

apărat 
3. Mi- 
Româ- 
Tavasi 
pentru 
și Jec-

timului C.M.
faptul că portarul Bujdoso a 
excelent. Au înscris : Furcoi 
kloș 3 și T. Popa 1 — pentru 
"ia. N’yâri 3, Csik 3, Fleck 3, 
3, Szabo 1 <i Tomann 1 — 
Ungaria^ Au arbitrat : Regula

în 
mani
— Cehoslovacia 
clasamentul:
1. R. D. Germani
2. Danemarca
3. Ungaria
4. Polonia
5. România
6. Cehoslovacia

3
3
3
3
3
3

In etapa a IV-a. echipa

0
1
1
2
2
2

în etapa a IV-a. echipa României 
joacă cu Cehoslovacia, urmînd ca în 
runda finală să întîlneascâ formația 
R.D. Germane.

Dieter HOBECK

NEW 
turneul 
la Washington s-au disputat pri
mele partide din optimile de fi
nală. Iată rezultatele : Smith 
(S.U.A.) — Zednik (Cehoslovacia)
6— 4, 6—2; Richey (S.U.A.) — Ra
him (Pakistan) 6—3. 3—6, 6—3; 
Osborne (S.U.A.) — Parun (Noua 
Zeelandă) 6—4, 6—3; Gorman
(S.U.A.) — Barany (Ungaria) 6—0,
7— 6.

în primul tur al probei de dublu 
bărbați, cue lai român Ilie Năs- 
tase — Ion Tiriac a învins cu 
6—2, 6—4 perechea americană 
Drilling — Roussow. Chilienii Cor
nejo și Fillol au eliminat perechea 
Lloyd (Anglia), Kary (Austria) : 
6—3, 6—7, 6—1.

112 PARTICIPANT!
LA ROLAND GARROS '72

PARIS, 9. — 
ternaționale de 
se vor desfășura 
22 mai și

Campionatele in
tents ale Franței 
anul acesta între 

4 iunie pe terenurile 
stadionului Roland Garros și vor 
reuni în proba de simplu bărbați 
112 jucători. Cei mai buni 48 (de
semnați de comitetul organizator 
pe baza rezultatelor din, turneele 
Marelui Premiu — FILȚ) vor fi 
exceptați de la primele' două tu
ruri. urmi n-d să intre în competi
ție in 32-imile de finală.

Deși declarat -open", turneul de 
la Roland Garros nu vasfi deschis 
jucătorilor profesioniști din grupa
rea W.C.T, patronată de financia
rul american Lamar HunT. Vice
președintele Federației internațio
nale de tenis (F.IX.T.), francezul 
Robert Abdessalam, a declarat că 
de la ruptura dintre F.I.L.T. și gru
parea profesionistă a lui L. Hunt 
s-a adoptat poziția prin care tur
neele organizate sub egida forului 
internațional sînt deschise jucăto
rilor amatori precum și 
nilor profesioniști, cu

tenisme- 
excepția 

celor legați prin contract cu im
presarul american. ..Dar, — a pre
cizat R. Abdessalam — in cazul 
cind unii jucători din grupul Hunt 
vor solicita să revină sub autori
tatea Federației internaționale, noi 
ii vom accepta la turneul de 
Paris"

GIMNAȘTII SOVIETICI
ÎNVINGĂTORI

Desfășurată la Budapesta, întîlni
rea de gimnastică 
U.R.S.S. și Ungariei 
scorul general de 
favoarea oaspeților.

La individual compus, în 
cursul 
clasat 
Mihail 
iar tn 
nit compatrioatei sale, Larisa 
rișceva, cu 76,35 puncte.

dintre echipele 
s-a încheiat cu 

557,30—538,5 în

masculin, pe primul 
cunoscutul campion 
Voronin cu 112,35 

cel feminin, victoria

i con- 
loc s-a 
sovietic 
puncte, 
a reve- 

Tu-

Elveția;
4!

Și totuși, pentru ultima oară împreună spun cercurile bine in
formate — excelența patinatori sovietici Irina Rodnina și Aleksei Ulanov 
au încheiat acest sezon și întreaga lor activitate, cu seria completă a 
medaliilor de aur : campioni europeni, olimpici și mondiali.

Pentru a 4-a oară, RODNINA-ULANOV!
Proba de perechi din cadrul cam

pionatelor mondiale de patinaj ar
tistic de la Calgary (Canada) s-a în
cheiat cu victoria campionilor olim
pici Irina Rodnina, — Aleksei Ula
nov (U.R.S.S.), cu un total de 421.8 
puncte, care intră, astfel, pentru a 
patra oară consecutiv în posesia 
titlului. Pe locurile următoare î Lud
mila Smirnova — Andrei Suraikin 
(U.R.S.S.) 416,7 p. și Jojo Starbuck— 
Ken Shelley (S.U.A.) 412,5 p.

După terminarea exercițiilor obli
gatorii, în proba individuală mascu
lină conduce OndrCj Nepela (Ceho
slovacia) — 1 153.5 p.. secundat de
Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) —
1 092,8 p.

Tn concursul feminin, după pri
mele două exerciții obligatorii, pe 
primul loc se află campioana olimpi
că Beatrix Schuba (Austria) — 341,2 
p., urmată de Karen Magnusson (Ca
nada) — 309,6 p., Zsuzsa Almassy 
(Ungaria) — 299,6 p.

Tenlsmenii Olandezi se pregătesc intens 
în vederea (noului sezon internațional. ' 
Federația olandeză de specialitate a sta
bilit ca, începînd din primăvară, se
lecționata țării pentru „Cupa Davis" să 
fie pregătită de cehoslovacul Jan Kukal.

HALTEROFILII ROMANI

LA VARȘOVIA

Ieri dimineață, echipa de haltere a 
României a plecat la Varșovia, unde va 
întîlni duminică reprezentativa secundă 
a Poloniei. Din echipă fac parte prin
tre alții, I. Hortopan, M. Grigoraș, V. 
Bădescu, Gh. Mîi-nea, L. Opreanu, S. 
Herghelegiu, V. Deak. Delegația este 
condusă de Lazăr Baroga, secretar 
F.R.H.C. Și antrenorul ștefan Petrescu.

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE „IN DECOR BRITANIC* ?
fotbalul• Este probabil ca 5 dintre cele 12 semifinaliste să reprezinte 

insular • Succese neconcludente ale „uriașelor olandeze" 0 Dinamo Mos
cova n-a suportat urmările inactivității de iarnă, în schimb celelalte echipe 

campionat, dacu pauze in
mare echilibru de forțe, iată 
caracterizat desfășurarea sferturi- 

continentale.

Un
ce a
lor de finală ale cupelor 
cărora le-a revenit misiunea de a des
chide marele spectacol de primăvară al 
fotbalului european. Doar Dynamo Ber-

Muenas și Jordao — poate anihila han
dicapul de un gol cu care a venit din 
întîlnirea de la Rotterdam cu Feye- 
noord) ; Arsenal (scăpată cu „avarii 
minime" din încleștarea cu Ajax, cam
pioana Angliei are toate atuurile pen-

calificată 
lopul de 
Bayern Munchen (care păstrează prima 
șansă, după egalul de la București).

Locul trei în ordinea pronosticurilor 
noastre, „CUPA U.E.F.A." Wolverhamp
ton (echipa de pe locul ȘAPTE din 
campionatul englez va elimina pe pro
babila campioană a Italiei, o altă probă 
despre vigoarea 
insular) ; Milan 
cial calificată) ;

pentru semifinale, după ,,ga- 
sănătate" de la Aatvidaberg) ;

actuală a fotbalului 
(singura formație ofi- 
Tottenham (scutită de

In meciul cu Ajax de la AmsterdamKennedy (Arsenal) deschide scorul Telefote t A. P. — AGERPRES

/

DOI GIMNAST! ROMANI 
LA MODENA

griji da victoria da la Arad); Zeleznl- 
oear (avantajata de surprinzătorul rezul
tat de asearg de la Budapesta).

Recapitulăm : Celtic, Arsenal, Glas
gow Rangers, Wolverhampton $1 Tot
tenham, marl candidate pentru semi
finale ; cu 5 dintre cele 12 participante 
reprezentlnd fotbalul Insular se poate 
spune că această fază se va desfășura 
tn decor britanic. N-am vrea, numai 
pentru a se înțelege că 
tragem turta pe spuza noastră' 
servăm, în final, " ■ ■ -
tind țările fără 
iernii au suferit 
acestui handicap, 
mai spuneam, 
celelalte formații, 
după o hibernare competițională ' In
tr-un meci de prima valoare competi
țională, nu s-au putut exprima plenar.

Eftimie IONESCU

MECIURILOR

tru a elimina pe deținătoarea trofeu
lui contlnenetal, dacă va asfixia con
traatacurile avlndu-1 ca vlrf al săgeții 
pe Cruyff) ; Internazlonale (socotim ca 
la Bruxelles, așa cum a dovedlt-o ade
sea formația din Milano va juca mal 
bine decît acasă. De ce ? Pentru că 
poate face fotbalul de contraatac care 
îi convine atît de bine șl să obțină 
egalul de care are nevoie, Inter 
— tn această direcție — aidoma 
excelent jucător de șah).

Acum. „Cupa cupelor", Dinamo

lin și Tottenham au 
două goluri diferență, 
la limită sau egalități, 
unității valorice înregistrate în soccerul 
continental fl, mal cu seamă, este o 
demonstrație a utilității ideii regretatu
lui confrate francez Gabriel Hanot că
ruia __ cu fiecare ocazie — trebuie să-i
acordăm un gînd de prețuire.

In scena aceasta a sferturilor de fi
nală, așa de aprig disputate, aria de 
izbitoare reușită au executat-o cluburile 
britanice. Dacă succesiunea rezultatelor 
va resDecta. cît de cît, realitățile din 
scorurile partidelor da .țnarți, miercuri 
și. ieri. Anglia și Scoția vor da semi
finalelor CiNdl edhîp»?, ceea ee ar re
prezenta un record unic și remarcabil 
în istoria cupelor europene:
— ținind cont' de “ ceea ce au reușit ele 
în prima manșă și retinînd și faptul, 
deloc neglijabil, că TOATE vor evolua, 
în retur, pe teren propriu — vom 
ajunge la concluzia că fotbaliștii insu
lari au depline premise spre a trece 
ÎN BLOC din sferturi în semifinale.

Incercînd un pronostic al semifina- 
listelor, vă prezentăm care ar fi. 
opinia noastră, formațiile care 
atinge penultima fază a celor trei 
continentale :

IN C.C.E. : Celtic Glasgow (care 
nește 
teren 
fi ca 
unde 
două 
Jorge și Arturo 
promovări^ v d^‘ “maximă

reușit victorii la 
în rest, succese 
Este o dovadă a

fiind 
unul

La tradiționalul concurs interna
țional, organizat de Federația italia
nă de specialitate și dotat cu „Cupa 
Braglia", vor lua parte în acest an 
și doi gimnaști români, care '-vor 
pleca astăzi spre Roma, cu avionul. 
Este vorba de Nicolae Oprescu și 
Constantin Petrescu. Ei vor fi înso
țiți de antrenorul Mircea Bădulescu 
și de losif Hidi (conducător și ar
bitru). Concursul este programat la 
Modena.

vrea, 
încercăm ,,sâ 

' " să ob- 
că echipele reprezen- 
campionat tn timpul 
evident de pe urma
Singura excepția, o 

Dinamo Moscova. Dar 
obligate să apară 
competițională

Mos
cova (de o prospețime fizică remarca
bilă, în ciuda lipsei de meciuri oficiale, 
formația din Moscova, sub directora
tul tehnic al lui Tașin, pornește cu 
mari șanse in ai dntlea joc.- după . a<șel 
2—1 de la .Belgrad; Jîlasgow Rangers 
(știută ca foarte „rea" ‘ pe “ terenul ei, 
formația scoțiană poate, efectua .spi^n- 
tul pentru victoria la limită care-i tre
buie) ; Dynamo Berlin (cea trial sigură

supus că vreuna dintre acestea ar 
putea cîștiga totul pină la sfîrșit 
spre a se angaja în lupta pentru 
unul din prîme’.e două locuri. Dar, 
să ț)u facem, afirmații hazardate. 
Pină acum, campionatul a răsturnat 
foarte multe pronosticuri și nu ar 
fi deloc exclus ca seria surprizelor 
să continue.

Miercuri seara, antrenorul bulgar 
Valentin Kalev, satisfăcut de rezul
tatul întîlnirii Austria — Ungaria, 
spunea i „Dacă noi ii învingem pe 
austrieci, dacă italienii cîștigă, de 
asemenea. în fața lor. și dacă Un
garia și R. P Chineză mai pierd 
cîte un joc. atunci am putea veni 
pe locul doi“. Apoi s-a corectat sin
gur i „Din păcate, insă, trebuie 
prea mulți. .. dacă".

„8 MARTI:" PE HIPODROMUL

Pentru că

STENOGRAMA

DIN MOSCOVA
după 

vor 
cupe

9 (Agerpres). — La

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

DOZSA — CELTIC GLAS- 
(0—1). Scoțienii, care conduc 
clasamentul campionatului,

nuit. Standard, actuala lideră în cam
pionatul Belgiei, s-a apărat foarte bine. 
Boninsegna și Semmeling au ratat mari 
ocazii înaintea înscrierii singurului gol 
al partidei de către Jair.

CUPA CUPELOR
STEAUA ROȘIE BELGRAD — DI

NAMO MOSCOVA 1—2 (0—1). Surpriză
la Belgrad î Fotbaliștii sovietici au des
chis scorul fn min. 44, prin Kozienașin. 
Tn min. 88, Filipovici a egalat, iar un 
minut mai tîrziu, Gerșkovici a marcat 
golul victoriei. Astfel, Dinamo Moscova 
este foarte aproape de calificarea în 
semifinalele competiției.

ATV1DABERG STOCKHOLM — DY
NAMO BERLIN 0—2 (0—1), Victorie
meritată în fața unei formații în „va
canță de iarnă" Au marcat : Metz (2) 
în min. 36 și 58. Dynamo Berlin are 
prima șansă de calificare.

A. C. TORINO — GLASGOW RAN
GERS 1—1 (0—1). Excelent rezultat pen
tru scoțieni, care au condus pînă în 
min. 61, prin golul marcat de Johnsone. 
Tosti a adus egalarea.

CUPA U.E.F.A.
Ferencvaros—Zeleznlcear Sarajevo 1—2 

(1—1). Gazdele au început foarte bine 
șl au deschis scorul prin Albert (min. 
7). Treptat, echipa Iugoslavă șl-a reve
nit șl a egalat prin Bukal (min. 26). 
Apoi, Ferencvaros a atacat mal mult, 
dar n-a reușit sS mal marcheze. tn 
schimb. Zeleznlcear înscrie golul victo
riei prin Sprecio (min. 49) Pe ..Nep- 
stadlon" la meci au asistat 33.000 de 
spectatori.

UJPESTI 
GOW 1—2 
detașat în __ - ._______—.
au juCat excelent. La un atac al oas
peților; Horvath a marcat în proprie 
poartă. După pauză, echipa Iul Bene 
șl Dunai a atacat continuu și a reușit 
să egaleze tot prin Hor Valii. care, âst- 
fel. și-a răscumpărat greșeala. In min. 
87 Celtic îflgcrie golul victoriei' prin 
Hood. ■ •• ...... -

FEYENOORD ROTTERDAM — BEN
FICA LISABONA 1—0 (0—0). 67 000 de
spectatori. Netă dominare a gazdelor. 
Portughezii s-au apărat excelent. Sin
gurul gol a fost marcat de Laseroms 
în min. 50. FEYENOORD : Tre.vtel — 
Schneider, Israel, Laseroms, Duiven- 
bode, Hasil, Van Hanegem, Hansen, 
Werr.v, Posthumus, Mujli-n.

BENFICA : Henrique — 
Humberto, Muenas, Arturo, 
moes, Eusebio, Nene, Jorge,

AJAX — ARSENAL 2—1 
torie foarte dificilă a echipei ..... .......
de Ștefan Covaci. Cruyff a fost sever 
marcat și nu a fost in largul său. Ken
nedy a deschis scorul în min. 15, apoi, 
abia in min. 70. Miinchren a reușit să 
egaleze din penalty, tn urma unul fault 
comis asupra lui Cruyff. Au asistat 
60 ooo de spectatori.

INTERNAZIONALE — STANDARD 
LIEGE 1—0 (0—0). A marcat Jair (min. 

•85). Ploaie torențială pe „San siro" ; 
Mazzola, Boninsegna șl colegii săi de 
echipă nu și-au putut face jocul obiș-

por- 
cu un gol avantaj în jocul pe 
propriu cu Ujpesti Dozsa) ; Ben- 

(favorita jocului de la Lisabona, 
garnitura ei actuală, rezultată din 

senzaționale transferări — 
dar șl din două 

reușită

MOSCOVA 
hipodromul din Moscova, cu ocazia 
..Zilei femeii — 8 martie", pentru 
prima oară toate cursele din pro
gramul reuniunii de trap au fost 
conduse de jochei-femei.

Danemarca a ajuns (cu 
intîlniri arbitrate în 1970 
la 10 partide conduce în 

i campionatului mondial.

Chineză — 
celelalte 6 i 
la Galati). 1 
grupa C a

• Noi expoziții cu vînzare. consa
crate C.M. S-au deschis în localitatei 
una cu produse din ceramică și alta 
cu articole de artizanat si port 
popular din diferitele zone folclorice 
sie județului Harghita.

• 6 din cei 8 arbitri delegați de 
forul internațional să conducă grupa 
C sînt debutanți -în campionatele 
mondiale. însă, după felul cum au 
arbitrat pînâ în prezent, nu s-ar 
putea spune acest lucru...

• O tribună de circa 400 de locuri 
este rezervată în exclusivitate, șco
larilor hocheiști. care urmăresc fle
care mișcare a jucătorilor de peste 
hotare, chiar și atunci cînd aceștia 
se află în tribuna sportivilor. De cea 
mai mare popularitate în rîndul co
piilor se bucură neobositul hochefst 
italian 
meci a 
gheață!

României. 
apropiatul 
în atmos- 
Dumitraș, 
si ceilalți

• Echipa
care se pregătește pențru 
start 
fera 
Pană . . ------- - - -coechipieri s-au aflat în tribune ia 
reuniunea de miercuri, care a avut 
drept cap de afiș întîlnirea dintre 
favoritele turneului, echipele Aus
triei și Ungariei. Nu se poate spune 
că n-au fost solicitați de... dîrzenia 
și chiar calitatea jocurilor.

In programul ultimei zile a cam
pionatului. duminică 12 martie, a 
survenit o modificare : toate jocu
rile au fost devansate astfel : 

Bulgaria—Danemarca (ora 11) 
Ungaria—R.P. Chineză (ora 15) 
Austria—Italia (ora 18)

Măsura a fost determinata de 
faptul că echipele Italiei și Aus
triei trebuie sa fie luni dimineață 
la București. Fie vor pleca spre 
Capitală imediat ’ XÎJ“
derby.
• Din corpul de 

te și fostul portar 
hochei Voința M 
Tasnadi, care cu

în grupa B, a intrat 
de concurs. Varga,

Florescu, Kalamâr

după partida lor

arbitri face par
ai echipei de 
Ciuc, Gheorghe 
meciul R. P.

Alberto Darin, care la un 
stat aproape 40 de minute pe

De Ia trimisul nostru
Traian IOANIȚESCU

o ultimele știriv ultimele rezultate ^ultimele știri o ultimele rezultate o
NOUL RECORD AL ATLETULUI MARIN IORDAN

In mal puțin de două săptămîni. Ma
rin Iordan (Ș.S.A.) reușește pentru a 
treia oară consecutiv să îmbunătățească 
recordul de juniori I la aruncarea greu
tății cu 16.77 m (performanță realizată 
de două ort), 
concursului de 
bul Steaua șl 
aniversare".

In cadrul primei zile a 
atletism organizat de clu- 
dotat cu .Cupa a 25-a

Ceilalți ciștigători: MASCULIN, 60 m 
g: D. Scrab (C.S.M. Iași) 8,1; triplu
salt: V, Dumitrescu (Dinamo) 15,73 m.

DOUBELL ABANDONEAZĂ?

FEMININ, 60 m: V. Anghel (Metalul) 
7,7, El. Mirza (Dinamo) 7,7; lungime și 
înălțime: Al. Popescu (Steaua) 6,02 m și 
1,60 m. (C. ăl. Slureșanu, — coresp.)

TURNEUL DE POLO

Campionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico în proba de 800 m plat, austra
lianul Ralph Doubell. intenționează să 
nu mai practice atletismul, 
feră încă de pe urma unui 
picior.

DIN CAPITALA

Doubell su- 
accident la

Da Silva, 
Grața, Si- 
Jordao.

(1-1). Vic- 
eondusă

Flo- 
unul 

lo- 
junlori, 

dlvl-

Aseară au început la bazinul 
reasca din Capitală Întrecerile 
turneu de polo, la care participă 
turtle naționale de seniori șl 
formația Rapid șl o selecționată 
zionară. tn primul meci. Rapid a între
cut Selecționata divizionară cu 
(2—2. 2—0 0—0. 1—1). ' 
vel 3, Țăranu, Olac de la feroviari

5—3 
Au Înscris : Slă- 

și

selecționată, 
națio- 

categorică 
în fața 

Rea-

Popa 2, Munteanu pentru 
Cel de al doilea joc a prilejuit 
nalel de senior) o victorie 
CU 10—2 (2—0, 2—1. 1—0. 5—11 
reprezentativei de juniori a țării, 
llzatori : Novac 4 Zamtlrescu. Mlhăiles- 
cu. C. Rusu. CI. Rusu, Lazăr. Nastasiu 
de la învingători si Micea 2 de la în
vinși.
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