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locie: N. Păpălău (Metalul) m.n. 
cu L Girda (Dinamo), Gh. Ene (Di
namo) b.p. V. Prodan (Metalul), 
mijlocie mică: St. Fierea (Steaua)

totul începe de la început. Și nu este o simplă figură 
de stil. Mai mult ca oricare alt sport, fotbalul nu-ti 
oferă niciodată senzația certitudinii, a luptei inutile, 
a efortului în van. Nici o cauză nu este cîștigată sau 
pierdută, atîta vreme cit balonul continuă să alerge 
de la o poartă la alta, înfiripînd și destrămînd visuri, 
neînchizînd niciodată porțile speronței.

Să așteptăm primul fluier al arbitrilor. El va marca 
reînceperea unei lupte dîrze, care nu trebuie insă șo 
depășească nici un moment sfera sportivității, atît în 
„groapa cu lei", cît și în tribunele ce-și susțin idolii 
Și aceasta ar fi cea mai caldă dovadă că iubim eu 
adevărat fotbalul. «

Jack BERÂRIU

DE AICI SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A

ITALIA Șl AUSTRIA - PRACTIC CALIFICATE
VOM REVEDEA DUMINICĂ SEARA DERBYUL DIN 1970?

DE CAMPIONI NAȚIONALI

V. Drăgan (Steaua) evită încă o directă expediată de T. Chirilă (Dinamo) 
și va învinge la puncte.

Foto : T. MACARSCHI
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CHEMAREA TÎNĂRUL MARIAN LAZĂR (STEAUA) 

LA întrecere revelația galei de aseară
LANSATĂ 

DE ASOCIAȚIA 
FLACĂRA ROSIE 

BUCUREȘTI
Vineri după-amiază a avut loc 

adunarea de dare de seamă pe anul 
1971 a asociației sportive Flacăra 
roșie București,.

La șfîrșitui lucrărilor, consiliul a- 
sociației sportive Flacăra roșie a 
lansat o chemare la întrecere către 
toate asociațiile sportive din muni
cipiul București. Printre obiectivele 
chemării figurează : dezvoltarea ac
tivității sportive de masă prin atra
gerea unui număr cit mai mare de 
salariați în practicarea excercițiului 
fizic, dezvoltarea activității turistice, 
a drumeției îndeosebi, întărirea și 
dezvoltarea activității sportive de 
performanță, îmbunătățirea bazei 
materiale prin amenajarea a noi te
renuri simple, educarea sportivilor in 
spiritul dragostei față de culorile 
asociației, al respectului pentru fair 
play, al conștiinciozității față de 
muncă și pentru o ținută civică e- 
xemplară.

*

Sala Dinamo a fost luată cu asalt 
aseară de iubitorii boxului, dar așa 
cum aveam să aflăm și noi, cîțiva 
boxeri care promiteau un specta
col așteptat cu nerăbdare de spec
tatori nu au răspuns prezent la 
apelul crainicului și acest fapt a 
creat o impresie neplăcută, lucru 
ce ar trebui evitat în viitor, deoa
rece dintre cele 3 cluburi Dinamo, 
Steaua și Metalul, doar ultimul și-a 
onorat angajamentul luat la întoc
mirea programului anunțat ante
rior.

Dintre sportivii prezenți în ring, 
unul singur a arătat că în scurt 
timp poate deveni un boxer de 
bună valoare. Este vorba de tînă- 
rul stelist Marian Lazăr. care l-a 
învins prin abandon pe C. Agri- 
goroaie (Dinamo). Celelalte rezul
tate: Cat. muscă: V. Drăgan (Stea
ua) b.p.T. Chirilă (Dinamo), semi- 
ușoară: C. Hoduț (Steaua) b. dese. 
3 N. Duca (Dinamo). Gh. Pușcaș 
(Steaua) b. ab. 2 Gh. Popa (Meta
lul), ușoară: D. Dosan (Gr. Roșie) 
b.p. Gh. Eădilă (Metalul), semi-mij-

Rugbyul
De mîine,

din nou in actualitate
Deci, din nou 

la rugby I De 
mîine, odată cu 
returul diviziei A, 
ne vom reîntîlni 
cu maeștri mînu- 
itori ai balonului 
oval, sportivi de 
la care dorim 
comportări vred
nice de tradiția 
frumoasă a aces
tei discipline- Iu
bitorii rugbyului 
așteaptă cu inte
res reînceperea 
campionatului, dar 
și cu nădejdi în- 
tr-un joc de cer
tă calitate.
(Citiți în pagina 
a Ii-a, o prezen
tare a primelor 
confruntări spor
tive din returul 
diviziei A)

Reîntîlnire, mîine, cu FOTBALUL !
Reîntîlnire cu sportul cel mai îndrăgit șî mai... 

discutat, cu clipele de extaz și de blestem, de 
îndoieli și de speranțe, de tristeți și de bucurii, care 
au însoțit dintotdeauna marile iubiri, zguduite de fur
tuni, dar din nou triumfătoare, odată cu prima rază 
de soare. Și orice s-ar spune, pentru miloane si mili
oane de oameni, de pe toate meridianele globului, 
FOTBALUL este o mare iubire, capabilă să înfrunte 
anii și... alte iubiri.

Ne reîntîlnim cu fotbalul, cu campionatul, după o 
despărțire de trei luni. O despărțire cu care nu ne-am 
împăcat niciodată, care ni s-a părut nesfîrșit de lungă 
și de crudă. Vacantele, oricare ar fi ele, sînt dorite și 
așteptate cu nerăbdare. Cu o singură excepție : va
canța fotbalistică și, mai ales, acele lungi și grele 
luni de iarnă, cu terenuri acoperite cu zăpadă, cu 
jucători plecați cine știe unde, cu suporteri resemnați, 
care caută să se mai îndulcească citind statisticile și 
retrospectivele din ziare. Dar, fotbalul nu trăiește 
numai din amintiri, ci acolo, în împărăția gazonului, 
în freamătul tribunelor, în neasemuita ambianță a 
stadioanelor.

lată, deci, că de mîine, totul reintră în normal. Nor
mal însemnînd pasiuni și ambiții, temperaturi de foc, 
duminici clocotitoare, care lasă în urma lor o dulce 
și plăcută oboseală. Deci, fără a aștepta invitații spe
ciale, ne vom reîntîlni mîine pe stadioane, vom strings 
bucuros mîna sportului nostru preferat, fiind siguri 
că ne va aduce, ca de fiecare dată, darurile sale de 
preț : driblingurile abile și derutante, șuturile la „pă
ianjen", plonjoanele temerare ale portarilor și, dea
supra tuturor, vuietul mulțimilor, care insuflă viață 
stadionului.

Jncepe returul I
O jumătate din drum a fost parcurs... Dar parcă

1. U.T.A. 15 9 4 2 33—14 22
2. Sport Club 15 8 3 4 29—18 19
3. „U" Cluj 15 8 2 5 24—15 18
4. F. C. Argeț 15 9 0 6 26—22 18
5. Steagul roșu 15 6 5 4 19—11 17
6. Steaua 15 5 6 4 18—13 16
7. Dinamo 15 6 4 5 23—19 15
8. Rapid 15 7 2 6 20—20 16
9. A. S. A. 15 5 6 4 15-15 16

10. Jiul 15 5 5 5 14—16 15
11. „U" Craiova 15 5 4 6 18—20 14
12. Politehnica 15 4 5 6 17—22 13
13. Farul 15 5 a 7 14—20 13
14. Petrolul 15 5 2 8 8—22 12
15. Crisul 15 2 4 9 5—22 8
16. C. F. R. 15 1 5 9 11—25 7

Dispută pentru balon între înaintașii echipelor 
Grivița Roșie (Demian. în negru) și Dinamo (Tu- 

țuianu ți Iftimie, în alb)

MIERCUREA CIUC 10 (prin 
telex, de la tytmisul nostru) — 
Ne convingem încă o dată că ie
rarhiile hocheiului sînt foarte pre
cis delimitate, că în acest sport 
titlurile de noblețe se cîștigă ane
voie, după ani și ani, dar — în 
schimb — sînt foarte durabile.

Aprecierea se referă și la grupa 
C a Campionatului mondial, care 
a încetat să mai fie o zonă a di
letantismului în universul crosei 
și al pucului, angajînd o întrecere 
serioasă, aspră, riguroasă, în care 
valorile se stratifică și se decan
tează.

Primele șase zile ale competiției 
ne-au oferit — e drept — și cîteva

surprize, dar ele au fost mai mult 
niște focuri de artificii, sclipitoa
re, dar efemere, ținînd în special 
de rezultatele strînse ale unor 
jocuri, în care favoriții au învins 
mult mai greu decît ne-am fi aș
teptat. Greu, dar au învins.

Acum, cînd doar două reuniuni 
ne mai despart de festivitatea de 
închidere, lucrurile au reintrat In 
normal, iar clasamentul oglindește 
foarte fidel raportul de forțe și de 
valoare existent în acest turneu. 
„Regele hochei" continuă să stea 
ferm pe tronul său, amuzîndu-se, 
parcă, de cei care vor să-i ignoreze 
legile...

★

iWPIIT Dl BUN AUGUR li fINAIEIt 
CĂMPIONĂTtLOR NAȚIONALE Dl LUPTE GRECI) ROMANI

Luptătorul de la Steaua Gh Stoiciu (cu fața) tntr-un duel pasionant cu I. Gyăngyăsi (Crișul Oradez 
Foto I Eugen BOGDAN-Brașov

BRAȘOV, 10 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru).

Pe trei saltele instalate în sala 
de sporturi Armata din localitate, 
215 concurenți au început vineri 
dimineață confruntările finale ale 
campionatului republican de lupte 
greco-romane. Chiar din start, am 
avut prilejul să asistăm la nume
roase partide de bun nivel tehnic, 
foarte disputate și, ceea ce se cere 
a fi subliniat, multe dintre ele ter
minate înainte de limită prin tuș. 
nu în urma celui de al treilea a- 
vertisment. S-ar putea crede că 
numărul mare de tușuri s-a datorat 
diferenței de valoare specifice tu
rurilor eliminatorii.

Adevărul însă are, de astă-dată, 
o cu totul altă explicație: evitarea 
avertismentelor. Astfel, pregătind 
mai mult sau mai puțin procedeele 
tehnice de atac, cu toții le-au de
clanșat îndată ce au intrat pe sal
teaua de concurs și nu au făcut 
cunoștință cu necruțătoarele aver
tismente. In schimb, vicecampionul 
mondial Gh. Stoiciu (Steaua), bună
oară, în meciul său de la categoria

muscă (52 kg) cu I. GyăngySsi (O- 
radea), a căutat prea mult prilejul 
favorabil atacului. La rîndu-i, ad
versarul nu s-a încumetat să dea 
el tonul, și astfel, la capătul pri
mei reprize, și unul și altul primi
seră cite două avertismente. Ame
nințat de spectrul descalificării — 
cînd șansele de a continua compe
tiția s-ar fi redus aproape în în
tregime — după pauză duelul a 
devenit dramatic. Luptătorul oră- 
dean a inițiat un salt fără ca Stoi
ciu să-l poată para. De altfel, a 
fost atit de rapid. Incît vicecam
pionul mondial, ajuns în parter, 
privea pur și simplu uluit In con
tinuare, el s-a văzut nevoit să facă

totul pentru a schimba soarta par
tidei, și cu o centurare din picioare 
și-a dus adversarul la parter, iar 
de acolo a finalizat trei centurări 
laterale, luînd avantaj. In ultimul 
rund însă, Stoiciu a trecut din nou 
prin mari emoții, deoarece luptăto
rul orădean a finalizat unul după 
altul două salturi spectaculoase, 
reducînd din handicap. In cele din 
urmă, victoria la puncte a revenit 
lui Stoiciu.

După cum se știe, Gh. Berceanu
Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-a> 
la rubrică)

TURNEU INTERNAȚIONAL
Azi. Începe, la Timișoara, un turneu 

Internațional de șah. la care participă 
o serie de jucători renumit ca marii maestri internaționali Leonid Samkovici 
(URSS) și Geza Barcza (Ungaria), maeș
trii internaționali Lutz Espig (RD Ger
mană), Beldls Cobo (Cuba), losit Mettlng

DE SAH LA TIMISOARA> >

(Iugoslavia), Karoly Honfy (Ungaria) 
etc.

Prezența românească este asigurată de 
maestrul internațional Th. Ghițescu șl 
de maeștrii E. Ungureanu, D. Ghizdavu, 
M. Pavlov, M. Ghindă șl R. Alexandres- 
cu.

Joi seara, echipa Bulgariei șl-a 
jucat ultima șansă în meciul cu 
Austria. înainte ca arbitrii Baader 
și Elley să fluiere începutul partidei, 
stăteam de vorbă, în biroul de pre
să, cu antrenorii sovietici Venia
min Aleksandrov (care însoțește 
aici formația bulgară) și Andrei 
Ceaplinski (noul coach al repre
zentativei Ungariei). Cei doi spe
cialiști erau unanimi în părerea 
că austriecii nu-și arătaseră ade
vărata lor forță și că o vor face 
de-abia acum, în jocurile decisive 
ale turneului. Ceea ce s-a și con
firmat pe gheață. Hocheiștii bul
gari au făcut un meci foarte 
bun, au aruncat în luptă toată e- 
nergia de care erau capabili, dar 
s-au izbit de un • adversar experi
mentat Și abil. Elevii lui Aleksan
drov au dominat, pucul s-a aflat 
mai mult în stăpînirea lor, dar — 
de fiecare dată — adversarii lor 
au ieșit cu bine din momentele 
grele, de presiune, fructificînd 
prompt ocaziile de gol care s-au 
ivit Formația bulgară a trebuit 
tot timpul să refacă din handicap. 
Ea s-a apropiat de la 2—0 la 2—1 
și de la 3—1 la 3—2, dar o splen
didă incursiune personală a lui 
Kalt, a pecetluit rezultatul.

Voleriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

........ ................ ■ . ....................... . .................... ninii

Luptă crincenă pentru puc în meciul Ungaria — Olanda, cel mai agitat 
de ptnă acum al acestei atit de disputate ediții a grupei C a C.M. Portarul 
olandez Gerry Gobel a plonjat curajos în față pentru a opri pucul, in timp 
ce atacantul maghiar Kereszthy, in elanul său, se împiedică șt cade

Foto: N. DRAGCȘ

ÎN DECOR DE PRIMĂVARĂ, 
SCHIORII SI-AU DISPUTAT>

IERI ÎN BUCEEI
4 TITLURI

în căldarea Furnicii și în Poiana 
Stînii, pe soare și căldură, au în
ceput ieri campionatele naționale de 
schi alpin, de biatlon și cele de schi 
fond feminin, la care schiorii clu
bului Dinamo Brașov au obținut un 
frumos succes.

DAN CRISTEA

din nou campion 

la slalom

Proba de slalom a confirmat că 
Dan Cristea a rămas cel mai bun 
schior al acestei specialități, in timp 
ce in cursa feminină (fapt rar) două 
schioare s-au clasat pe primul loc, 
încurcînd socoteala medaliilor.

GYORGY VILMOS

a fost cel mai bun

trăgător...

...și a cîștigat cursa individuală, pe 
20 km, a biatloniștilor, in care tine
retul a fost mai-bun la fond. Lipsa 
de continuitate in antrenamentul de 
tir s-a concretizat insă la Gh. Gir- 
niță și G. Voicu in grele minute de 
penalizare.

MARCELA LEAMPÂ

și-a recîștigat 

titlul de campioană

Distanța de 10 km a fost, poate, 
un pic prea lungă pentru junioara 
Elena Bașa și multipla campioană 
Marcela Leampă și-a recîștigat unul 
din titlurile pierdute anul trecut.

Citiți amănunte in pagina a 2-a 
la rubrica de schi.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

FLORETISTELE DE LA STEAUA AU CUCERIT C.C.E.
TORINO, 10 (prin telefon, de la 

trimisul nostru speciaF.
Vineri dimineața au început la 

Palazzo del’.o Sport din localitate 
întrecerile de floretă femei din ca
drul „Cupei campionilor europeni* 
la care participă și formația Steaua 
București, campioana României și 
eîștigătoarea ediției precedente a 
trofeului.

Floretistele noastre au avut un 
start excelent. în seria I din care 
au făcut parte, ele au obținut două 
victorii categorice cu 14—2 la cam
pioana Olandei, echipa Zaal, și cu 
15—1 la Santelli, campioana 
S.U.A. Trebuie să semnalez 
faptul că la competiție participă și 
două reprezentative din afara con
tinentului nostru, cele ale S.U.A. și 
Canadei, fapt care face să sporeas
că interesul față de competiție. 
Apoi, în ultimul meci din serie, 
Steaua, menținîndu-și cadența, a 
dispus aproape la fel de categoric 
și de campioana R.F. a Germaniei, 
S.K. Koln cu 12—4.

Calificată in sferturi de finală,

echipa Steaua a evoluat In compa
nia campioanei Austriei. Wiener 
Sport Kiub. Și, din nou o victorie 
facilă pentru floretistele noastre cu 
scorul de 9—1.

Au urmat întrecerile din semifi
nale. Steaua a avut drept adversară 
incomoda echipă U.A.S.C. Paris, 
campxana Franței, în frunte cu Bri
gitte Gapais. Dar, într-o formă ex
celentă, floretistele Stelei s-au repe
tat, Inregistrind același scor ca și 
in partida cu Wiener S.K. De notat 
faptul că partida a durat mai puțin 
de 40 de minute I

în finală echipa Steaua a întilnit 
formația Ujpest Budapesta de care a 
dispus cu 9—7. In acest fel floretis
tele noastre cuceresc pentru a doua 
oară consecutiv trofeul. Victoriile e- 
chipei au fost realizate de OLGA 
SZABO ți ILEANA DRIMBA scite 3), 
ANA PASCU (2) ți ECATERINA 
STAHL (1).

Sebș^ian 8ONIFAC.U

Echipa feminină de floretă a clubului Steaua, campioana României (de 
la stingă): Olga Szabo, Ileana Drîmbă.Ana Pascu ți Ecaterina Stahl

★ ★ ★
PARIS, 10 (prin telefon). întrece

rile din cadrul „C.C.E." la floretă 
bărbați, care au început azi dimi
neață în sala „Coubertin", au ajuns 
pînă la ultimul act, finala. Prota
goniste. echipele Melun (Franța) și 
Ț.S.K.A. Moscova. Finala se va 
desfășura sîmbătă după-amiază.

Echipa Ste^us, c^jnpi?ana țării

noastre s-a clasat pe locul 5. Inițial 
ea a obținut două victorii în serii, 
cu 9—7 la campioana Bulgariei, 
Zname Sofia și cu 11—2 la campioa
na Belgiei, S.C. Bruxelles. Apoi, în 
optimi Steaua a tras în compania 
echipei Racing Paris, în fața căreia 
a DÎWăUț CU 9—1.
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DAN CRISTEI (Dinam BrațO») PRIMUL CAMPION Al ALPINILOR

Doua cîftigâfoaro la slalomul feminin In prima etapă a returului: POLITEHNICA IAȘI-CRIVIȚA ROȘIE
SINAIA, 10 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Căldura 
excesivă a acestei primăveri face 
ca zăpada de pe pîrtiile din Bu- 
cegi să devină aproape lichidă. Și 
cu tot efortul organizatoric excep
țional al comisiei județene de schi 
Prahova și programarea foarte 
matinală, rezultatele tehnice slnt 
influențate de starea zăpezii și de 
ordinea de start. Zăpada nu poate 
fi tasată șl coborîrile vertiginoase 
ale schiorilor, angajați într-o lup
tă crîncenă pentru ierarhie, sapă 
în pîrtie canale adinei, prin care 
conducerea schiurilor ajunge o 
chestiune de navigație. Situat prin 
antecedente și forma deosebită în 
care se află deasupra tuturor ad
versarilor și obstacolelor. Dan 
Cristea a cîștigat titlul național al 
slalomiștilor într-o manieră strălu
cită. Excelent s-a comportat riva-

colegul său de echipă, Gh 
care

a doua, rezultat al 
tenace

a stabilit recordul 
unei 

și a unei ambiții 
C. VAideanu com- 
care a oferit spec- 
Dificultățile decce- 
slnt redate de nu- 
abandonați (13) ți

Iul ți 
Vulpe, 
manșei 
munci 
puțin obișnuite,
pletează trio-ul 
tacclul cursei, 
bite ale cursei 
mărul mare de _____ ..
descalificați (13), dintr-un total de 
49 eoncurenți. Proba in ansamblu 
a fost foarte reușită prin angaja
mentul total al concurenților, lip
sită totuși încă din start de duelul 
probabil al cîștigătoruhii cu Virgil 
Brenci, accidentat ieri ta antrena
mentul de coborîre.

Slalomul fetelor a fost la 
spectaculos și surprinzător, 
prima manșă Elena Neagoe, 
avans substanțial (1,5 sec.', 
o câștigătoare sigură, dar In 
de-a doua coborîre, atît ea.

fel de
După 

eu un 
părea 

eea 
dt ș:

G. VILMOȘ, CAMPIONUL BIATLONIȘTILOR
Marcela Leampă și-a reciștigat titlul de campioană

SINAIA, POIANA STlNn 10 (prin te- 
lefon, de la trimisul nostru). Noua gaz
dă a campionatelor naționale de biat- 
]on, Poiana Stfnii, s-a arătat — cel puțin 
in prima zj — a fi primitoare : cer cu
rat, soare strălucitor, vint destul de 
slab. Zăpada a fost insă Înmuiată ex
cesiv din cauza căldurii, fapt care a 
îngreuiat uneori foarte mult alergarea 
pe porțiunile mai expuse ale traseului. Dar, oricum adăugind la îndîrjirea lup
tei Și dorința concurenților de a obține 
o poziție finală cit mai bună și contribuția organizatorilor — a căror prezență 
s-a făcut permanent simțită — totul a 
condus la instaurarea unei atmosfere de concurs național în adevăratul sens 
al cuvântului. întrucit tineretul blatlo- 
nului va evolua mîine (n.r. azi) să de
rulăm în cîteva momente esențiale, fil
mul întrecerii seniorilor Conform aștep
tărilor, campionul național de anul tre
cut de la tineret, Gh. Gîrniță, s-a dove
dit a fi chiar din prima tură un 
redutabil alergător. Bl avea să realizeze de altfel și cel mai bun timp la fond. 
L-au concurat — normal — proaspătul 
dublu campion al probelor de fond Gh. Vojcu, la rîndul său tal on at într-o dis
pută spectaculoasă de Victor Fontana, 
de care s-a departajat doar pe ultimul 
kilometru al cursei. Din cauza supra
solicitării ca fondiști din ultimul timp 
(Gheorghe Gîrniță și Gh. Voicu s-au 
reîntors doar cu două zile înainte de la 
campionatele balcanice) cel mai buni „alergători" au fost nevofți să neglijeze 
în ultimul timp tragerile pe poligon și 
astfel ej au avut suferit handicapul lipsei de precizie la trageri. Singur în
vingătorul cursei, G. Vilmoș a realizat 
un echilibru între tragere șl alergare 
și acest fapt i-a adus — meritat — titlul 
de campion. Cuvinte de laudă 1 se cuvin 
învingătorului șl pentru admirabila sa putere de luptă, el concurfnd bolnav șl 
fiind nevoit — in Dlun — să depășească și alte momente dificile (im schi si un 
W rupte în timpul primelor două ture). 
D n cauza unor dureri acute la cocoana 
vertabrală, un alt candidat 
locuri. C. Carabela. a fost 
abandoneze.

Tot aici, la Poiana Stînil. derea întrecerii biatloniștilor 
tat și prima probă (10 km)campionatelor naționale de fond — se
nioare. Interesant de urmărit a fost 
întrecerea dintre rele mai bune două 
fon liste ale noastre reprezentanta ve
chii generații. Marcela Leampă și cea 
a noului val. Elena Basa. Beneficiind de o experiență mai mare concurs si de 
recurse fizice mai oom.n ete (neavînd în 
soațe cîteva curse &fic:le ca tinăra sa adversară) Marcela Leampă și-a recu
cerit titlul pierdut anul trecut Nu însl 
fără mari eforturi în trudit colega ei de club nu s-a dorit nici un moment în
vinsă. Rămîne ca proba de 5 km U 
definitiveze raportul de valoare dintre 
aceste sportive care, deocamdată. r/J 
mal au alte adversare redutabile. Rezul
tate tehnice î BIATLON 20 KM INDIVI
DUAL : 1. Gyorgy Vilmoș (Dîn&mo Bv.) 
lh 31:04, (2 min. penalizare), 2. V. Fon-

tan» (ASA Bv.) lh S1OJ (• mia.). X GA 
Gtmită (Dinamo Bv.) th S43 (t4. N. Vestea (ASA Bv.) 1b MS f! rt-r
5. L Țeposu (Dteamo Bv.) lh B IS 1 
min.). ț. I. Olteana (Duuno B»)
S3 (4 min.).

10 KM FOND FETE : 1. Mareei» Iteaa- 
P* (Dinamo Bv.) Mit, 1 Elena Bata 
(Dinamo Bv.) M:4». S. Rodiră C2r.ru 
(Tractorul) SS:», 4 Adriana Baraba*(Tractorul) - - - —
(Tractorul) <1,11. 
torul) 41,17.

<1 A,

Rodu TIMOFTE

DERBYURILOR

la primele nevoit să
!n desch1- 
s-a dispu- 
din cadrai

Invitarea jucătoarelor bucureșten- 
ce din lotul național la Întrecerile 
„Cupei 8 Martie11, competiție or
ganizată an de an de către clubul 
Constructorul București, a fost 
binevenită, tatrucît evoluția lor a 
constituit un test, în plus, ta cadrul 
pregătirilor pentru CAL Confrunta
rea feminină de pe arena Construc
torul, la care au participat peste 
30 de sportive (junioare și senioare', 
a fost dominată de jucătoarele din 
echipa națională. La senioare, tro
feul a revenit maestre! emerite a 
sportului Elena Trandafir, iar la 
junioare a cîștigat Floriei Băncili. 
Iată rezultatele : junioare: L Floriei 
Băncii* (A. S. Frigal) 410 p d (33« 
la pline), 2. Lucia Vrăbiuța (Cor.- 
structorul) 427 pd, X Silvia Maxim 
(Laromet) 424 p d. Senioare : L Be
na Trandafir (Laromet) 486 pd, 2. 
Cornelia Petrușca (Voința) 472 pd. 
3. Valeria Dumitrescu (Voința) *4f7 
pd, 4. Margareta Bordei (GSoria) 
459 p d, 5. Florica Neguț
ria) 450 pd, 6. Vasilica Martin 
(Constructorul) 433 p d.

★
Etape a XV-a a caaspx-ar_.il 

diviziei A programează sâptămtaa 
aceasta meciuri cheie, ta fiecare 
serie întllnindu-se între ele frunta
șele, ded o etapă cu patru der- 
byuri. La feminin, seria Sud, se ta- 
tllnesc, la Brașov, Voința București 
și Metrom, două echipe valoroase, 
iar fa seria Nord vor juca între

•\J.

SECRETE MICI
ERFORMANȚE MARI

• Metamorfoza structurii lecției ® Patru micro-verigi de bază 
• Recuperarea — o problemă integrali vă • Mijloace complexe 
pentru grăbirea refacerii

Nu mă voi referi, în rîndurile de 
mai jos, la „lecția propriuzisă de e- 
ducație fizică”, deoarece ea are o 
vîrstă seculară. Voi aborda aoar 
conținutul și structura „lecției de 
antrenament11 numită, greșit desigur, 
„ședință11 de antrenament, pentru că 
ea este mult mai tînără și, deci, 
susceptibilă de îmbunătățire.

Cuceririle științifice contemporane 
ale teoriei și metodicii sportului de 
performanță, precum și ale medici
nii’ sportive demonstrează că lecția
de pregătire a sportivilor fruntași a 
rămas în urmă față de exigența ac
tuală a volumului sporit de lucru. 
Știm din metodica de antrenament 
că această forină de organizare a 
practicării exercițiilor fizice a tra
versat mai multe etape. Numai cu 
două-trei deeenii în urmă, conținu
tul lecției se rezuma la partea fun
damentală. Ulterior, s-au aplicat și 
recunoscut încă trei verigi : partea 
introductivă, pregătitoare și de în
cheiere (după cea fundamentală). 
Astfel, lecția s-a stratificat pe patru 
părți. Tn ultimii ani, primele două 
părți (introductivă și pregătitoare) 
s-au integrat în așa-zisa „parte pre- 
gătitoare", reducînd structura an
trenamentului la trei părți. în afara 
acestor trei micro-verigi, oficializate 
de teoria și metodica sportului. In 
conținutul modern al lecției apar 
astăzi (indiferent de tipul ei : învă
țare, perfecționare, control, verificare 
sau mixtă), unii factori integratori, 
care se pot îngloba, de fapt, !ntr-o 
parte distinctă.

Mă opresc la epilogul lecției. Cla
sic, secvența finală a acesteia este 
numită „partea de încheiere11. Scopul 
ei constă în revenirea la normal a 
funcțiilor cardio-respiratorii ale spor
tivilor. Durata este de 5—10 minute, 
iar dacă antrenamentul a fost mai 
intens, aceaslă parte poate fi pre
lungită cu 10—15 minute. Practic, 
însă, nu-mi amintesc să fi asistat la 
vreo „încheiere11 care să fi durat 
20 —25 de

Trecînd biologică, 
nismul a 
15 minte 
Chiar în ____
de intensitate slabă, in corp se men
țin elemente de uzură organică (ca- 
tabolică) și de oboseală nervoasă. 
Ținînd seama de faptul că antrena
mentele au astăzi un caracter diurn 
(sau chiar de 2—3 ori pe zi), tribu
tul mineral, organic și psihic pe care 
corpul îl plătește efortului este de 
200—300 la sută mai mare. Deficitul 
respectiv poate fi autorecuperat de 
organism abia in 10—12 zile. Ne pu
nem, atunci, întrebarea firească ! ce 
facem cu sportivii pentru că meto
dica actuală impune ca ei să efec
tueze o pregătire pe un fond fizic 
și psihic refăcut cel puțin la nive
lul zilei anterioare ?

Necesitatea recuperării grabnice a 
potențialului biologic și psihic al 
sportivului de performanță, pentru 
ca el să fie proaspăt la antrenamen
tul următor, reclamă o reconsiderare

a conținutului s! duratei lecției de 
pregătire. Subliniez importanța si 
necesitatea lărgirii duratei lecției de 
antrenament cu „o parte*, pe care 
propun s-o denumim „partea recupe- 
ratorie*. Ca durată, ea poate depăși 
50 la sută din timpul alocat primelor 
trei părți. De pildă : dacă un antre
nament clasic durează 120 de minute, 
trebuie să-i rezervăm părții recupe
ratorii 60 de minute. De aid, re
zultă că lecția modernă de pregătire 
sportivă totalizează 180 minute A- 
ceastă „pătrime" suplimentară, in
trodusă și desfășurată organizat ta 
structura lecției — care revine la 
patru părți in sensul modem al an
trenamentului —, trebuie să cuprin
dă : mijloace recuperatorii hidrote- 
rapice (dușuri calde, băi In căzi sau 
bazine cu diverse săruri sau extracte 
de plante, saune etc.), mijloace fizio- 
terapice (masaj manual sau instru
mental, băi de lumină i infrarosii. 
ultraviolete etc), mijloace mazicote- 
rapice (audieri magnetofeniee de me
lodii
(presa

liniștitoare), mijleare literare
_ cotidiană, revista, brasuri, 

cărți), folosirea substanțelor exogene, 
grupate ta susținătoare de efort (vi
tamine, săruri minerale, substanțe 
energetice și anabolizante. sucuri, 
lapte etc.) pentru reechilibrări hl- 
droelectroiitlce.

După un asemenea „adaus- recon
fortant tn lecția modernă de antre
nament, sportivul recapătă frăgezi
mea biologică și psihică, aslgurlndo. 
se suportul material al creșterii re
zultatelor.

prof. Comeliu RÂDUȚ
Centrul de cercetări științifice șl 

documentare tehnică al C.N.E.F.S.

.încheiere11 
minute, 
din sfera metodică în cea 
nu putem susține că orga- 
revenit la normal tn 10 — 
de la Încheierea efortului, 

urma unui antrenament

94.0; SLV 
r-—-a 2X

Busier.

partidă, care
S:eaua un mi;.' caș la grămadă, sobru ți eficace, îți deschide linia de treisferturi tn trecuta 

i-a opus pe ruglryștii militari studenților timișoreni

Georgeta Băncilă (aflată pe locui 
II) n-au putut rezista ritmului și 
taluzumlor din traseu, au comis e- 
rori și s-au văzut expulzate de pe 
pozițiile fruntașe. în schimb. Da
niela MunWaaa ș: Maria Cîmpea- 
nu au reușit performanța de a re
cupera tatlrrierea și au tavins ca
tegoric, i:tutadu-«e ta final pe a- 
celași loc (lucru rariaim tn probele 
de schil Surprinzătoare apare eia- 
sarea mai slabă, pe locul 3, a 
r.amcvjte: Iudfih Temeri c 
dștlgtr.d de la tateputol sesoe 
majoritatea cursei rr de rialcm,
pornise ca primă faverită.

Iată acum rezulta» tohn.ee i 
SLALOM BÂRBAȚI frtrfiri 

Furnica; 2X55 perți, 3M m. 189
metri d ferești de r-ivel): L Dan 
Cristea (Dinauno Bv.) K5-M2- 
85,8, Z Gh. Vulpe 46.8-39.7-86A, 
X C. Viidcanu 'AÂA. Bv) «7,7+ 
40^ = 88.6. 4. D. Munteanu (PcH 
Bv) 89A X V. Cretei fStoa*ui 
roșu Bv). 83.6. 6. Mixipvear.u

ETAPA
IN DIVIZIA A

D-aă .Cupe de lamă’ — un ne
reușit preambul al activității compe- 
utiona-e oficiale pe anul 1972 — ia- 
tă-ne fa preziua startului campiona
tului repubilfân-

De obicei, participantele la această 
rla-.tâ competiție se prezintă In 

cua returului temeinic pregătite, cu 
loturi omogenizate, cu o tactică bine 
dtftaăl*. ta dorința de a aborda în
trecerea cj sanse cit mai mari. Sin
ceri să fim. fa ceea ce ne nrivește, 
Bu aven sentimentul că acum toate 
aceste aeiective au fost puse la punct. 
Nu știm ce date vor avea antrenorii 
tfesțre viitorii adversari, pentru că 
noi pluthn literalmente „In aer”, după 
această fantomatică „Cupă de iarnă1*, 
în car» «-a iucat după o formulă cu 
total aMktaăottA (două echipe s-au 
retzaa. Grivita Boșie și Dinamo, al
tele n-au avut unde să joace, fa timp 
ce Glorii n-a putut beneficia nici de 
propriul teren...). O situație simi
lară r-a petrecut la Iași, unde pre- 

-Ctmâ ■ lașului* s-a anulat, 
din eu știm ce motive.

în atari condiții, circumspecția 
nonrfră cu privire la stadiul pregă
tirilor echtnelor de divizia A apare 
ne deo'.ln Justificată. Totuși, să nu 
i rei.- 9ltot «i să mat a- 

corxtaztile.
Etepa ir ac gura lă a returului — a 

XI7-a — programează cîteva partide 
de mar» i'Seres și importanță pentru 
strucmra clasamentului.

de afiș* — la Iași-
FOUTEHNIC A — GRIVITA ROȘIE 
dX TA R t 12-H».

L-am contactat te.efor.ie pe pre-

far.

In legătură cu tntllnlrea, care se 
va desfășura duminică dimineața la 
ora 10 pe stadionul Tineretului, in
terlocutorul nostru ne-a mărturisit că 
oricum crede In victoria culorilor ie
șene. lăsind... speranțele de partea 
oaspeților. Iată și formația probabilă 
a gazdelor: Gall-Popa, Gheorghiu. 
Motreseu, Cihodaru-Marica, Marinel- 
Vârzaru, Dorin Florin, . Spiratos-Chi- 
fan, Pascal-Precul, Laszlo, Mihalaș-

LA DEVA, ÎNTR-O ZI OBIȘNUITĂ
DIN SAPTAMINA...

eu.
Solicitat, Înainte de plecare. In le

gătură cu partida de la Iași, ing. 
Viorel Moraru, antrenorul principal 
al Grivlței Roșii, a recunoscut difi
cultatea partidei, dîndu-ne totuși a 
înțelege că speră într-un rezultat fa
vorabil, bazîndu-se si pe ... tradiție. 
Formația probabila a rugbyștilor bu
cureșteni : Simion-Țibuleac, Leseanu, 
Pavlovici, Sabău-Oblemenco, Mihai- 
Al. Pop, Velnda. VI- Dumitrescu- 
Demian, Stoian-Teodorescu, Iatan, 
Moldoveana-

Arbitru — Renă Chiriac.
In ordinea importanței, am situa 

pe locul al doilea Intllnirea :
C.S.M. SIBIU—DINAMO BUCUREȘTI 
(15—25).

In orașul de pe Cibin, atmosferă 
optimistă. O discuție telefonică, pur
tată cu unul dintre conducătorii Clu
bului sportiv muncitoresc, tov. Po
pescu, ne-a relevat dorința rugbyș- 
•ilor sibienl de a debuta cu o victorie 
in retur. Formația probabilă : Mun- 
teanu-Crismani. Popeț, Cherciu, 
Srhotsch-Gangan. Topa-Morariu. Ti
miș, Găldeanu-Prohor, Vincze-Cris. 
tea. loniță. Manea. Va lipsi probabil 
Răscanu (mijlocaș la grămadă), acci
dentat.

ta ceea ce privese 13-le dinamo- 
vist, antrenorul Florian Gheondea nu 
a precizat formația, lăslndu-ne Insă 
impresia că se va deplasa la Sibiu 
In căutarea victoriei- Este aproape 
certă reintrarea In centrul liniei de 
a’^c a internaționalului Gh. Drago- 
miresco. In rest, formația standard, 
din care nu vor lipsi internaționalii 
Baciu. Iftimie, Floreseu si Nica.
„V TIMIȘOARA—SPORTUL STU
DENȚESC (15—6).

Antrenorul timișorean Mitică An-

după spusele lor, vor acorda studen
ților bucureșteni toate... onorurile. 
Formația probabilă : Duță-Suciu.
Peter, Cindea, Szasz-Ghețu, Iacob- 
(Ceaușu este încă suspendatl-Rășcanu, 
Vollman, Tătucu-Ionică. Ene-Neiss (o 
reintrare așteptată cu interes), Po- 
povici, loniță (un iunior. venit de la 
Grivița Roșie, care debutează).
ȘTIINȚA PETROȘANI—RULMENTUL 
BÎRLAD (0—0).

Antrenorul studenților de Ia Insti
tutul de mine din Valea Jiului Th. 
Rădulescu este ferm convins că nu 
poate pierde acest prim ioc al retu
rului- Este o condiție sine qua non 
pentru menținerea actualei poziții de 
lider. Sarcina nu este prea ușoară, 
dat fiind faptul că Rulmentul este 
întotdeauna o echipă dificil de ma
nevrat, dar în deplasare bîrlădenii 
sînt în general timizi. Poate de data 
aceasta... Greu, totuși, de presupus.
FARUL CONSTANTA—AGRONOMIA 
CLUJ (18—9).

Jucînd acasă, este de presupus că 
actualii elevi al lui Titi Ionescu îșl 
vor apropia victoria mult mai ușor 
declt tn toamnă, în deplasare. Oas
peților nu le rămîne declt perspecti
va unei comportări cît mai .onorabile, 
în fata unul adversar r— 
drept foarte redutabil acasă, 
clujeni, această alternativă 
oricum, dureroasă.
STEAUA—GLORIA (34—6).

Singurul meci programat în 
tală (teren Steaua, duminică ora 11) 
va pune față în față două formații 
de. valori diferite, fapt atestat și de 
întrecerile din „Cupa de lamă". 
Este evident că Steaua păstrează pri
ma șansă. Dacă valoarea echipelor 
apare disproporționată, așteptăm, în 
schimb, un ioc frumos, conform pro
misiunilor celor doi antrenori, Petre 
Cosmănescu și, respectiv, Constantin 
Nacs.

recunoscut
Pentru 
apare,

Capi-

D. 
T.

Nu na rămtae, 
reamintim:

CLASAMENTUL

CALLIMACHI ți 
STAMA
tn Încheiere, declt

Însemnări
DE LA PLENARA

CLUBULUI 
PETROLUL PLOIEȘTI
La Ploiești s-au desfășurat lu

crările plenarei clubului sportiv 
Petrolul. în fața membrilor Con
siliului, antrenorilor, sportivilor și 
activului salariat, a luat cuvîntul 
tov. Nicolae Pantllie, președintele 
clubului, care a prezentat un raport 
asupra activității desfășurate de 
biroul consiliului pentru îndeplini
rea obiectivelor de performanță pe 
anul 1971. Printre altele, vorbito
rul a arătat că datorită muncii 
stăruitoare depuse de corpul de 
tehnicieni, anul trecut s-au obținut 
cîteva rezultate frumoase în acti
vitatea celor 544 sportivi legiti
mați. dintre care 395 sportivi cla
sificați. în aceeași perioadă au fost 
cucerite 31 de titluri republicane 
(7 la seniori și 24 la juniori și 
copii), s-au stabilit 23 de recorduri 
republicane (unul la seniori, 22 la 
juniori și copii), 144 de recorduri 
județene, s-au cucerit 31 de titluri 
de vicecampioni republicani, jar, la 
aceleași finale, 28 sportivi au cu
cerit medalii de bronz. Peste 60 
de sportivi petroliști au participat 
la 108 competiții internaționale de 
seniori, tineret și juniori.

Dar, asupra rezultatelor obținute 
de clubul Petrolul s-a Insistat, 
după cum era și firesc, mai puțin. 
Cei prezenți au analizat cu com
petență și simț al responsabilității 
unele deficiențe cu urmări nega
tive în ceea ce privește obținerea 
unor performanțe. Participanții la 
discuții, și în special Artur Hof- 
man, metodist al clubului, Alexan
dru Răducu, președintele secției de 
volei și 
ciclism 
rie de 
tirea și 
lacune -în munca antrenorilor Sic 
a Consiliului clubului.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tov. Vanghele Chio- 
se, consilier al C.N.E.F.S.. care a 
pus în mod deosebit accentul pe 
deficiențele care există în club în 
privința selecției și procesului in
structiv — educativ.

Participanții la plenară au mani
festat hotărîrea de a depune e- 
forturi pentru a contribui la creș
terea performanțelor sportive ale 
acestui cunoscut club.

Sima Zosim. antrenor de 
au scos în evidență o se- 
neajunsuri privind pregă- 
educarea sportivilor unele

I
Vasile ALBU, coresp. Județean

(Urmare 
din pag. 1)

Mă

ioăearo consideră partida cu penulti 1. Știința Petro?. 11 8 1 2 73 :: 44 28
ma clasați drept foarte grea. Si asta 2. Grivița Roșie 11 7 3 1 183 :: 74 28
din mai multe motive. Sportul are 3. „U” Timiș. 11 8 0 3 131 :: 76 27
iir-w -mari* (internaționalii Drăgu- 4. Steaua 11 6 2 3 165 :: 88 25
learo. Iorguleseu, V. Rusu, Fugigi și. 5. Dinamo 11 6 2 3 118 :: 64 25
poete... Atanasiu), o formație ro 6. Rulm. Bîrlad 11 5 1 5 87 : 103 22
bustă, care vir.e după un tur de su 7- Farul C-ța. 11 5 0 6 77 :: 133 21
dare. cu un antrenor nou si apreciat. 8. Politeh. Iași 11 5 0 6 88 :: 97 21
Al. Cama bel. Va fi, deci, o cu totul 9. Gloria 11 3 1 7 67 : 145 18
alta echipă decit cea din toamnă. 10. C.S-M. Sibiu ll 3 1 7 74 :: 90 18
lată motivele pentru care gazdele 11. Sportul stud. 11 2 1 3 71 :: 138 16
privesc partida eu maximă atenție și. 12. Agronomia Cj. 11 2 0 9 63 : 145 15

„U" CLUJ SAU 1. E.F.S.?

-poți fntîlni o activitate spor
tivă deosebii de fructuoasă. înde
osebi la nivelul asociațiilor școlare. 
O bazd materială permanent îmbu
nătățită asigură un volum substan
țial de concursuri și competiții și 
implicit acoperirea orelor de edu
cație fizică. Mărturie a acestor a- 
precieri sint și cele cîteva imagini 
surprinse la Deva de către foto
reporterul nostru Theo Macarschi.

★
Ne aflăm la Liceul „Decebal1* 

Curte spațioasă, aparate pentru 
practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului. Orice oră de educație fi
zică debutează cu exerciții de gim
nastică, cu ușoare alergări. Ținuta 
elevilor este uniformă, buna dispo
ziție nu lipsește (fotografia 1).

Ar mai trebui spus că la Liceul 
„Decebal1* din Deva activitatea 
sportivă a elevilor cunoaște dimen
siuni sporite și pentru că profesorii 
de educație fizică manifestă mult

spirit de dăruire, o busă capaci
tate organizatorică. Așa tun se 
evidențiază. de pildă, prof, lostf 
Reichenauer.

O situajie asemănătoare oferă și 
Liceul pedagogic din orașul de re
ședință al județului Hunedoara. 
Orele de educație fizică sînt efec
tuate In condiții corespunzătoare 
(fotografia t), băieții ca și fetele 
semntnd o prezență plină de inte
res, sub îndrumarea praf. Marla BL* 
volaru.

★
Două imagini pe care am dori să 

le intilnim tot mai des în școlile 
de toate gradele, in municipii, f1» 
orașe și chiar la sate Stă în pu
tința asociațiilor sportive școlare, a 
conducerilor de școli, a comitete Ir r 
de părinți ți, desigur, a profesori
lor de specialitate de a asigura con
diții cît mai bune pentru ca spor
tul să facă pretutindeni casă bună 

învățătură.

Nici un derby, 
nici un meci de
cisiv pentru ocu
pantele pozițiilor 

fruntașe ale clasamentului. Doar 
rlteva tatilnir: interesante pentru 
echipele amenințate de retrogra
dare (Universitatea Timișoara — 
■_'-.eers:tatea laș: și Crișul Ora- 
□e» — Sănătatea Satu Mare la fete) 
ș: un joc atractiv datorită formei 
bune manifestată de ambele for
ma; J (Universitatea Cluj — I.E.F.S.), 
Mă caracteristicile etapei diviziei 

A de baschet care programează, 
ari și mîine, următoarele partide i

masculin, etapa a XV-a (între pa
ranteze, rezultatele din tur) i Uni
versitatea Cluj — I.E.F.S. (65—57), 
Voința București — Steaua (47—76), 
Rapid — Politehnica Galați (70— 
69), Politehnica București — I.C.H.F. 
(56—67), Universitatea Timișoara — 
Mureșul (71—80), Politehnica Cluj 
— Dinamo (70—90); feminin, etapa 
a XIII-a: Voința Brașov — Poli
tehnica București (49—70), Univer
sitatea Timișoara — 
Iași (45—44), Crișul 
nătatea Satu Mare 
structorui București 
60). Meciul I.E.F.S. 
a fost amînat.

Universitatea 
Oradea 
(47-59),

■ Să- 
Con- 

Rapid (32— 
A.S.A. Cluj

(Steaua), campion mondial în 1969 
și 1970, a lipsit multă vreme din 
activitatea competițională, datorită 
unui accident. Reintrarea la cate
goria care i-a adus consacrarea, se- 
mimuscă (48 kg), a făcut-o vineri 
la Brașov. în meciul său inaugural, 
l-a întîlnit pe constănțeanul C. A- 
lexandru. în numai un minut, fos
tul campion al lumii a finalizat o 
suită de procedee tehnice, închein- 
d-o cu un tuș imparabil, în urma 
unul supleu executat în felul său 
tipic.

Deosebit de pasionantă a fost 
confrunarea semiușorilor (68 kg) E. 
Hupcă (Metalul Buc.) și N. Mihai 
(Lugoj). Avertizat în primul rund 
pentru nereușita procedeelor teh
nice, cu toate că și unul și altul 
le-au încercat de nenumărate ori, 
în următoarele două au reușit să 
realizeze multe puncte tehnice, iar 
în final, luptătorul metalurgist a 
cîștigat la puncte.

Iată cîteva dintre rezultatele mai 
importante. Cat semimuscă (48 kg)l 
I. Stoica (Craiova) b, tuș Gh. Bu- 
zețelu (Oradea), N. Secoșan (Di
namo Buc.) b.t. V. Tătaru (Satu 
Mare), I. Bădică (Lugoj) b. t. A. Tă- 
nase (Sinaia); cat, muscă (52 jfg)t 
M. Neagu (Constanța) b.t. V. Si- 
poș (Buzău), G. Dop (Brașov) b.t. 
S. Moraru (Bălan), T, Velișcă (Iași) 
b.p. C. Turcu (Galați); cat cocoș 
(57 kg)î Gh. Cloț (Metalul Buc.) 
b.p. N. Gheorghe (Medgidia), M. 
Dumitru (Galați) egal M. Boțilă (Pi
tești), I. Dulică (Ctmpulung) b.t. M. 
Nica (Brașov); cat pană (62 kg)i 
A. Magheran (Tg. Mureș) b.t M. 
Vlăduț (Reșița), I. Păun (Dinamo 
Buc.) b’t C. Salop (Constanța); cat. 
ușoară (74 kg): I. Gabor (Steaua) 
b.t. M. Dumitru (Metalul Buc.), S. 
Șerban (Craiova) b.t I. Roman (Re
șița).

De astăzi plnă marți, in Sala Dinamo

ULTIMA CURSĂ

Pentru ultima oară cele 12 echi
pe masculine de volei participante 
ta ediția 1971—72 a diviziei ma
xime ae regrupează aii la Bucu
rești. unde are loc turneul de în
cheiere al campionatului național. 
Fără îndoială, față de precedentele

PBOGBAMUL ETAPEI DE AZI

De l> art I i
Rapid — Unirea Tricolor Brăila 
Viitorul Bacău — Universitate» 

Craiova
Universitatea Cluj — Politehnica Ti- 

mișoara
De la ora 1< t
Politehnica GMlațl — Dinamo 
I.E.F.S. București — Steaua
Progresul București Tractorul

Brașov
CLASAMENT

1. DINAMO 18 18 0 M: 4 36
2. Steaua 18 1« 2 50:10 34
3. Rapid 18 15 3 48:18 33
4. I.E.F.S. 18 12 6 43:31 30
5. Politehnica Gl. 18 8 10 34:35 26
6. Progresul 18 8 10 31:37 26
7. Tractorul 18 7 11 28:39 25
8. „U“ Ciul 18 7 11 26:40 25
9. Viitorul 18 6 12 28:45 24

10. Unlv. C-alova 18 6 12 23:41 24
11. Politehnice. Tim. 18 4 14 22:45 22
12. Unirea Tricolor 18 1 17 11:53 19

o notă înturnee, acesta prezintă
plus de interes, nu numai pentru 
că hotărăște echipa campioană a 
țării și pe a doua retrogradată 
(alături de Unirea Tricolor Brăila), 
ci și pentru faptul că se întîlnesc 
în meciuri, directe cele mai valo-

PENTRU TITLUL NAȚIONAL MASCULIN

roase
Rapid

formații: Dinamo, Steaua, 
și I.E.F.S., ceea ce constituie 

o garanție pentru amatorii de vo
lei din Capitală că vor avea pri
lejul să asiste la întîlntrl pasio
nante, desfășurate la un nivel teh
nic demn de renumele echipelor, 
în aceste 4 zile de volei, va ti tot
odată interesant de urmărit cursa 
pentru titlul național dintre Di
namo și Steaua, cursă al cărei cîș- 
tigător (calculul hîrtiei indicînd fa- 
voriți pe dinamoviști) va fi hotă- 
rit de... Rapid și I.E.F.S-, echipe 
obișnuite să furnizeze mari sur
prize. în întîlnirlle lor cu liderul 
(Dinamo), amîndouă vor căuta să 
obțină rezultate de prestigiu, ceea 
ce nu este imposibil, dacă ținem 
seama, de pildă, că în tur studenții 
bucureșteni au pierdut greu în cinci 
seturi I Dacă surprizele se vor ve
rifica, n-ar fi exclus ca Steaua să 
producă o spectaculoasă Inversare

a Ierarhiei actuale și să-și mențină 
titlul. Normal, însă, dinamoviștii, 
a căror valoare depășește net pe 
cea a outsiderilor, nu trebuie să 
piardă tricourile de campioni, a- 
vînd șl un avantaj de două puncta 
In clasament. Dar, de cîte ori cal
culul hîrtiei nu a fost ridiculizat 
de realitate 7

Palpitantă va fi cursa studenți
lor timișoreni pentru a se salva de 
retrogradare, care îl amenință se
rios. Ei vor avea adversare de va
loare medie (exceptînd pe I.E.F.S.), 
ceea ce le-ar putea aduce In extre
mis rămînerea în divizie. Depinde 
însă șl de rezultatele celorlalte 
candidate la penultimul loc.

Cele 6 partide zilnice vor avea 
loc numai în sala Dinamo, dimi
neața și după-amiază, și vor fi 
conduse de arbitri bucureșteni 
(a.b.).

în etapa a XV-a a diviziei A feminine
OASPETELE AU PRIMA ȘANSĂ iN CINCI MECIURI

Cu excepția partidei Dinamo — 
Sănătatea Arad, in oare gazdele 
sînt de departe favorite, etapa a 
XV-a a diviziei A feminine progra
mează, azi și mîine, meciuri în 
care echipele oaspete au prima 
șansă : C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași, Ceahlăul P. Neamț — Rapid, 
Universitatea Timișoara — Medici
na București, Farul Constanța — 
I.E.F.S. București și Constructorul

București — C.P.B. Dintre acestea, 
ceva mai echilibrată ni se pare tn- 
tîlnirea programată astăzi, de la 
ora 18,30, în sala Constructorul, 
unde tinerele jucătoare ale forma
ției gazdă primesc replica mai ex
perimentatei garnituri a Combina
tului Poligrafic, într-un meci im
portant în lupta pentru evitarea 
retrogradării,

C2r.ru
tohn.ee
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ATLETISM: Sala „23 Au- 
eust", de la ora 18: „Cupa 
Semicentenarului U.T.C.* —
concurs pentru juniori.

BASCHET: Sala Construe, 
torul, ora 17: Constructorul
— Rapid (A.f.) • sala Giulești, 
de la ora 16,30 : Medicina — 
Progresul (B.f.), Voința — 
Steaua (A.m.), Politehnica — 
I.C.H.F. (A.m) ; sala Progresul, 
de la ara 17: I.E.F.S. II — 
Arhitectura (B.f), Progresul — 
Universitatea București (B.m) 
P.T.T. — Voința Ploiești (B.m)

BOX : Sala Casei de cultură 
a tineretului din Sect. VI (ca
lea Rahovei), de la ora 19 : in- 
tîlnire amicală de seniori.

FOTBAL : Stadionul Politeh
nica, de la ora 15,45 : Sportul 
studențesc — Tehnometal 
București ; stadionul Progresul, 
ora 15,30: Progresul Buc. — 
Electronica Buc.

NATAȚIS: Bazinul „23 Au
gust”, de la ora 17,30 : concurs 
de verificare a lotului olimpic.

POLO: Bazinul Floreasca, 
de la ora 18,30: Lotul de ju
niori — Selecționata divizio
nară și Lotul de seniori — 
Rapid.

POPICE: Arena de la clu- 
bul uzinelor Republica : Glo
ria București — Laromet 
București; arena Giulești — 
Rapid București — Voința 
Constanța, partide din campio
natul feminin, divizia A. Me
ciurile tncep la ora 18.

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Rapid — Unirea Tri
color Brăila, Viitorul Bacău — 
Universitatea Craiova, Univer
sitatea Cluj — Politehnica Ti
mișoara ; de la ora 16 : Poli
tehnica Galați — Dinamo, 
I.E.F.S. — Steaua și Progresul
— Tractorul Brașov, meciuri 
masculine în cadru! ultimului 
turneu al diviziei A ; sala 
Constructorul, de la ora 18,3' : 
Constructorul Buc. — C. P. 
București (f.A), Confecția Buc.
— Universitatea Buc. (f.B).

DUMINICA
ATLETISM : Sala „23 Au

gust", de la ora 9 : „Cupa Se
micentenarului U.T.C." ; cir
cuitul din strada Maior Co* 
ravu, de la ora 10,30 : „Cupa. 
Primăverii" la marș.

BASCHET: Sala Giulești, 
de la ora 9 : Olimpia — Uni
versitatea București (B.f), Ra
pid — Politehnica Galați 
(A.m).

BOX : Sala uzinelor Semă
nătoarea, de la ora 10 : gală 
de juniori în cadrul campio
natului național.

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 16: Dinamo București — 
C.F.R. C'uj (div. A).

CICLISM : Șoseaua Bucu
rești — Ploiești (varianta Buf
tea), ora 9 : start în etapa a 
II-a a „Cupei municipiului 
București".

NATAȚIE : Bazinul „23 Au
gust", de la orele 10 și 15 : 
concurs de verificare a lotu
lui olimpic.

POPICE : Arena Giulești, 
de la ora 8: Rapid București
— Constructorul București, 
partidă In campionatul mascu
lin, divizia A.

RUGBY : Stadionul Ghencea, 
de la ora 11 : Steaua — Glo
ria (div. A)

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
ora 8,30 : Unirea Tricolor Bră
ila — Viitorul Bacău, Univer
sitatea Craiova — Universita
tea Cluj, Dinamo — I.E.F.S. 
(meciuri masculine în cadrul 
turneului diviziei A), Dinamo — 
Sănătatea Arad (f.A) ; de la 
ora 16: Tractorul Brașov — 
Politehnica Galați, Politehnica 
Timișoara — Progresul, Steaua
— Rapid (meciuri masculine 
în cadrul turneului diviziei 
A); sala Constructorul, de la 
ora 8 : Voința Buc. — Aurora 
Buc., Electra Buc. — Locomo
tiva, Medicina — Farul Con
stanța (div. B, m) ; sala Pro
gresul, de la ora 8,30: I.T.B.
— A.S.E. Buc., Spartac — 
Universitatea Iași, Progresul
— Politehnica Galați (div. B.f).

MÎINE, PE MICUL ECRAN
ORA 14 : Fotbal : Universita

tea Cluj — Politehnica Iași (di
vizia A). Transmisiune directă 
de la Cluj. In pauză, rezumate 
filmate ale meciurilor Torino — 
Glasgow Rangers (1—1), Interna- 
zionale — Standard Liege (1—-0), 
Steaua roșie Belgrad — Dinamo 
Moscova (1—2), Ajax — Arsenal 
(2—1) și Feyenoord — Benfica 
(1—0) din cupele europene inter- 
cluburi.

ORA 17,50: Campionatele eu
ropene de atletism pe teren aco
perit (transmisiune de la Gre
noble).

mIine Începe returul
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
• Meciurile sint programate de la ora 16 (cu excepția jocului de la Cluj care, fiind televizat, începe la ora 14) • Partide de mare atracție 

la Arad, Pitești și Craiova • Derby studențesc în orașul de pe malul Someșului • Crișul, C.F.R. Cluj și Petrolul joaca o (primă) carte mare

Universitatea Craiova - Steaua
Va fi o dispută pasionantă între atacul gazdelor și apărarea militari

lor. Țarălungă și Marcu sînt jucători rapizi, Pîrvu și Oblemenco percu- 
tanți. Vigoarea și „explozia" primilor trei, coroborată cu experiența de 
vechi puncheur a căpitanului echipei studenților, constituie arme cu aju
torul Cărora Universitatea poate înclina in favoarea ei balanța victoriei. 
O victorie-reabilitare care ar atenua, amărăciunea înfrîngerii din Cupă. 
Numai că Steaua a mai ciștigat la Craiova. N-ar fi total exclus să cîș- 
tige și duminică. Cu o condiție însă : trio-ul Pantea — Tătaru — Nâstase 
să șarjeze des și eficace pe contraatac. (Laurențiu Dumitrescu)

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Joi, Universitatea Craiova a jucat 
In compania divizionarei C, Oltul 
Slatina (9—1), înscriind prin Pirvu 
(3), Oblemenco (2), Marcu (2), Țară
lungă și Mincioagă. In această par
tidă, n-a jucat Niculescu, indispo
nibil (ruptură de mușchi). Ia’ă 
formația probabilă pentru meciul 
de mîine i Papuc — Bitlan (Velea), 
Deselnicu, Sameș, Ciocirlan. Strint- 
beanu, Donose, Țarălungă (Mincioa
gă), Oblemenco, Pirvu, Marcu.

Ștefan GURGUI — coresp.

STEAUA

C.F.R. Cluj
De la Medgidia, unde a susținut 

jocul de Cupă, C.F.R. «-a deplasat 
la Galați, unde și-a continuat pre
gătirile în tot cursul săptămînii. 
Joi, clujenii au susținut un amical 
cu F. C. Galați, pe care l-au cîști- 
gat cu 3—0. Au marcat Penzeș,

8. Bretan și Petrescu. Soo are en
torsă și nu va fi utilizat, în schimb 
Petrescu este complet restabilit.

Iată formația probabilă i Gadja 
— Lupu, Dragomir, Penzeș, Roman, 
M. Bretan, Cojocaru, S. Bretan, O. 
Ionescu, Vișan, Petrescu.

T. SIRIOPOL — coresp.
I ------------------------------ - ■ ■ . ■

U. T. A. - Rapid
Pentru U.T.A., practic, Cupa U.E.F.A. s-a cam dus. La „Cupa Româ

niei" a renunțat de bună voie. Așa că Aradul își îndreaptă acum atenția 
spre campionat. Intimplarea face ca, mîine, U.T.A. să întîlnească o altă 
formație românească care a simțit... duritatea jocurilor cu Tottenham. 
Prin prisma rezultatelor obținute în fața echipei engleze, U.T.A. și Rapid 
ar fi cam egale. Dar campionatul e altceva și avantajul terenului propriu 
înclină balanța spre victoria gazdelor în jocul de duminică. Cu condiția 
insă ca randamentul fundașilor centrali arădeni să se fi schimbat de marți 
pină acum, pentru că, altfel, și Neagu e capabil să beneficieze de ocaziile 
oferite lui Morgan și England. (Constantin Alexe)

U.T.A.

In extrem de dificila partidă cu 
Bayern Munehen, de miercuri, 
Steaua a manifestat un reviriment 
în comportare, a jucat bine o re
priză, dar l-a pierdut pe Iordănescu 
(ruptură de mușchi), argintul viu 
din linia de atac. Joi a fost pentru 
steliști zi de recuperare. Ultimul 
antrenament, înaintea plecării spre 
Craiova, a fost efectuat ieri. In par

tida cu Universitatea, antrenorii 
V. Stănescu și Gh. Constantin vor 
alinia (probabil) formația din re
priza a doua a partidei cu Bayern, 
cu o excepție; Coman va lua locul 
in poartă, Haidu fiind accidentat. 
Așadar: Coman — Sătmăreanu,
Smarandache, Hălinăgeanu, Crista- 
che, Vigu. Naom. Pantea, Tătaru, 
Nâstase, Aelenei.

După meciul cu Tottenham, 
miercuri, fotbaliștii de la U.T.A. au 
avut zj de odihnă. Joi, au efectuat 
un ușor antrenament, reluînd pre
gătirile pentru returul campiona
tului. „Supărarea insuccesului de 
marți poate constitui Ia Arad un 
motiv in plus pentru obținerea vic
toriei în meciul cu Rapid" — ne-a 
declarat președintele clubului ară
dean, Mihai Flore.

Toți componenții Iotului sînt apți 
de joc, astfel că duminică va fi 
folosită formația obișnuită : Vidac 
— Birău> Lereter, Pojoni, Popovici, 
Petescu, Domide, Broșovschi, Sima 
(Axente), Kun, Both.

Gh. NICOLAIȚA — coresp.
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Petrolul - Steagul roșu
Acum cîțiva ani, un meci Petrolul — Steagul roșu, disputat la Plo

iești, ar fi ridicat o singură problemă, cea a scorului, întrebarea „cine va 
învinge 7“ nepunindu-și-o mai nimeni, echipa lui Oană pierzind foarte rar 
Cite un punct pe teren propriu.

Acum, vremurile s-au mai schimbat. Petrolul este astăzi o altă echipă, 
cu o structură fragilă, o echipă care se reconstruiește din mers, o echipă 
care a ajuns să trăiască și la Ploiești, nu numai in meciurile jucate în 
deplasare, incertitudinile și emoțiile rezultatului. Față de raportul actual 
de forțe, jocul mi se pare foarte deschis. (Marius Popescu)

RAPID

In această săptămînă, rapidiștii 
s-au pregătit intens. Miercuri dimi
neața, pe stadionul Giulești, Rapid 
a susținut ultimul joc de verificare 
în vederea dificilei partide de la 
Arad, întilnind pe divizionara C

Voința- Giuleștenil au ciștigat acest 
meci cu un scor categoric : 7 —0. 
O deosebită poftă de joc a mani
festat cuplul de înaintași centrali, 
Neagu (3) și Daniel Ene (2), care au 
înscris împreună cinci din cele șap
te goluri ale partidei. Rapid a ali
niat formația Răducanu — Pop, 
Boc, Lupescu, Codrea, Dinu, Du
mitru, Năsturescu. Daniel Ene, Nea
gu, Codreanu, „11“ care va evolua, 
probabil, și în fața U.T.A.-ei.

Aurel PĂPĂDIE

F.C. Argeș -S.C. Bacău

AVANCRONICA NT. 16
Idolii noștri cei de toate zilele, mai mari și mai mici, au intrat 

din nou în arenă. Au făcut-o mal tntîi duminică, In Cupă, dar 
mîine va începe, de fapt, competiția menită să dinamizeze fotba

lul autohton. Mîine începe un sezon de rezistență, începe un an 
intens, cu atîtea idealuri ți responsabilități, campionatul național fiind 
chemat să favorizeze depășirea condiției tuturor echipelor noastre. 
Pentru cd, numai tn două zile, la mijlocul acestei sdptămîni, am Înțe
les cu toții încă o dată ce înseamnă un campionat puternic ca ace
lea în care activează Tottenham și Bayern Munehen. Mîine începe 
returul, e un moment festiv și, de regulă, în asemenea împrejurări 
sîntem optimiști. Deci, toată atenția ți încrederea noastră spre 
acest retur.

Și acum, despre prima etapă s
U.T.A. — RAPID. Primul derby al etapei, chiar dacă liderul intîl- 

nește o echipă de la mijlocul clasamentului. Giuleștenii și-au făcut 
însă în ultima vreme o tradiție din „remizele" la Arad. De altfel, 
meci egal în tur, la București, meci nul și în „sistemul de referință" 
Tottenham. Răducanu, Neagu și Boc vor să renască odată cu primă
vara, pe Mureș. Domide și Petescu vor să evite „pasa neagră’ care 
ar putea urma după șocul Tottenham. Marți, U.T.A. n a jucat râu, mai 
ales la începutul reprizei secunde. Dar totul va depinde foarte mult 
de zona sa centrală, acolo unde Lereter nu prea se mai înțelege 
cu cei care l-au ajutat să urce treptele gloriei. De fapt, într-un derby, 
rezultatul (și jocul) depind de foarte multe...

F.C. ARGEȘ — S. C. BACAU. Un alt derby, poate Ia fel de impor
tant ca și primul. Ghiță, Rugiubei și cei doi Rădulești au venit în 
„fieful* lui Dobrin cu mari ambiții și iluzii, dar și argeșenii știu câ 
în prima etapă a turului au fost pur și simplu zdrobiți (1—4) pe Bis
trița. Iar la Pitești, din șapte partide ale turului, F. C. Argeș a cîști- 
gat șapte !... Ce zici Gniță ?...

PETROLUL — STEAGUL ROȘU. Partida echipelor cu cele mai în
semnate „avarii" din perioada pregătirilor: Mocanu, Pescaru ți 
Olteanu Petrolul a pierdut trei partide acasă. Brașovenii au obținut 
patru egaluri în deplasare. Și totuși, echipa lui Oană și Dridea crede 
(fanatic) în victoria atît de necesară pentru a părăsi „zona minată".

DINAMO — C.F.R. CLUJ. Dacă bucureștenii, cu cei șase tricolori 
în formație, vor lua partida în serios, „lanterna" nu va pulea face 
nimic, chiar dacă a venit în Capitală cu atîtea speranțe.

„U" CLUJ — POLITEHNICA IAȘI. In derbyul studențesc, băieții 
din Napoca pornesc favoriți. Și nu numai pentru că în tur au dominat 
jocul chiar în Dealul Copoului (scor 3—3), sau pentru că echipa, lui 
Onisie este lider in clasamentul jocurilor disputate acasă (8 partide, 
8 victorii, 18 goluri înscrise, 2 primite)...

FARUL — A. S. ARMATA TG. MUREȘ. Marinarii lui Cosmoc se 
află la un pas de „nisipurile mișcătoare"... Talentata trupă a lui Bona 
a agonisit în tur cinci puncte în deplasare. După egalul din tur, cre
dem că va fi luptă dîrză și mîine, pe malul mării.

JIUL - CRIȘUL Meci de răscruce pentru „fiii risipitori" ai Biho
rului. O înfrîngere a Crișului ar liniști clasamentul In zona sa plină 
de atîtea utopii. Un rezuitat egal ar însemna pentru orădeni o puter
nică pîrghie morală.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — STEAUA. Al treilea derby al zilei. 
Pentru acest joc, oltenii s-au pregătit foarte serios. Și-au trimis antre
norul în „spionaj" la jocul de Cupă, de la Timișoara, au studiat din 
toate unghiurile Steaua, pe micul ecran, miercuri, cu . Bayern, îl . au 
acum în atac pe Marcu, jucător care cunoaște slăbiciunile ofensivei 
militare. Deci, nu se gîndcsc decît la victorie. Începutul partidei cu 
Bayern poate fi, însă, argumentul bucureștenilor pentru o „remiză", 
mîine, în Bănie. Rezultat înregistrat, de altfel, ș; în tur la București...

Mircea M. IONESCU

medicului pentru utilizarea sa in 
partida cu Steagul roșu.

„ll“-le probabil : M. Ionescu — 
N. Ionescu, Mierluț (Bâdin), C’rin- 
gașu, Ciupitu, Iuhasz, Cozarec, Doru 
Nicolae, Moldovan, Grozea, Florca.

V. ALBU — coresp.

STEAGUL ROȘU

Piteștiul găzduiește mîine unul din derbyurile etapei. Teoretic, prin 
prisma sumei locurilor ocupate în clasamentul turului, chiar întîlnirea 
vedetă. Se înfruntă două diîitre revelațiile sezonului de toamnă, amîn- 
douâ hotărîte să confirme ascensiunea lor pe verticală. Așadar, în pers
pectivă, o dispută echilibrat^ un joc promițător sub aspectul valorii spec
taculare și cîteva dueluri de mare atracție : Dobrin — Ghiță, Rugiubei —■ 
Vlad, Frățilă — Catargiu, Dembrovschi — Olteanu care vor decide, în 
ultimă instanță, rezultatul și pe beneficiarii lui. (Mihai Ionescu)

PETROLUL

Revenită cu un moral nu prea 
Strălucit de la Calafat, de ur.de 
s-a întors și cu trei jucători acci
dentați (Moraru, Gruber și Bădin), 
Petrolul a trecut imediat la o pre
gătire foarte susținută pentru jocul 
cu Steagul roșu.

PJoieștenii s-au antrenat joi cu 
divizionara C, Abatorul, pe care 
au întrecut-o cu 2—0, punctele 
fiind înscrise de Moldovan și Ciu- 
pitu. In repriza a doua a acestui 
joc de verificare, a fost folosit și 
Bădin, care așteaptă însă avizul

Echipa brașoveană a fost lipsită 
în cea mai mare parte a pregătiri
lor de prezența titularilor de bază 
Pescaru și Olteanu, accidentați. A- 
mindoi au participat, însă, la ve
rificarea de joi, în compania Chi
miei Făgăraș, pe care Steagul roșu 
a întrecut-o cu 5—1. Se așteaptă 
ca medicul echipei să avizeze (sau 
nu) includerea celor doi în „ll“-le 
care va fi aliniat la Ploiești.

Formația probabilă : Adaniachc 
— Ivăncescu, Jenei, Olteanu (Păi- 
tinișan), Rusu, Pcscaru (Cojocari:), 
Cadar, Zotincă, Pavlovici, Gher- 
gheli, GySrfi.

C. GRUIA — coresp.

Dinamo - C. F. R. Cluj
Campionii — ni se spune — nu se declară prea optimiști în privința 

șanselor de a cîștiga și anul acesta titlul... Probabil, vorbe spuse la necaz, 
la oboseală și, în orice caz, sub povara celor șase puncte care-i despart 
de U.T.A. Iată, însă, că etapa inaugurală a returului le oferă prilejul unei 
revitalizări psihice (a juca acasă, cu ultima clasată, nu înseamnă, oare, 
o excelentă șansă de a-și mări nu numai bagajul de puncte, ci și gol
averajul ?„.). Dacă n-ar fi fost această recentă etapă de Cupă, noi n-am fi 
ezitat să-i Instalăm pe Dumitrache et comp, sută la sută lavoriți. Dar

F. C. ARGEȘ

Antrenorii formației piteștene aș
teaptă cu multă încredere partida 
cu Sport oiub, ca urmare a bunei 
comportări a elevilor lor în meciu
rile de verificare susținute pînă 
acum și a faptului că toți compo- 
nenții lotului sînt apți de joc. In 
cursul acestei sâptămîni, echipa și-a 
continuat pregătirile, susținînd un 
ultim test în compania Electronicii 
București (scor 3—1, punctele fiind 
realizate de Dobrin — 2 $i Olteenu, 
respectiv Tudose), în urma căruia

antrenorii au indicat următorul 
„11“ probabil i Stan (Niculescu) — 
Pigulea, Barbu (Olteanu), Vlad, 
Ivan, Prcpurgel, M. Popescu (Roșu), 
Radu, Frățilă, Dobrin, Jercan.

Ilie FEȚEANU — coresp.

S. C. BACĂU
După jocul de Cupă de la Timi

șoara, Sport club nu s-a mai întors 
la Bacău, ci și-a continuat pregă
tirile în vederea partidei cu F. C. 
Argeș, în drum spre Pitești, la 
Sibiu, unde a efectuat trei antre
namente și un jcc de verificare în 
compania C.S.M.-ului din localitate. 
Rezultatul acestui joc : 1—1 (punc
tele fiind realizate de Flichiș — 
autogol — și Râduță din 11 m). Ul
timul antrenament a fost susținut 
ieri, tot la Sibiu, iar în cursul Zi
lei de astăzi băcăuanii au plecat 
cu trenul spre Pitești.

Formația probabilă pentru dumi
nică : Ghiță — Mioc, Catargiu, Ve- 
licu, Contănescu, Sinăuceanu, Hriț- 
cu. Pană, Dembrovschi, Rugiubei, 
Sorin Avram.

Die IONESCU — coresp.

Medgidia, încheiat cu scorul de 
4—3 pentru divizionarii A. Tot 
lotul e valid, echipa probabilă con- 
turîndu-Se astfel : Ștefănescu — N. 
Constantinescu, Mareș, Rălosu, 
Ghirca, Tănase, Antonescu, Tufan, 
Oprea, Caraman, Turcu.

C. POPA — coresp.

A.S.A. TG. MUREȘ

Intîlnind joi pe Gloria Bistrița 
(1—0, gol înscris de Orza), A.S.A. 
Tg. Mureș și-a încheiat pregătirile 
în vederea partidei de la Constan
ța. Grijile antrenorului Tiberiu

Bone nu provin din faptul că elevii 
săi au învins cu greu echipa bistri- 
țeană, ci sînt datorate indisponibi
lităților cunoscute (Naghi, nerefă
cut în urma traumatismului suferit 
în turneul din Albania), la care 
s-au adăugat accidentările lui Va- 
rodi șl BolSni. Iată de ce echipa 
din Tg. Mureș este departe de a fi 
cunoscută la această oră, antreno
rul Bone anunțîndu-ne că o va 
forma, în funcție de restabilirea ju
cătorilor indisponibili, chiar în 
ziua meciului de la Constanța.

C. ALBU — coresp.

Jiul - Crișul
Aflat la răscruce de... divizii, Crișul și-a făcut un bogat plan pentru 

retur și cursa salvării nu poate să înceapă — după viziunea bihorenilor 
— decît La poalele Parîngului. Vlad și ai săi au luat drumul cărbunelui, 
hotărîți să obțină cel puțin punctul pierdut în tur, acasă. Așa îneît, h 
foarte posibil ca, mîine, Crișul să adopte la Petroșani tactica Jiului, în 
tur, la Oradea. Tactica, însă, nu face doi bani, fără oameni adecvați. Și, 
din acest punct de vedere, gazdele au prima șansă. Mai ales că Jiul și-a 
găsit în ultima vreme cursul ofensiv de altădată. (MM.I.)

cum in fotbalul nostru mai există 
laescu)

DINAMO

După lejera victorie din „Cupa 
României", în tabăra campionilor 
domnește optimismul. Săptămîna 
aceasta, dinamoviștii s-au antrenat 
zilnic, Ieșind în relief forma bună 
în care se află majoritatea compo- 
nenților. Singurul semn de între
bare îl constituie postul de fundaș 
central stînga, unde Nunweiller 
III, ușor accidentat, ar putea fi 
înlocuit cu Sandu Gabriel.

Antrenorul Dumitru Niculae-Ni- 
cușor va utiliza următoarea forma
ție i Constantinescu — Cheran,

cite o Dunărea Calafat... (G. Nico-

Nunweiller III (Sandu Gabriel), 
Dinu. Deleanu, Sătmăreanu II, Radu 
Nunweiller, Sălceanu, Doru Popes
cu, Dumitrache, Lucescu.

Florin SANDU

—

Farul - A. S. A. Tg. Mureș
Atît constănțenilor cit și jucătorilor mureșeni le-au fost necesare 120 

de minute pentru departajare în meciurile de Cupă din duminica trecută. 
Și dacă din punct de vedere fizic, repetiția generală în vederea reluării 
campionatului le-a folosit ambelor echipe, șocul resimțit de Farul în 
urma eliminării la Galați se va transforma — nu ne îndoim o clipă — 
intr-un plus de ambiție pentru a călca cu dreptul în retur. Deci, la forțe 
egale (în tur : 0—0) pe teren propriu, Farul ! (Paul Slăvescu)

FARUL
Echipa constănțeană s-a pregătit 

cu multă atenție pentru partida 
inaugurală a returului, nu numai 
pentru a onora acest eveniment în

fața propriilor suporteri, ci și pen
tru că jucătorii Farului sînt con- 
știenți de caracterul echilibrat al 
partidei cu A.S.A. Tg. Mureș. Joi 
— ultimul test (joc-școală) al săptă
mînii, în compania echipei I.M.U.

JIUL

La mijloc de săptămînă, joi, Jiul 
a susținut un meci de verificare 
pe teren propriu, în compania Mi
nerului Lupeni. Petroșenenii au în
vins cu 3—0 (1—0), prin golurile 
înscrise de Mulțescu (2) și Făgaș, 
în jocul de mîine, antrenorul Eugen 
Iordache va trimite în teren urmă
toarea formație probabilă 1 Suciu 
— Al. Georgescu, Georgevici, Stoc

ker, Mihai Marian (Tonca), Cotor- 
mani, Libardi, Făgaș (Urmeș), Sto- 
ian, Mulțescu, Naidin.

șt. BALOI — coresp.

CRIȘUL

După succesul din Cupă, de la 
Plopeni, acolo unde se cîștigă foarte 
greu, orădenli s-au pregătit cu 
multă sîrguință și ambiție pentru 
etapa inaugurală a returului, de 
care își leagă mari speranțe. Marți, 
miercuri, joi și vineri, băieții lui 
Vlad au susținut cite două antre
namente pe zi, marți și joi ședin
țele de după-amiază însemnînd 
jocuri-școală, în compania echipelor 
de juniori și tineret-rezerve. Pentru 
meciul cu Jiul, antrenorul Vlacl 
s-a decis la următorul „11“ l Ca- 
tona I — Petre Nicolae, Lucaci, 
Bule, Catona II, Șchiopu, Cociș, Dă- 
răban, Suciu, Taniaș, Covalcic.

Ilie GHIȘA — coresp.

PREMIILE TRAGERII SPECIALE PRONOEXPRES 
A MĂRȚIȘORULUI DIN 1 MARTIE 1972

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
OBIȘNUITE: Extragerea I: ca

tegoria 1): 1 variantă a 100 000 leij 
2) : 3,6 a cîte 50 568 lei ; 3) s 31,65 
a cîte 5 752 lei; 4) i 111,15 a cite
1 633 lei ; 5) l 274,45 a cîte 663 lei ; 
6): 11 066,15 a Cîte 40 lei.

Extragerea a II-a: categoria A i
2 variante a cîte 100 000 lei fiecare; 
B ) 12,85 a cîte 16 852 lei ; C i 80,85 
a cîte 2 678 lei; Di 5110,20 a cîte 
60 lei; E î 309,50 a cîte 200 lei; F i 
6 552,30 a cîte 40 lei.

Report categoria 1 = 1076 683
lei ; categoria A =■ 632 895 lei.

Cîștigător categoria 11 ONCESCU 
VALERIAN, din București = 
100 000 lei; cîștigători categoria A i 
BOCHI RAISA, din Brașov și SA
VA GAVRILA, din Reghin, cîte 
100 000 iei fiecare.

SUPLIMENTARE : categoria G i 
14,55 autoturisme SKODA S 100 ; 
H : 142,60 excursii TURUL CEHO
SLOVACIEI (costul unei excursii 
= 3 000 lei); I: 369,10 a cîte 1000 
lei ; J : 634,30 a cîte 100 lei.

SPECIALE : categoria M i 2,25 
autoturisme DACIA 1300 ; NI 4,20 

autoturisme DACIA 1100 sau SKO
DA S 100 ; O i 6,65 excursii Turul 
Austriei (costul unei excursii 7 000 
lei); P I 43,40 excursii Turul Ce
hoslovaciei (costul unei excursii 
3 000 lei); R : 96,90 a cîte 1 000 lei ; 
S i 174,20 a cîte 500 lei ; T i 251,05 
a cîte 100 lei; U i 8136,10 a cîte 
40 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 10 S1AKTIE 19Î2

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.174.754 lei.

EXTRAGEREA I : 46 42 87 39 52 89 
65 10 36

Fond de dștigurl : 560.995 lei.
EXTRAGEREA a n-a : 13 7 49 85 37 

25 34
Fond de cîștiguri : 613.759 lei.
Plata ciștigurilor pentru această tra

gere se va face astfel : în Capitală înce- 
ptnd de marți 21 martie pină la 24 apri
lie 1972 Inclusiv; tn țară începind apro
ximativ de vineri 24 martie pînă la 24 
aprilie 1972 inclusiv,

Rubrică redactată de Loto—Pro
nosport.

STEAUA — U.T.A. LA 17 MARTIE

Federația română de fotbal a sta
bilit ca meciul Steaua — U.T.A., din 
campionatul diviziei A, programat 
pentru ziua de 19 martie, să se dis
pute la data de 17 martie, pentru a 
da posibilitate celor două formații 
să se pregătească în condiții optime 
în vederea partidelor retur din Cu
pele europene.

LUNI, PRIMUL TRIAL PENTRU 
LOTUL NAȚIONAL DE TINERET

Luni, de la ora 15, va avea loc pe 
stadionul Dinamo trialul echipelor 
divizionare C din București pentru 
lotul național de tineret Sub îndru
marea antrenorilor S. Taciuc și Al. 
Constantinescu vor fi selecționați 
cei mai buni jucători pînă la 22 de 
ani care activează în seria a iV-a a 
diviziei C, și care au fost chemați la 
acest trial.

PROGRAMUL „8“-IMILOR DE FI
NALA ALE CUPEI ROMÂNIEI

Iată orașele în care se vor dispu

ta „8“-imile de finală ale Cupei 
României i

• CÎMPINA : Metalul București
— F.C. Argeș,

• PITEȘTI: Unirea Drăgășani — 
Rapid,

• ARAD : Politehnica Timișoara
— Crișul,

• ORADEA : Olimpia Satu Mare
— A.S. Armata Tg. Mureș,

• BRAȘOV : Jiul — Sport Club 
Bacău

• P.’ NEAMȚ: F.C. Galați — „U“ 
Cluj,

• RM. VÎLCEA : Dunărea Calafat
— C.F.R. Cluj,

• PLOIEȘTI: Tractorul Brașov
— Dinamo București.

Meciurile vor avea loc în ziua de 
15 martie, cu începere de Ia ora 
15.30. In caz de egalitate după 90 
de minute, jocul va fi prelungit cu 
două reprize a cîte 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține și 
după prelungiri, echipa de catego
rie inferioară se va califica pentru 
etapa următoare, iar in cazul că 
sînt formații de aceeași categorie, 
atunci se va califica formația care 
va transforma mai multe lovituri 
de la 11 m.

IN MECI AMICAL, C.S.M. REȘI
ȚA — DINAMO PANCEVO 3—2 

(3—0)

Lidera seriei a II-a din divizia 
B a susținut primul său meci in
ternațional al anului, întilnind 
formația iugoslavă Dinamo Pan- 
cevo. 3000 de spectatori au urmă
rit un meci atractiv. în repriza I 
au dominat copios reșițenii. In 
partea a doua a întîlnirii, oaspeții 
au fost mai incisivi, înscriind de 
două ori prin S. Burciul (min. 61) 
și Zelikovic (80). Golurile reșițeni- 
lor au fost marcate de Szilagyi 
(min. 5 — din 11 tn și min. 16) 
și Kuroșev — autogol.

D. GLAVAN — coresp. județean

PROGRESUL VA SUSȚINE AZI 
O NOUA PARTIDA DE VERIFI

CARE

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea reluării campionatului, Pro
gresul va întîlni azi, pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, echipa 
Electronica București. Partida va 
începe la ora 15.30.

„U“ Cluj - Politehnica Iași
Judecat superficial, meciul de la Cluj dă net cîștig de cauză gazdelor 

Să nu ne grăbim, însă... Ieșenii vin în orașul de pe Somes însoțiți de un 
mare aliat, ambiția biciuită de eșecul net (în Cupă) în fața unei echipe 
din a treia divizie competițională. Și-apoi nu trebuie să avem memoria 
scurtă ! Așa de repede am uitat isprăvile „trupei11 lui Mărdărescu în 
partidele din deplasate ? Dincolo, la „U“, Onisie trebuie să învingă pină 
duminică la ora 14 un adversar nevăzut, oboseala acelui pregram foarte 
încărcat din ultima săptămînă. Un element care dă partidei de la Cluj 
o notă de echilibru în plus. (Ion Cupen).

„U" CLUJ

Cluj — Belgrad — Bergamo — 
Belgrad — Arad — Baia Mare — 
Cluj, iată un itinerariu de sute de 
kilometri, parcurs cu autocarul de 
alb-negri. Itinerariu terminat cu 
acel 0—0 în fața echipei fostului 
lor antrenor. Andrei Șepci. Reve
niți acasă, joi seara tîrziu, elevii 
lui Ștefan Onisie n-au avut decît 
o singură dorință : să se arunce 
în paturile lor pentru un somn 
lung și reparator. Vineri și sîmbătă 
au avut ioc antrenamente ușoare, 
mai mult pentru revenirea la dis
poziția de joc. Nu există motive, 
în _ ciuda ineficacității arătate la 
Baia Mare, ca unsprezecele de acolo 
să fie modificat pentru întîlnirea 
inaugurală a returului.

POLITEHNICA IAȘI

Din „dulce tîrgul Ieșilor", cores
pondentul nostru, Valeriu DIA- 
C'ONESCU, ne informează că jucă
torii Politehnicii au intensificat an
trenamentele după „dușul rece“ de 
la Brașov; din nefericire, chiar 
din start, se înregistrează absențe : 
Cuperman (entorsă, în jocul cu 
Tractorul), Moldoveanu (o mai ve
che accidentare), Mărdărescu II 
(plecat pentru stagiul militar). în 
aceste condiții, unsprezecele proba
bil ar fi următorul: Costaș — Ro. 
milă I, lanul, Stoiccscu, Pali, Ro- 
milă II, Simionaș, Incze IV, Lu- 
pulcscu, Marica, Dănilă.

Desene de G. BADEA 
fi Al, CLENCH!

ur.de


(Trimisul nostru special la „europenele" de atletism, ROMEO VILARA, transmite!

ÎN DUELUL CORBI - SANEEV
poate li spulDcrat recordul lumii

GRENOBLE, 10 (prin telefon). 
Cei 13 atleți români au fost Intîm- 
pinați joi, la Paris, de o vreme 
splendidă. Termometrele indicau 
20 de grade și parizienii, numai 
zîmbet, se bucurau de această pri
măvară timpurie. La Grenoble, 
însă, timpul este mult mai rece. 
Se simte vecinătatea Alpilor, deși 
sînt ascunși vederii de o perdea 
de ceață densă.

La Palatul de Gheață, acolo unde 
Peggy Fleming și hocheiștij so
vietici au demonstrat virtuți ine
galabile, cucerind titlurile olimpice, 
nu mai păstrează la această oră 
nimic din aspectul obișnuit al fi
nul patinoar, în afara tabloului 
care marchează timpul de penali
tate al hocheiștilor și, bineînțeles, 
a răcorii care persistă sub uriașa 
cupolă de beton. în aceste zile. Pa
latul de Gheață a devenit un Palat 
al Atletismului, un stadion în mi
niatură. Pista circulară, care se în
scrie în interiorul celei a velodro
mului. are 180 m și este acoperită 
cu tartan. Restul suprafeței atle
tice (inclusiv pista pentru alergările 
scurte) se află pe un podium din 
lemn acoperit cu material sintetic 
foarte elastic; asemănător Corita- 
nului nostru, dar mai moale. 
Fostul recordman al Franței la 
100 m. Delecour, este de părere că 
dată fiind diferența de compoziție 
a. pistelor, la sărituri vor fi înre
gistrate rezultate înalte, in timp 
ce în cursele de 50 m și 50 m g 
ele vor fi mai scăzute. Caracteris

ticile de compoziție a pistelor și, 
mai ales, neobișnuita lor elasticita
te ridică de pe acum probleme în 
fața fiecăruia dintre concurențl. 
Este și acesta un motiv pentru care 
antrenamentul, de vineri a fost con* 
sacrat în întregime cunoașterii și 
acomodării cu condițiile de con
curs. Carol Corbu, de pildă, care 
s-a antrenat in același timp cu 
Viktor Saneev, afirmă că este cea

atletii bomaxi. azi la 
STARTUL „EUROPENELOR*

Ora 11.10 : CAROL CORBU la 
triplusalt; 11.40 : VALERIA BU- FANU la 50 mg serii (semifinale 
la ora 17 finala }a 18.45): 17.25: 
CSABA DOS A la Înălțime: 17.30: 
VALENTIN JURCA la lungime: 
18 : VALENTINA CIOLTAN și 
ANA sălAGEAN la aruncarea 
greutății; 18.55 : ILEANA SILAI 
la 300 m.

mai elastică pistă pe care a concu
rat vreodată. El este convins că 
la lungime și triplusalt vor fi în
registrate rezultate excelente.

La antrenamentul de vineri, pe 
care l-am urmărit cu multă cu
riozitate. i-am văzut la lucru pe 
atleții din U.R.S.S.. R.D. Germană, 
Belgia, Franța. România, Iugo
slavia, Grecia și Polonia — toți 
fiind preocupați în exclusivitate să 
afle secretele pistei. O impresie 
deosebită mi-au lăsat atleții din 
R.D. Germană. Briesenick și

Rotthenburg au aruncat serii de 
cîte 20 m, iar Rita Gildemeister, 
care deține rezultatul de 1,87 m la 
săritura în înălțime în acest sezon, 
a făcut nenumărate salturi la mari 
înălțimi. Antrenorul Giinther Lein 
o consideră pe Rita ca principală 
favorită a întrecerilor de la Gre
noble și chiar de la Munchen.

De la această ediție a „europe
nelor^ lipsesc însă cițiva sportivi 
de mare valoare: Kjell Isâksson, 
Ilona Gusenbauer — care și-au mo
tivat absența prin faptul că se 
pregătesc pentru Munchen (?!), ca 
și Karin Balzer — bolnavă. De alt
fel. surprinde faptul că delegația 
R.D. Germane cuprinde doar 13 
sportivi.

Atleții noștri au făcut antrena
mente intense, mai puțin Cornelia 
Popescu a cărei evoluție este — la 
această oră — incertă. Ileana Silai. 
Elena Vintilă și. în special, Carol 
Corbu au fost obiectul unei atenții 
aparte a operatorilor de film și 
televiziune. In cadrul unei discu
ții la centrul de presă, mi-am pu
tut da seama că cota pronosticu
rilor confraților mei este favora
bilă lui Carol Corbu in întrecerea 
cu recordmanul mondial de sală 
Viktor Saneev.

Dar, la ora cînd citiți aceste rîn- 
duri atleții de pe continentul nos
tru, participanți la a IlI-a ediție a 
„europenelor", se află la start. Să 
le așteptăm cu emoție performan
țele.
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MIȘCAREA SPORTIVAJ
DIN ALGERIA

STRABATE UN DRUM
ASCENDENT

în urmă — în martie 
Algeria își debîndea 
politică, după 132 ani 

colonială, zestrea

Cu 10 ani 
1962 — cînd 
independența 
de dominație 
sportivă a țării se limită la o se
rie de terenuri de tenis și piscine, 
la care poporul nu avusese nici
odată acces pentru că ele aparți
neau francezilor și unui mănunchi 
restrîns de privilegiați.

în deceniul care s-a scurs, multe 
prefaceri s-au petrecut în viața 
poporului algerian. S-au înregistrat 
progrese evidente în toate domeni
ile, politic, economic, social, cultu
ral. Sportul nu a făcut excepție,

adezvoltatFotbalul algerian 
păstrat și permanent contactul cu 
echipele străine, atin- 
gind astfel un nivel 
tehnic remarcabil. Fo
tografia înfățișează un 
ri'omen! diutr-o pa-tidă 
disouta’ă de echipa 
Sidi-Bel-Abbis In com
pania Legici Varșovia.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (GRUPA C)

sB7 ITALIA SI AUSTRIA - PRACTIC CALIFICATE
(Urmare din pag t)

Directoratul concursului a luat în 
discuție, joi seara, neregularitățile 
petrecute la meciul Ungaria — O- 
landa. In acest joc, cu patru mi
nute înainte de sfîrșit, la scorul 
de 6—1 în favoarea echipei un
gare, olandezul Wilemans a barat 
cu crosa un adversar, fiind elimi
nat pentru două minute. Acest 
fapt, absolut comun la o partidă 
de hochei, a declanșat o busculadă, 
arbitrul italian Berloffa,

, PROGRAMUL DE AZI

ORA 12 :
Danemarca — Olanda ;
ORA 17:
Austria — R. P. Chineză ;
ORA 19,30:
Italia — Ungaria.

încercat sâ 
surescitați, 
ne, prins 
întrerupt timp de 17 minute și 10 
hocheiști au fost eliminați de pe 
teren. Directoratul a dictat împo
triva hocheistului maghiar Treplan 
o suspendare de două 
va mai juca pînă la 
împotriva celorlalți o 
de o etapă.

Incidentul a fost cu 
tabii, pentru că, așa cum 
nota generală a acestei întreceri a 
fost cea de sportivitate, în ciuda 
caracterului ei greu și agitat.

★
în clasament, acum cînd au mai 

rămas de disputat șase jocuri, Ita
lia și Austria s-au detașat și prac
tic nu mai pot pierde primele două 

• locuri, decît dacă, formațiile R.P. 
Chineze și Ungariei nu 
furniza mari surprize, 
partidele cu Austria și 
Italia. Dar; ar fi greu

PUCURI
ac

totul regre- 
arătam.

etape (el nu 
sfîrșit), iar 
suspendare

arbitri discută cu delegatul L-l H G„ 
să facă apoi proouneri Directoratului 

Foto : N. DRAGOȘ

de la mec: 
o formă toc

La citeva minute după consumarea 
Walter Wasservogel (Austria) a 
de concurs

pari* — Olanda, cei doi 
fiecămd jucător, urmind

despartă
fiind si eL cum sesp 
la mijloc". Meciul s-a

bucurfndu-se de o atenție deosebi
tă ca un factor de sănătate, util 
întregului popor, ca un factor de 
dezvoltare fizică și morală a tine- 
nerelor generații.

Activitatea sportivă a țării este 
condusă de Comitetul olimpic alge- 
rian și de 27 de federații sportive 
autonome, în spiritul prevederilor 
unei Charte a tineretului și a spor
tului. Pe întreg cuprinsul Algeriei 
funcționează, actualmente, 1 334 a- 
sociații și cluburi sportive — cu 
133 secții sportive feminine — în- 
globînd în rîndurile lor peste 50 000 
de membri.

Pentru desfășurarea activității a- 
qestora s-au amenajat numeroase 
baze sportive simple, iar în orașe, 
terenuri și săli de sport. Cea mai 
importantă construcție se află în 
capitala țării, la Alger. Este vorba 
de o „cetate olimpică" cuprinzînd 
deocamdată, un stadion modern, cu 
70 000 locuri. Alte construcții adia
cente vor întregi, în viitorul apro
piat, acest mare complex sportiv.

In ceea ce privește pasiunea pen
tru diferitele ramuri sportive, al
gerienii nu fac nici ei excepție de 
la regula generală. Ca și în multe 
alte părți ale lumii, fotbalul este 
sportul nr. 1. în întreaga Algerie 
activează 500 de cluburi de fotbal 
cu un efectiv total de aproximativ 
30 000 jucători.

Pe locul al doilea, în scara pre
ferințelor, se află atletismul, sport 
în care Algeria a dat cîndva un 
mare alergător, pe faimosul Alain 
Mimoun-O-Kacha. El n-a putut con
cura pe vremea aceea pentru pa
tria sa, dar și-a înscris numele pe 
tabelele de titluri și recorduri, în 
rîndurile reprezentativei franceze. 
Ciclismul se bucură și el de multă 
popularitate, iar reprezentanții săi 
cei mai buni au putut fi văzuți 
printre participanții ultimelor edi
ții ale „Cursei Păcii*.

Pentru următorii ani, s-a stabilit 
să fie mai ales impulsionată acti
vitatea în sporturi de bază, ca na-

tația și gimnastica, precum și în 
citeva jocuri sportive, ca voleiul, 
baschetul și handbalul.

în condițiile de care dispune, ac
tualmente, mișcarea sportivă alge
riană străbate un drum ascendent, 
care duce atît spre o lărgire con
tinuă a numărului practicanților 
sportului, cît și spre rezultate din 
ce în ce mai valoroase.

de

ne vor 
cîștigînd 

respectiv, 
crezut ca

Ungaria, cu cinci jucători de bază 
lipsă din formație, să poată 
piept italienilor, care 
îa mec: demonstrează 
mai bună.

Așadar, după toate 
țile, marele derby al 
lui îl va constitui (ca 
la Galați) întîlnirea Italia 
tria.

Crosa

JACK DEHEER (Olanda)
zilei î

Totuși, citeodată. 
rio’ente ochelarii 

pe ochi. Blondul o- 
ridică resemnat, ii

niște „lunete" 
cu rame cafenii, con- 

din material plastic

Printre cei 139 de jucători în
scriși pe foile de concurs ale gru
pei C a Campionatului mondiaL 
Jack Deheer, purtătorul tricoului 
nr. 8 din echipa Olandei, este 
singurul hocheist cu... ochelari.

Deheer poartă 
obișnuite, 
fecționate 
incasabil ți prinse pe după cap. 
cu un elastic. ~ 
la ciocniri mai 
ii cad de 
'.andez ii 
șterge și., se avîntă în luptă.

De ce l-am ales pe Jack pen
tru rubrica noastră ? Pentru că 
este „omul de gol* al echipei 
sale, un jucător care știe sâ se 
infiltreze in dispozitivul apărării 
adverse, marcind uneori din si
tuații de-a dreptul incredibile.

In încheiere citeva date perso
nale. Patinează de '.a 6 ani (acum 
a împlinit 18) Are 1.86 m înăl
țime și 77 de kg. Face parte din 
formația „Trappers Tilburg", 
campioana Olandei. Este elev In 
ultima clasă de liceu și debutant 
tn echipa națională.

pentru echipa Ungariei 
e au fost aruncate. După vic- 
eategorică asupra selecționatei 

c’-ar.deze antrenorul secund al ho- 
cheiștilor maghiari Laszlo Iakobhazi, 
ne spunea : JDe 5 ani de cînd luptăm 
și sperăm să promovăm în grupa B, 
ce fiecare dată ne-am clasat pe lo- 
cul 3 și de fiecare dată ne-a" scos 
cin cursă o echipă care nu ne aștep
tam î* Deși elevii săi cîstigaseri joi 
seara, se vede că interlocutorul se 
mai aCa sub influența surprinzătoa
rei infringeri suferite de reprezenta
tiva R. P. Ungariei in iatilnirea cu 
selecționata BulgarieL

• W. Znenahlik. purtătorul tri
coului cu numărul 12 din naționala 
Austriei este. în același timp, și an
trenorul secund al ecjipei sale. In 
acest dublu ro! s-a descurcat foarte 
bine pînă în prezent, formația Aus
triei fiind, alături de cea a Italiei, a 
doua echipă care nu a gustat din 
imărăciunea înfrîngerii.
• Gospodarii din Miercurea Ciuc, 

lespre care oaspeții au numai cu-
inte elogioase cînd vorbesc despre 
rgarăzarea C.NL, au primit pe lingă 
Palatul de Gheață'______ ___ ______ o atrăgătoare 
îădire cu 14 camere, destinată a fi 

noul sediu al CJ.E.F.S. -Harghita. 
Clădirea este dată la cheie 
a începutul turneului, dar 

tarii ei. preocupați de buna 
rare a întrecerilor găzduite 
șui lor, nu au avut încă 
se mute. Le urăm anticipat 
muncă și cit mai multe succese 
casă r.ouă".
• Cel mai masiv portar al C.

încă de 
proprie- 
desfășu- 
de ora- 
timp 
spor

să 
la 
în

• Cel mai masiv portar al C. M 
este olandezul Gerry Gobel El a dat 
mult de furcă înaintașilor adverși, 
datorită reflexelor și plasamentului 
său bine inspirat Pînă acum 2 ani, 
a jucat la o puternică formație uni
versitară din Canada.

ti ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri o ultimele rezultate o

GHEORGHE ZAMFIRESCU 
EGALEAZĂ RECORDUL LA 60 M

Dintre rezultatele reuniunii secunde de 
atletism „Cupa Steaua", s-a desprins per
formanța atletului Gheorghe Zamfirescu 
(Steaua), care a egalat pentru a S-a 
oară
Alte ban
(m)
m ; r_ -___ -m N Ligor (C.A.U.) 4,60 m, C. 
(Metalul) 4,6q m ; 60 mg. (Z

recordul național la 
rezultate : înălțime Ioan (Dinamo) 2,05 

— Ștefan Lăzărescu 
prăjină : C. Anjon

60 m ou 6,6. 
(m) — Șer- m ; lungime (C.A.U.) 7,23

(C.S.Ș.) 4.60
Llnu 

x_____ , __ _ , (f) : Elena
Mirza (Dinamo) 8,9 ; greutate (f) : Carmen Ionescu ~1 - - — -
feul a rămas 
rilor.

(Steauaf 14,47 m. Tro- 
în posesia organizato-

C. M. MUREȘ ANU

PRIMĂVERII" LA„CUPA
PENTATLON MODERN

„Cupa primăverii" la pentatlon modern a continuat ieri cu proba de sori- 
mă. Marian Cosmescu și Dumitru Spir- 
lea (fiecare cile 20) au acumulat X133 p. Pe echipe, primul loc a fost ocupat 
de formația Olimpia I cu 3 368. După

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic, desfă
șurat In aer liber la Adelaida, record
manul mondial in proba de 30OT m 
obstacole, australianul Kerry O'Br.en. a 
fost cronometrat pe această distanță in 
8:34.0. timp inferior cu 12 sec. recordu
lui mondial.

In .Cupa Europei Centrale* la fotbal, 
In locaLzatea iugoslava Zenlca s-au în- tilnit echipele Celik (Iugoslavia) șl Spar
ta Praga. Gazdele au obținut victoria cu 
•corul de 2—0 (1—0).
In campionatul englez de fotbal, In 
med restanță Manchester United — E- 
verton 0—0.

două probe, liderul concursului a de
venit Marian Cosmescu — 2 238 p. Pe 
echipe conduce Olimpia I (8 308 p).

Azi sînt programate două probe: 
tirul Ia Poligonul Tunari și natațla la 
bazinul de la stadionul .23 August".

POLOIȘTII DIN LOTUL 
NAȚIONAL IN VERVA
bazinul acoperit Floreasca 

întrecerile

trecerile unui turneu Internațional de 
handbal dotat cu .Cupa primăverii*. 
Un rezultat surprinzător s-a Înregistrat 
în partida dintre formația iugoslavă 
Crvenka și echipa Steaua. Handballștli 
iugoslavi au câștigat la limită eu 11—10 
(8—5). în cel de al doilea med : în
deper.dența Sibiu — .U* Cluj 26—23 
(17—12). (I. IONESCU— coresp. județean).

din 
tur- 
na- na- 
vic-

în
Capitală au continuat neului de verificare a loturilor 
ționale de polo. în prima partidă, 
ționala de seniori a înregistrat o torie comodă în fața unei selecționate 
divizionare alcătuită din jucători ai 
cluburilor Dinamo, Progresul și LE.F.S. 
la scorul de 11—3 (2—0. 4—1, 3—0, 2—2).

Cea de a doua partidă s-a încheiat 
cu succesul formației Rapid în fața 
lotului de juniori cu 5—3 (2—0, 0—0, 
2-3, 1-0).

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
HANDBAL DE LA SIBIU

SIBIU 10 (prin telefon). în sala
Armata din localitate au Început In-

NEPELA — CAMPION 
MONDIAL

Cehoslovacul Ondrej Nepela, cam
pion olimpic, a cucerit ieri la Cal
gary (Canada) și titlul de campion 
mondial de patinaj artistic. Doi pa
tinatori sovietici au ocupat următoa
rele locuri : S. Cetverunin 2 673,8 p 
și VI. Kovalev 2 607,5 p. După desfă
șurarea ’— -------~u':—
rii, în
Beatrix Schuba (Austria) cu 1299,5 p, 
urmată 
nada) — 1 168,7 p.

ultimelor exerciții obligato- 
concursul feminin conduce

de Karen Magnussen (Ca-

Finala actualei ediții a «C.C.E.* la bas
chet masculin se va disputa între lugo- 
plastika Split ți Ignis Varese, tn pruna 
semifinală (meci retur). Iugoptastika a 
Intilnit. pe teren propriu, formația spa
niolă Real Madrid pe care a învins-o 
cu 80—69 (41—23). recuperând diferen-a
din prima partidă (81—89). La Atena. in 
cea de-a doua semifinală, s-au intilnit 
formația locală Panathinaikos șj echipa 
Italiană Ignis Varese. Deși au câștigat 
cu 78—70 (39—32). baschetbaliștii greci au 
ratat calificarea In finală, deoarece m 
primul joc pierduseră cu 53—69.

La Madrid, s-a 
dintre echipele 
Franței. Pugilițl 
victoria cu scorul de 9—2.

disputat meciul de box 
olimpice ale Spaniei șl 

lî spanioli au . obținut

La Louvierr» (Beldia) au început întrecerile turneului final al -Cupei Campio
nilor europeni- la volei feminin. în pri
ma partidă echipa Tatran Praga a Învins formația poloneză Start Lodz cu 
3—0 (15—11. 15—7. 15—9). In cel de-al
doilea joc. Lokomotiv Moscova a învins 
CU 3—2 (ÎS—14. 10—15. 17—15, 16—18. 15—10) 
formația Dinamo Moscova.

Washington

NĂSTASE CALIFICAT 
IN „SFERTURI*

WASHINGTON, 10 (Agerpres). -t 
Ilie Năstase s-a calificat în sfertu
rile de finală ale turneului inter
național de tenis de la Washington, 
învingîndu-1 cu 7—6, 6—4 pe chi
lianul Jaime Filial. In alte partide 
din „optimi11, Manuel Orantes a 
dispus, cu 6—0, 6—4, de Clărk 
Graebner, iar Jim Connors l-a eli
minat pe Ion Țiriac : 5—7, 6—0, 
6—2. S-au mai calificat Stan Smith, 
Jim Osborne, Cliff Richey, Tom 
Gorman și Pierre Barthes.

Rezultate din proba de dublu I 
Orantes, Barthes — Rahim, Bengts
son 6—4, 3—6, 7—6 : McManus, 
Osborne — Szoke, Barany 7—6, 
6—3 ; Richey, Edlefsen — Battrick, 
Curtis 6—4, 6—2.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BELGRAD
BELGRAD, 10 

pă disputarea a 
turneul internațional feminin de 
șah, organizat în cinstea zilei de 
8 Martie,i conduce Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia) cu 2 puncte (și 
două partide întrerupte), urmată de 
Elisabeta Polihroniade (România), 
Suzana Veroczi și Maria Ivanka 
(ambele Ungaria) — cu l>/a (1) p. 
In runda a 4-a, Elisabeta Polihro
niade a remizat cu Alexandra Ni- 
colau.

(Agerpres). — Du- 
patru runde, în

NOI AFIRMĂRI
ALE TINERILOR

NOȘTRI TENISMENI
• Victorii semnate de T- O- 

viei și V. Sotiriu, în turneele din 
Africa • „Serie* bunâ a lui S. 
Mureșan • Mariana Simiones- 
cu, finalistă la Sofia

Mai grăbită parcă decît tn aiți ani, 
primăvara cheamă pe tenismeni la 
activitate în aer liber încă din pri
mele zile ale lui martie. Jucătorii 
noștri fruntași au și făcut cunoștință 
cu competițiile sub cer deschis, dar 
în străinătate, în țările cu climă 
mai caldă. Așa sînt cei doi tineri 
mînuitori ai rachetei. Toma Ovici și 
Viorel Sotiriu, întorși recent din- 
tr-un foarte interesant circuit de 
turnee în Africa. Iată, mai jos, într-o 
scurtă înșiruire, etapele principale 
ale acestui itinerar tenisistic pe 
continentul african.

Ovici și Sotiriu au disputat trei 
turnee în Kenya și unul în Uganda. 
Rezultatele bune s-au văzut încă de 
la primele lor apariții. La Nairobi, 
tenismenii noștri se califică în finala 
probei de dublu, unde au cedat cu 
3—1 puternicului cuplu format din 
campionul belgian Patrick Hom- 
bergen și americanul Sullaway. Ur
mătorul turneu, în februarie, a avut 
loc la Kissumu. Aici, Sotiriu a ob
ținut prețioase victorii, dispunînd de 
al treilea jucător canadian, Mc Cor- 
mick. iar apoi de nr. 2 grec, Kelai- 
dis. în semifinalele probei de simplu, 
tînărul nostru tenisman a cedat lui 
Hombergen. In schimb, victorie fru
moasă la dublu, unde în finală pe
rechea română Oriei — Sotiriu în
vinge cuplul Watherley (Anglia) — 
Kelaidis (Grecia) cu 6—4, 6—3.

Al doi’ea turneu internațional din 
capitala Kenyei prilejuiește lui Toma 
Ovici o afirmare de prestigiu. El 
dispune în semifinală de cunoscutul 
jucător francez J. B. Chanfreau cu 
6—4. 6—4. In finală, același reduta
bil Hombergen pune însă capăt sui
tei de meciuri cîștigate de Ovici. 
Belgianul (care eliminase și pe So
tiriu In „optimi") obține titlul, cîști- 
gind finala în trei seturi.

Ultimul concurs, Ia începutul ace-

Tînăra jucătoare Mariana Simio- 
nescu, componentă a lotului repre

zentativ

stei luni, la Kampala (Uganda). No
tăm aici o partidă cîștigată de Soti
riu în fața vest-germanului Meiler 
(7—5, 6—0). Apoi o nouă prezență în 

disputată : 
dispun de 
3—6, 6—2. 
ale tenis- 
totuși, sub

JOZEF SZMIDT SPERA INTR-0 MEDALIE LA J 0.!

Owf
Dublu campion olimpic (la Ro

ma și Tokio), primul săritor de 
triplu din lume care a depășit gra
nița celor 17 metri și singurul care 
a izbutit această performanță pe 
zgură, polonezul Jotzf Szmidt re
prezintă, la 37 de ani, una dintre 
figurile centrale ale atletismului din 
țara prietenă.

Aflat la vîrsta la care alții au 
abandonat de mult aspra bătălie 
cu centimetrii și secundele, Szmidt 
continuă să concureze și... să spere, 
după cum reiese d intr-un recent in
terviu, publicat în ziarul „SPORT" 
din Katowice, din care reproducem 
fragmentele

— Ce vă 
an ?

— Vreau
Olimpice de la Munchen, 
reprezenta pentru mine al patrulea 
start olimpic și totodată încheierea 
carierei.

— Vă simțiți în formă ?
—Asta n-aș afirma-o cu siguran

ță... Deocamdată, mă odihnesc, căci 
resimt încă 
bătaie. Alerg 
ar fi normal 
concursuri.

— Anul acesta n-ați fost la Cie- 
chocinek, stațiunea balneară unde 
vă tratați după fiecare sezon. Care 
să fie cauza ?

— La Ciechocinek eram trimis pe 
vremea cînd era nevoie de mine__
Astăzi, umblu pe la diverși medici 
și — s;ncer sâ fiu — fiecare îmi re
comandă altă terapie.

— Dat fiind ghinionul dv. de a 
suferi dese contuzii in proba 
triplu salt, n-ar fi mai bine să 
orientați doar spre lungime ? 
lungime ați sărit adesea in jur 
8 metri...

— Dimpotrivă, contuziile le-am 
căpătat mai mult sărind la lungime 
decît la triplu ! De aceea, rămîn la 
vechea mea specialitate.

— Ce sperați in noul sezon? Vom 
fi martorii unui nou record al Po
loniei ?

— Probabil. Sper să fiu capabil

de
vi 
La 
de

de așa ceva, cu condiția ca nimic 
să nu împiedice bunul mers al pre
gătirilor.

— Un 
duce cu 
pică... 
insă, la 
triplu salt vor fi mai bune decît în 
Mexic...

— In funcție de condițiile atmos
ferice, nivelul triplului poate fi su
perior la Munchen, dar asta nu în
seamnă că nu mă voi afla printre 
cei angajați în lupta pentru o me
dalie. La 37 de ani, mă voi strădui 
să urc pe podium și cred că vorbele 
mele nu reprezintă o declarație 
gratuită... Sînt convins că am ceva 
șanse.

nou record național ne-ar 
gindul la o medalie olim- 
După toate previziunile, 
Munchen, rezultatele Ia

finala de dublu, foarte 
Hombergen — Watherley 
Ovici — Sotiriu cu 6—3,

Alte apariții în turnee 
menilor noștri s-au făcut, 
cupola terenurilor acoperite. La Cha- 
teineraie, în Franța, a evoluat Sever 
Mureșan, obținînd cîteva rezultate 
bune. El a dispus de fostul campion 
francez Pierre Darmon cu 3—6, 6—0, 
6—3, iar apoi de alte două rachete 
fruntașe ale țării gazde : 6—4, 6—4 
cu Bernasconni și 6—4, 6—4 cu Le- 
clerq. în finală, Mureșan cedează lui 
J. C. Barclay cu 3—6, 3—6.

Dar poate cele mai prețioase rezul
tate aparțin elementului feminin. Ti
nerele noastre jucătoare Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu, după ce 
au adus victorii culorilor reprezen
tativei țării, în meciurile cu Unga
ria și Cehoslovacia, s-au făcut re
marcate și dincolo de hotare, evo- 
luînd cu succes în recentul turneu 
internațional de la Sofia. Reamintim 
că aici, Mariana Simionescu, mai 
bună de la un concu/s la altul, a 
ajuns pînă la finala probei de sim
plu, unde a cedat cehoslovacei Na
vratilova. Este semnificativ că în 
acest turneu de senioare, amîndouă 
finalistele abia totalizau 30 de ani...

Apoi, Ruzici și Simionescu s-au 
clasat pe locul trei în proba de 
dublu, dispunînd de perechea ma
ghiară Szell — Craczol cu 7—6, 2—6, 
6—2.

Iată cîteva promițătoare rezultate 
ale reprezentanților tenisului româ
nesc. Cu atît mai îmbucurătoare, cu 
cît nu sînt semnate, neapărat, de 
primele noastre rachete, Năstase și 
Țiriac !

Radu VOIA

următoare :
propuneți pentru acest

să particip la Jocurile 
care ar

dureri la piciorul 
ușor și — în mai 
să pot participa

de

la

GAZDE
Despre viitoarele starturi al spor

tivilor Iugoslaviei în marile com
petiții. publicația de specialitate 
TEMPO din Belgrad ne oferă ur
mătoarele amănunte :

„Programul competițional al spor
tivilor iugoslavi, pe anul 1972, pre
vede participarea la 451 competiții 
internaționale. Bineînțeles că Jocu
rile Olimpice constituie evenimen
tul nr. 1 al sezonului, dar, in afara 
lor, sportivii iugoslavi vor fi com
petitori la încă 27 campionate mon
diale, 37 campionate europene, pre
cum ji la tradiționalele Jocuri Bal
canice.

Multe din aceste manifestații 
sportive vor fi găzduite in interio-

DE MARI COMPETIȚII
rul granițelor țării. Iugoslavia a 
organizat și in trecut o serie de 
mari competiții la diferite discipli
ne sportive. Dar in acest an, nu-

mărul acestora este de-a dreptul 
impresionant. Intr-adevăr, în Iugo
slavia vor fi organizate nu mai 
puțin de 14 campionate mondiale 
ji 7 campionate europene.

tncepînd cu „mondialele" la să-

rituri de pe trambulină (la Pla- 
nica) și terminînd cu Olimpiada 
masculină și feminină de șah (Sko
plje), iugoslavii vor fi gazde la 
campionatele mondiale de notație, 
motocros, parașutism, popice etc 
Iar dintre campionatele continen
tale, subliniem că la Zadar se vor 
întrece cei mai buni baschetbaliști 
dm țările europene. Capitala țării. 
Belgradul, deține un adevărat re
cord, fiind gazdă a 4 campionate 
ale Europei: tir, karate, schi pe 
apă și motonautică.

Se poate spune pe drept cuvint 
că Iugoslavia va fi locul de întîl- 
nire, in acest an, al elitei spor
tivilor din întreaga lume.
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