
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ALGERIA
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Alger, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, care va 
efectua o vizită oficială, de partid 
și de stat, în Algeria, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invita
ția. președintelui Consiliului Revolu
ției, președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Houari Boume
diene.

In vizita pe care o întreprinde în 
Algeria, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al comerțului exterior, Cor- 
neliu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
și Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, petro
lului și geologiei.

Pe aeroportul Băneasa, erau de 
față la plecare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Petre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Cornel Burtică, 
împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., al Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față Antoine Bakouzu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Africa Centrală, Chris
tophe Laban, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Congo, Jean Zitu, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii Zair, 
precum și Osman Assal, ambasado
rul Republicii Arabe Egipt în Repu
blica Socialistă România, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost salutat căldu
ros de numeroși cetățeni ai Capita
lei, aflați pe aeroport. Se scanda 
„P.C.R.—P.C.R.-, „Ceaușescu—P.C.R." 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu cordialitate manifestărilor 
de stimă, urărilor de drum bun 
adresate. Pionierii au oferit flori.

★
După cum s-a publicat în presă, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu vor 
mai efectua pe continentul african 
vizite oficiale în : Republica Africa 
Centrală, la invitația președintelui 
Republicii, general de armată Jean

Bedel Bokassa ( tn Republica Popu
lară Congo, la Invitația președinte
lui Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte al 
Republicii Populare Congo, șef al 
statului, comandantul Marien 
N’Gouabi j în Republica Zair, la in
vitația președintelui Republicii, ge
neral de corp de armată Mobutu 
Șese Seko ț în Republica Zambia, la 
invitația președintelui Republicii, dr. 
Kenneth David Kaunda ; în Republi
ca Unită Tanzania, la invitația pre
ședintelui Republicii, Julius K. Nye- 
rere; in Republica Democratică 
Sudan, la invitația președintelui Re
publicii, general maior Gaafar Mo
hammed El Numeirv, și în Republica 
Arabă Egipt, la invitația președinte
lui Republicii și președinte al Uniu
nii Socialiste Arabe, Anwar Sadat.

★
La ora 11,30, ora locală (13,30 ora 

Bucureștiului), tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a sosit la 
Alger.

La aeroportul Dar el Beida, împo
dobit sărbătorește, oaspetele român a 
fost salutat, în mod cordial, de pre
ședintele Houari 
meroși locuitori ai 
aflați pe aeroport, 
duroasă primire.

Boumediene. Nu- 
orașului Alger, 

l-au făcut o cll-

(Agerpres)
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ECHIPELE ITALIEI Șl AUSTRIEI

DISPUTA AZI MARELE DERBY
DANEMARCA — OLANDA 

4—2 (2-0, 0—0, 2—2)
MIERCUREA CIUC, 11 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Derbyul codașelor, angajate în 

evitarea ultimului loc, a oferit un 
matineu agreabil reuniunii hocheis- 
tice de sîmbătă.

Danezii, avantajați evident de 
cele 5 absențe din echipa olandeză, 
au abordat meciul cu multă hotă- 
rîre. Ei au dominat încă din pri
mele minute, axindu-și acțiunile

a fost realizat
53), Terkildsen
(min. 58) pentru învingători, res
pectiv van Dun (min. 49), van den 
Broek (min. 56). Arbitrii Sergio 
Berloffa (Italia) și Karl Haidinger 
(Austria) au dictat în acest meci 
16 minute de penalizare.

AUSTRIA — RP. CHINEZA 
2—2 (2—U, 0-1, 0—1)

Iată că acest campionat. Intrat a- 
parent în normal, nu-și epuizase, 
totuși, surprizele.

In ciuda diferenței de „carte de

de i Kahl (min. 3 și 
(min .16), Hviid

vizită", partida Austria — R. P. Chi
neză a fost deosebit de echilibrată, 
extrem de spectaculoasă, ridicînd de
seori tribunele In picioare.

Austriecii au început bine și lăsau 
Impresia că vor obține o victorie fa
cilă. Ei au și condus cu 2—0 în mi
nutul 14, apoi. Insă, fizionomia jo
cului se schimbă radical. Hocheiștii 
chinezi, rapizi, hotărîțî șl dornici de 
afirmare, reduc din handicap, apoi 
egalează, dar, din păcate, în repriza

Valeria CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

In cea de a doua

pe viteza de pătrundere a luiKahl, 
Skov, Hansen, Terklldsen. Poarta 
lui Gobel a fost supusă timp de 
20 de minute unui veritabil bom
bardament și olandezul a trebuit 
să scoată de 2 ori pucul din plasă.

Treimea a doua a fost egală, iar 
Ultima repriză a fost cea mai ani-

REZULTATE DE IERI
)

Danemarca — Olanda 4—2 
(2—0, 0-0, 2—2).

Austria — R. P. Chineză 
2—2 (2—0, 0-1, 0-1).

Italia — Ungaria 6—6 (3—4, 
1—2, 2—0).

CLASAMENTUL
I

drama- 
una din 

Portarul 
Viale a 

fi

Moment 
tic la 
porți. 
italian
fost depășit 
safe presiunea ac
centuată o ho- 
cheiștilor din 
R. P. Chineză, ți
nui din apărăto
rii „azzurri" în
cearcă să opreas
că pucul cu mi
na. Fază din me
ciul Italia — R. P. 
Chineză, cîștigat 

prima for
mație

Foto i D. WEAGU
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Campionatele europene de atletism indoor

CAROL CORBI) ASTAZI SE REIA
medalie de argint la triplusalt

V. SANEEV a realizat
un nou record mondial: 16,97 m

Campionul și recordmanul nostru Carol Corbu a fost la un pas (de fapt 
la 9 cm !) de o mare victorie, ti dorim s-o realizeze la Miinchen !la 9 cm1) de o mare victorie, ti

GRENOBLE, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

„Palatul de Gheață" a găzduit, 
sîmbătă dimineața, primele întreceri 
ale celei de a IlI-a ediții a cam
pionatelor europene de atletism 
indoor. Punctul de atracție l-a con
stituit duelul titanilor de la triplu
salt, dramatica întrecere dintre so
vieticul Viktor Saneev și românul 
Carol Corbu.

Timp de 18 minute am trăit, a- 
lătișri de Carol Corbu, speranța și 
bucuria unei posibile victorii. Doar 
18 minute, pentru că în cadrul a- 
celeiași încercări — a 5-a — exce
lentul atlet sovietic a remontat 
handicapul, realizînd cu 16,97 m un 
nou record mondial (vechiul record 
mondial: 16,95 — Saneev, Viena 
1970). performanță cu care a cu
cerit titlul european. In acest duel, 
Carol Corbu a fost handicapat de 
imposibilitatea de a-și adapta să
riturile la elestlcitatea neobișnuită 
a covorului sintetic. Primii doi pași 
i-a avut, la fiecare săritură, mai 
buni decît ai lui Saneev, dar elas
ticitatea pistei îi grăbea mișcările 
și astfel săriturile se îneheiau mai

slab decît ar fi fost normal. Astfel, 
el n-a putut obține la Grenoble 
decît 16,89 m. Desigur, și această 
performanță este valoroasă, ea a- 
testînd talentul „cangurului" nostru, 
posibilitățile sale de progres. Iată 
acum săriturile (Corbu a purtat 
nr. 1, iar Saneev nr. 1J)l

C. Corbul 16,40 — 16,72 — 
16,73 — 16,25 — 16,89 — 16,76.

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

a finalelor la lupte greco-romane

MECIURI DECISIVE IN TURURILE ELIMINATORII

DE FOTBAL
Așadar, vacanța fotbalistică a luat sfîrșit. Astăzi, cele 16 divizio

nare A își reiau întrecerea pentru cîștigarea tricourilor de campioni sau 
pentru a urca pe scara clasamentului, iar cele din „zona fierbinte' — 
pentru evitarea retrogradării.

Zeci și zeci de mii de iubitori ai sportului cu balonul rotund își 
vor ocupa azi locurile în tribune sau în fața televizoarelor și vor pal
pita pentru fiecare fază de joc. Sperăm că cele 8 stadioane vor găzdui 
întreceri dîrze, spectaculoase, purtate însâ în limitele sportivității, iar 
rezultatele cu care se vor încheia partidele vor reflecta fidel diferența 
de formă și de valoare dintre echipe.

Programul primei etape a returului, a XVI-a a campionatului Divi
ziei naționale A, cuprinde partide deosebit de atractive.

lată programul meciurilor:

ARAD : U.T.A.
PITEȘTI : F. C. Argeș 
PLOIEȘTI : Petrolul 
CLUJ: „U"

CONSTANȚA: Farul
PETROȘANI : Jiul 
CRAIOVA : Universitatea 
BUCUREȘTI : Dinamo

Rapid
Sport Club Bacău
Steagul roșu
Politehnica lași (meciul începe la 
ora 14, fiind televizat)
A. S. Armata Tg. Mure?
Crișul
Steaua
C.F.R. Cluj
(ștadionul Dinamo, de la ora 16)

DAN CRISTEA ÎNVINGĂTOR
ȘI LA SLALOM URIAȘ
ludith Tomori — campioană la fete

SINAIA 11 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Sîmbătă, Valea Carp s-a 
transformat intr-un mic infern polar, iar 
traseul avea denivelați! imposibil de re
perat chiar la o Înaintare lentă. Orga
nizatorii, după ce au amînat de două 
ori startul, au renunțat la traseul ini
țial din vîrful Furnica și au hotărît 
disputarea slalomului uriaș în două 
manșe (pentru bărbați), din căldarea 
văii Furnica pînă in terasa mică a Văii 
Carp. Se poate afirma cu convingere 
că proba de simbătă a fost cea mal 
grea cursă a sezonului. Dan Cristea, 
din nou superior detașat, cîșUgînd am
bele manșe, a lăsat în grija adversari
lor săi lupta deschisă pentru locul 2. 
D. Munteanu. Gh. Vulpe, M. Focșeneanu, 
C. Văideanu au făcut remarcabile efor
turi de voință șl proba de curaj pen- 

~tru a se situa-cit mai aproape de în
vingător.

Cursa fetelor a dat tuturor emoții.' 
Spectatorii și chiar o parte din oficiali 
se întrebau dacă ele vor fi capabile 
să termine traseul. Dar fetele au coborit 
decis șl sigur o pîrtie pe care realmen-

■ r
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Pentru a doua oară consecutiv locul I In C.C.E.
ws
•x: :

fi

1 BL*

4

I

TORINO, 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru gpecial). Dramatică, 
așa cum este de fapt orice confrun
tare sportivă dintre echipe și compe
titori de forțe egale, finala „Cupei 
Europei" din acest an a adus o a 
doua victorie consecutivă floretiste- 
lor clubului Steaua. De fapt, a treia 
victorie în această competiție.

Ca să găsim o comparație mai su
gestivă pentru această prestigioasă 
victorie (ce părea la un moment dat 
că le va ocoli pe campioanele Ro
mâniei), ar trebui să ne imaginăm 
o cursă de semifond în care scri- 
merele budapestane au respins me
reu încercările Stelei de a prelua 
conducerea. Aceasta, insă, pînă în 
apropierea liniei de sosire, cînd 
formația bucureșteană a găsit re
surse pentru a-și întrece dificila 
adversară. A fost, intr-adevăr, ca o 
superbă cursă de . 500 de metri, cu 
învingătorul decis la finiș !

Irebuit să precizăm că prin acea
stă victorie, Steaua a pus o serioasă 
ipotecă pe trofeul oferit de munici
palitatea orașului Torino, care va 
reveni definitiv echipei ce va obține 
3 victorii în decurs de 5 ani. Or, 
în primii doi ani — de cînd 
în joc acest splendid trofeu 
retistele de la Steaua au și 
două victorii...

Acest succes ne dovedește
gătoarele bucurestence, care glnt — 
de fapt — principalele forțe ale lo-

tului nostru olimpic, se află în mo
mentul de față la un bun nivel de 
pregătire. Ele ar fi putut realiza în 
finală o victorie mai netă, dacă ar 
fi atacat mai decis în toate asaltu
rile susținute. Ecaterina Stahl, de 
exemplu, care realizase, în prealabil, 
o suită impresionantă de succese (16 
din 17 asalturi cîștigate I) a 
finala cu un nejustificat 
de inferioritate. Abia în 
asalt ea s-a regăsit și a

S4:abordat 
complex 
ultimul 

_ , obținut
unica el victorie, dar foarte preți
oasă, care a dus pentru prima oară 
echipa Steaua în avantaj. Din feri
cire, misiunea ei în cadrul „4“-ului 
nostru a fost preluată magistral de 
Olga Szabo, care a luptat din răs
puteri și a obținut 3 victorii, inclu
siv pe aceea care a marcat începutul 
irezistibilului finiș. Tot 3 victorii a 
realizat și Ileana Drîmbă. Ea a fost 
cea mai constantă dintre sportivele 
noastre, din cele 20 de asalturi sus
ținute, cîștigînd 18. Ana Pascu a 
avut neșansa să facă o întindere 
musculară în meciul cu F. C. Koln. 
Dar, în ciuda acestui handicap, ea a 
adus o contribuție importantă și în 
asalturile pe care le-a susținut ulte
rior, fără nici un menajament. Su
tana Ardeleanu, utilizată numai în

BRAȘOV, 11 (prin telefon, de la tri- 
misul nostru). Sîmbătă au continuat în 
sala Armata din localitate confruntă
rile campionatelor naționale individua
le la lupte greco-romane — seniori. In 
această zi, atit în gala de dimineață 
cit și în cea de după-amiază (continua
tă pînă seara tîrziu), au fost progra
mate tururile eliminatorii. Sorții au fă1- 
cut ca unele partide să fie autentice 
finale, punînd față în față protagoniștii 
de la cite va categorii.

Firește, în asemenea dueluri ne aș
teptam ca lupta să fie prudentă, să se 
declanșeze procedee tehnice dintre cele 
cu minimum de risc. Ei bine, în aceas
tă a doua zi a competiției ne-a fost 
dat să asistăm la un adevărat recital 
de salturi și tururi de cap, procedee de 
mare risc, chiar și în ”
sebită miză.

Derby-ul celei mai 
(semimuscă — 48 kg) 
gala de dimineață. 
Stoica (Electroputere 
tîlnit pe redutabilul Gheorghe Berceanu 
(Steaua) — care la aceste finale luptă 
la 48 kg și nu ca anul trecut, la 52 kg. 
In ajunul întrecerilor de la Brașov, 
Stoica, ne declarase că îi va fi foarte 
greu să-și mențină’ titlul, întrucît are 
ca principal adversar pe fostul dublu 
campion mondial, Berceanu. Și de ce 
i-a fost frică n-a scăpat. Inoeputul con
fruntării celor doi a fost marcat de uu 
salt, finalizat excelent de Berceanu, In 
continuare, acesta din urmă inițiază 
alte acțiuni spectaculoase și astfel în 
cîteva minute numai, punctajul de pe 
tabela arbitrilor judecători era de 15—5 
în favoarea bucureșteanului. In ulti
mul rund, Stoica a redus din handicap 
(10—15) — în urma unor salturi și tu-

Ui

Marcela Leampă (Dinamo Bv.) 
dublă învingătoare la fond. (Citiți 

amănunte in pag. a Il-a) 
Fotoi S. BAKCSI

kg (unde Gh. Stolclu se pare că nu va 
avea probleme nlaL duminică, in turul 
decisiv) șl cocoș — 57 kg (la oare ab-

i-a pus 
— flo- 
obținut

ruri de cap — dar nu a putut împiedic* 
Pe Berceanu să cîștlge.

Treclnd peste categoriile muscă

că tră-

te era dificil să te menții în picioare, 
ludith Tomori (Dinamo Bv.) și-a luat 
o binemeritată revanșă asupra Danielei 
Munteanu (A.S.A.). REZULTATE TEH
NICE : slalom uriaș bărbați (2 manșe) : 
1. Dan Cristea (Dinamo Bv.) 129,9. 2. 
Dorin Munteanu (Politehnica Bv.) 131,3, 
3. Gheorghe Vulpe (Dinamo) 133,5, 
Marin Focșeneanu (S.B.C, Sinaia)
5. Marian Burcni (S.B.C. Sinaia)
6. Constantin Văideanu (A.S.A.)
femei (1 manșă) : 1. ludith Tomori (Di
namo Bv.) 75,5, 2. Daniela Munteanu
(A.S.A.) 77,5, 3. Minodora Zerman
(A.S.A.) 80,0, 4. Elena Neagoe (Caraima- 
nul Bușteni) 81,6, 5, Eva Mezel (C.S. Baia 
Mare) 85,0. 6. Gizela Mores (Politehnica 
Bv.) 88,0.

Din cauza condițiilor atmosferice, pro
ba de coborîre a fost amînată la o dată 
ce se va stabili ulterior.

Mihai BIRA

4.
136,5,
138,4,

138.7 ;

5 4 1
5 4 1
5 2

1. Italia
2. Austria 

Ungaria 
R. P. Chineză

5 
Bulgaria 5 
Danemarca 5 

7. Olanda

3.
4.

1

0 30—10
0 18—11
2 28—21

9
9
5

meciurile cu deo-

5.
6.

2
2
1
1

1 
o 
o 
o

2 
i 3 
) 4 
) 5 
azi, ultima

16—17
18—19
11—31
13—25

5
4
2
26

Programul de 
etapă : ORA 11 : Bulgaria — 
Danemarca ; ORA 15 : Unga
ria — R. P. Chineză ; ORA 
18 : Austria — Italia.

mată. Aflați sub spectrul nedoritu
lui loc 7, hocheiștii olandezi au 
forțat nota, s-au apropiat de două 
ori la un gol diferență, dar nu 
fiu reușit să egaleze, ceea ce i-ar 
fi scutit de „lanterna roșie".

Scorul de 4--2 (2—0, 0—0, 2—2)

ușoare categorii 
s-a consumat în 
Campionul, Ion 

Craiova) l-a în-
Sebastian BONIFAC1U

(Continuare in pag. a 4-a)

Gheorghe Berceanu (Steaua) n-a avut.. probleme in meciul cu G. Bădiță 
(Găești) — cu care, așa cum l-a surprins în obiectiv corespondentul nos

tru, E. Bogdan — a „plecat" intr-un supleu, ciștigină apoi detașat

I SĂPTĂMiNA SPORTIVĂ INTERNĂ I

In timp ce pe Furnica și la
Poiana Stînii iarna moare

schi și biatlon, pri-
~ odată cu campionatele 
fionale de 
măvara își trimite solii înaintea 
echinocțiului t fotbalul 
byul.

Balonul rotund și cel oval — 
rîndunicile sezonului — își iau 
din nou zborul spre înălțimi, spre 
porțile și 
vizionare 
rul I

Fotbalul 
actualitate ji, <-u >»-
luarea activității competiționale 
n-a fost marcată numai de tra
diționala avanpremieră „Cupa 
României", ci și de întîlniri in
ternaționale oficiale. Intre „16"- 
imile Cupei și etapa inaugurală 
a returului, de azi, Steaua și 
U.T.A. au susținut primele parti
de din cadrul sferturilor de fi-

și rug-

buturile terenurilor di- 
A. Azi, începe retu-

a reintrat masiv în 
și, ca niciodată, re-

0 CONTRIBUȚIE SUBSTANȚIALĂ LA UEZVOLTAREA

nală ale cupelor europene la care 
participă, în compania echipelor 
lui Beckenbauer și Gerd Muller, 
respectiv Chivers și Peters. Con
fruntări aspre, cu reprezentante 
autentice ale fotbalului modern 
și pragmatic, oferindu-ne, din 
nou, un criteriu de comparație, 
poate mai lipsit ca alte dăți 
de complezențe măgulitoare,

chiar dacă unii mai sînt tentați 
să-l ia pe „dacă* în brațe, in- 
vocînd faptul câ sezonul oficial 
nu începuse încâ.

Tn aceastâ săptămînâ fotbalis
tică n-a mai fost vorba despre 
anotimpul calendaristic, ci des
pre anotimpul pregătirii și capa
cității reale a echipelor noastre.

MARIA ALEXANDRU Șl GRUIA

Tn timp ce jucătoarele noastre 
de tenis de masă 
Brighton probele 
Maria Alexandru 
extraordinar pivot 
României, de ani și 
gînd trei finale, handbaliștii pri
mei reprezentative erau surcla
sați, pe teren propriu, la Ploiești, 
în «Trofeul Carpați', de învinșii 
lor la ultima finală mondială,

dominau la 
individuale, 
— acest 
al echipei 

ani — cîști-

handbaliștii R. D. Germane. 
Gruia — acest «tunar' de temut 
al ultimilor 
timp de o 
iar restul 
două...

ani — n-a înscris 
repriză nici un gol, 
coechipierilor doar

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

5

sentează I. Baciu și ca atare sînt mal 
mulți pretendenți la locul I) ne vom 
opri la categoria pană — 62 kg. Aici, 
doi luptători dinamoviștl, C. Virtosu și 
I Păun, se îndreptau vertiginos, după 
turul III, spre meciurile decisive. Ei 
erau nevolți să treacă/ însă și de lugo- 
janul T. Horvath, un tînăr talentat, 
care viza și el un loc fruntaș. Virtosu 
l-a intîlnit pe lugojean în turul patru, 
lntr-un meci extrem de disputat și par
tida s-a încheiat cu un rezultat egal. 
* * -• ‘ ‘ ' * lui

lui 
dinam o- 

un 
de 
re
de 
de

In turul următor, a fost rîndul 
Păun să-și apere șansele în fața 
Horvath. In primele secunde, 21__
vistul și-a surprins adversarul cu 
fulgerător salt, obținînd un avantaj 
2 puncte. Imediat, Păun a vrut să 
pete procedeul, dar a fost contrat 
către Horvath și ridicat în aer, 
unde a fost dus direct în tuș.

La categoria semiușoară — 68 kg — 
deținătorul titlului S. Popescu (Steaua) 
a susținut unul dintre cele mal „tari*4 
meciuri, cu E. Hupcă (Metalul Bucu
rești), Ambii au abordat partida des
chis, cu mult curaj, asumîndu-și riscul 
unor procedee dificile. După 9 
de încleștare, S. Popescu a fost 
învingător la puncte (5—4).

Fără îndoială, partida dintre

mlnute 
declarat

N. Ne-

Costin CHIR1AC

(Continuare in pag. a S-a)

BAZEI MATERIALE A SPORTULUI
• Participanfii la concursurile Loto-Pronosport contribuie 

direct la construirea fi amenajarea bazelor sportive, la popu
larizarea sportului în rîndul maselor

Reluarea activității din cadrul 
campionatului nostru național de 
fotbal este așteptată cu nerăbdare 
nu numai de iubitorii jocului cu 
balonul rotund, ci și de... Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. Sub
stanțialul sprijin material pe care îl 
acordă această instituție mișcării 
noastre sportive, activitatea sa per
manentă de popularizare a întrece
rilor de pe stadioane a constituit 
pretextul interviului solicitat tova
rășului Ion Băncilă, director gene
ral adjunct al Administrației de 
stat Loto-Pronosport.

sini formele concrete 
instituția dv. sprijină

respective se materializează în con
strucții sportive, în asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de pregătire 
a sportivilor fruntași șl în populari
zarea sportului în rîndul maselor.

Interviu cu iov. ION BANCILA, 
director general-adjunct al 

Administrafiei de stat 
Loto-Pronosport

— Care 
prin care 
dezvoltarea bazei materiale a mișcă
rii de educație fizică Și sport?

— Este un fapt bine cunoscut că 
beneficiile rezultate din organiza
rea sistemelor Pronosport și Prono- 
expres intră in fondurile Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, prin grija căruia gumele

Aceste sume au reprezentat 
bună parte din valoarea unora 
tre cele mai mari baze sportive 
țara noastră, cum ar fi patinoarul a- 
coperit 23 August din Capitală. Sala 
sporturilor din Cluj, bazinul de înot 
de la Reșița etc. Acestora li se a- 
daugă alte baze sportive

o 
din- 
din

ridicate în ultimii ani pe întreg cu
prinsul țării.

— Cum este legată activitate* Ad
ministrației de stat Loto-Pronosport 
de fenomenul sportiv, dincolo de ca
racterul efemer al concursurilor săp- 
tămînale de pronosticuri sportive 1

— Administrația noastră își face o 
îndatorire, devenită aproape tradiție, 
din a participa concret la organi
zarea unor mari competiții. Exem
plificăm cu numeroase întreceri ci
cliste, dintre care nu au lipsit „Tu
rul României", „Cupa UCECOM", 
„Cursa munților’’ etc., competiții 
fotbalistice ca de pildă „Cupa de 
vară”, turnee de box etc. La buna 
desfășurare a acestora, Administra
ția de stat Loto-Pronosport gi-a a- 
dus contribuția în calitate de co- 
organizatoare, împreună cu federațiile 
de specialitate sau cu cluburile in
teresate.

Beneficiari ai preocupărilor noastre 
de a încuraja activitatea sportivă sînt

Interviu realizat de 
Petro HENT

(Continuare fc pag. a
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ȘI... NEȘTIUTE
încep» returuL După luni de 

așteptare, iubitorii fotbalului •« 
reîntîlneso cu idolii lor. C« mai 
e nou pa Ia echipa T Ca-au mal/ 
făcut jucătorii? Pentru flv., »ti-i 
mâți cititori, am cule* cîtava 
din... Intimitățile fotbalului noe- 
tru.

• Să începem cu Flaviua Do- 
mtde. Simpaticul jucător ară
dean începe returul, în bună 
dispoziție. E și firesc. „Barza" 
i-a adus pe lume cel de-al doi
lea copil, o fetiță. Ce-și poat* 
dori un tată mai mult decit o 
pereche 7 Poate doar un nou 
titlu de campion.

• L-am întîlnit într-una din 
zile pe Dumitrache. Ne spunea 
că așteaptă returul, cu încrede
re. Că se gîndește Ia echipa na
țională, 
declara 
că mă 
vedjjjțe fizic, iar piciorul, 
mtsi*, creat atitea 
tr««t, nu mă mat doare 
lea*. Succes, Florică !

• Pe baza notelor 
de ziarul „Sportul", 
Mihai Ionescu a realizat 
mai mare medie dintre jucăto
rii Petrolului. La 19 noiembrie 
1971, Mișu a împlinit 35 de ani, 
dar proaspătul maestru emerit 
al sportului trăiește o a doua 
tinerețe sportivă.

Și încă un fapt : acest gentle
man al gazonului se află în în
trecere cu puștiul său, Mihăiță, 
care este elev în clasa a doua. 
Deocamdată, conduce Mihai Io- 
nescu-jr. In carnetul său de no
te un singur 9 este rătăcit în 
suita de 10.

• Pentru unii jucători, peri
oada de pregătire a lăsat urme 
nedorite. Maestrul emerit al 
sportului Mihai Mocanu, Pesca
rii și Olteanu, de la 
șu, datorită unor 
vor privi meciurile 
Se mai întîmplă.

• Returul care începe azi va 
prilejui ultimele arbitraje ale 
unora dintre cavalerii fluierului, 
de la noi. E vorba de excelen- 
ții arbitri Cornel Nițescu și Io
sif Ritter, ambii purtători ai e- 
cusonului U.E.F.A. Să 
arbitraje bune, pentru 
ră despărțirea să fie 
fierbinte.

• La finele acestui 
va acorda un nou titlu de cam
pioană. în perioada de după 
război, titlul a revenit următoa
relor echipe : I.T.A. (Flamura 
roșie, U.T.A.) — de șase ori, 
I.C.O. — o dată, C.C.A. (Stea
ua), de 7 ori, Dinamo — de 6 
ori. Petrolul — de 3 ori, și Ra
pid — o dată. Așadar, în între
cerea București—Provincie, Sco
rul este 14—10 pentru fotbalul 
din Capitală. Va reuși U.T.A. 
să reducă din handicap 7

Constantin ALEXE
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spor
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„Cel mal mult 
el — mă 
simt bine

ne
bucură faptul 
din punct de 

care 
anul

de
neplăceri

acordate 
portarul 

cea

Steagul ro- 
accidentări, 
de pe tușă.

le dorim 
ca la va- 
cît mâi

retur «e

— încotro e stadionul 1

GHEATA MINGEA

pradă 
vred

Pentru el, 
în care a

3 UN SA NU
ÎOC CA

0 -/
CIZMA-

o frumoasă voce de tenor

fotbalistului 
cel cară 

cu echipa 
zi â sosirii

ȘI... 
desene de AL. CLENCIU
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SCUTURATUL /

„DOICA“ ECHIPEI NAȚIONALE
își alege totdeauna locul de unde 

Ii poate vedea pe toți. La mesele 
sărbătorești de după meciuri, la. mi
cul dejun, la dejun, la cină. între 
două Îmbucături Iși supraveghează 
copiii. «Culaie, nu se poate domnu
le ! După desert. Stinge imediat ți
gara". Acum face un semn amenin
țător spre cel mai depărtat loc al 
mesei. „Radule, te rog, fără înghe
țată ! Ce, vrei să ne omorîm iar o 
săptămină ca să dăm jos o jumătate 
de kilogram ?“ Acum a devenit — 
brusc — iritat. „Ia te uită, și fata 
mare a lotului s-a apucat de fumați" 
Dăr zimbește imediat. Dembrovschi 
11 făcuse o șotie. Mima că trage din
tr-o țigară. „Dane (ăsta e Anca), ai 
grijă să luați două portocale pentru 
Ptiiu (ăsta e Iordănescu) in came
ră". Către noi : „Ce voință Ia băia
tul ăsta ! Fără să-1 constring renUnță 
la cină numai și numai ca să nu 
depășească greutatea ! Cu oameni ca 
ăștia sigur că n-ai nici un fel de 
supărări". Dar ne părăsește imediat. 
Toată grija lui, spre „trupă": „Dinu, 
Dobrin. Vifăleanu, după ce faceți o 
mică plimbare, veniți să vă fac șe
dința de ionizări. Programați-vă la 
Franșois pentru masaj. Dintre slăbu
ții mei, cine mai vrea să mănince 
ceva? Nimeni? Atunci, să vă fie de 
bine..."

Abia acum s-a mai liniștit puțin. 
Are timp și pentru o conversație cu 
cei de Ia masa lui.. Subiectul prefe
rat ? Buzăul. Să te ferești să spui că 
Metalul nu va intra în B 1 Să te fe
rești, fiindcă nu vei mai avea pace 
cu el. $i sâ te mai ferești să spui 
câ Frățilă și Grozea... „hm, nu sint 
cine știe ce jucători !“ Pentru câ In 
băieții ăștia a crezut mult. Recunoaș
te că unul, fără voia lui. celălalt, 
mai mult din nazurile lui. n-au ajuns 
ce trebuiau. Observați categoriile de 
fotbaliști din care fac parte cei doi i 
un puncher și un Imbllnzitor de bâ- 
Ion. Temele de conversație pe care 
le poți angaja In continuare stnt fă
ră limită și predilecție. Fotbal ? 
Cred că nu este jucător din nrima 
divizie de la noi care să nu-i fi 
cut prin mîini. Dacă pornești mai 
departe, lâ fotbalul internațional, 
găsi același deplin cunoscător 
echipe, de jucători, de sistemă, 
tactici, de organizare de cluburi...

profesionalăspecialitatea
. ajuns binecunoscut peste

hotarele țării (veți vedea mai jos...) 
nu-i o monopolizare a timpului ți 
preocupărilor. Niciodată nu lasă să-i 
scape o premieră interesantă din 
teatru, e un pasionat al Operei și, 
cite o dată, seara, băieții il roagă 
să le fredoneze o arie sau o canțo
netă napolitană. Cînd le face hatîrul, 
vei asculta 
liric...

îi place 
cade 
după

tre-

x ei 
de 
de

șueta. Dar niciodată nu 
ei. Ca In seara astă clnd, 

_ _ . .. 15 minute se ridică, fără 
nici o formulă pregătitoare, ți por
nește spre camerele băieților. Va ur
ma obișnuitul său rond pentru pre
întâmpinarea oricărei surprize de or
din medical. Cele de ordin discipli
nar au dispărut de mult din viața 
Iotului. Mai tirziu II vei afla In ca
mera lui. Pentru tratamentele cu
rente Printr-o colaborare ca In fa
milie cu tricolorii a ajuns să reaii-

PICATURI

zeze un veritabil cabinet medical 
ambulant, de dimensiunile unei va
lize ceva mal mari. Acum, entorsele 
și întinderile, micile și aproape cu
rentele accidentări sint rezolvate din 
mers, rapid. Cînd a terminat toată 
treaba, abia atunci scoate mapa iui 
imensă șl, pentru o jumătate de oră. 
își face cu o conștiinciozitate de elev 
premiant notările pentru fiecare ju
cător care are o fișă complexă și ac
tuală, prin grija lui, și pleacă și vine 
de la club cu ea.

Renumele său în operațiile de 
menise câ și pentru vindecarea bete
șugurilor specifice 
stupefiant pentru 
a mai călătorit 
(ionălă. Din prima 
Istanbul, cameră sa, cabinet mădicăl 
improvizat, a fost luată cu asalt. 
Peste 15 jucători, toți din prima di
vizie turcă, au rugat să fie consul
tați. Unii au venit și din provincie. 
O face cu toată amabilitatea și cu o 
reușită care îi mărește faima. La 
Salonic, Mazurakis I-a rugat — în
dată ce arh sosit — să îl consultă 
pe un coleg de echipă. La Atena, 
Ilumis Întreba cum pot veni pentru 
operații de menise, la el, la Bucti- 
rești, cîțiva jucători de la Panathi- 
naikos si dlimpiakos. Ortopezi de 
faimă din lume l-au lăudat ; medi
cii echipelor naționale de calibru te 
vor ruga imediat să-i transmiți com
plimente. salutări, cu o grijă care 
Iți descoperă prețuirea lor.

Meciurile reprezintă, pentru el. nu 
numai o permanentă stare de alar
mă. dar și un mare consum de pa
siune. Dupâ-amiaza de pe Mithâ: 
Pașa â întruchipat un calvar. Cred 
că din minutul 15 âl meciului (pe ia 
ora 15) și ptnă la ora 1 noăptea, cînd 
a ajuns cu Viocanu, în ambulanță, 
la hotel, n-a stat o clipă. II credeam 
zdrobit. Ne-am spus „noapte bună!" 
pe la 1 și jumătate. Nu puteam 
dormi și am ieșit să respir aerul 
răcoritor a! Bosforului. O umbră ma
sivă se strecura pe cuibar, spre ca
mera accidentatului. Eră el, M-am ui
tat la ceas. Oră 3 dimineața. Mâi 
tirziu, din sala de baie de alături, 
se auzea, fredonată, de o frumoasă 
voce de tenor liric „O solă mio". 
Iar nti-am privit ceasul. 6 fix. Nici
odată nu va intra ia bărbierit un 
minut mai tirziu. Cine putea fi ma
tinalul tenor? Nimeni altul decit 
doctorul DUMITRU TOMESCU, „doi
ca" echipei națională.

Eftirni» IONESCU

— Mărțișor ți-am luat, cadou de ziua femeii 
ți-am adus, iar tu, manii: vezi cum ești?.'

Răposat u' n-a fost niciodată la fotbal...
D-aia a și răposat nevestica; n-a avut pen

tru ce să trăiască !!!

■ÎuRxA oFiciEZ 
ASTFEL IHCfr-SA 
MU MÂ FL°IER/

uiufi.
FLUIERUL

— Alo, Aglăițo, e o coadă la sifoane... Cred c-a 
să stau vreun ceas și jumătate!!!

Desene de S. NOVAC

Jurăminte înainte de începerea returului

mai CAP IM 
picioARete l 

> FOTBAUjniPRJy

„operează" la 
poate colegii

• Fotbaliștii care 
picioare se consideră 
chirurgilor ortopezi.

• „90 de minute de joc“7, se mira 
un șahist. Găsesc că nu sînt sufi
ciente pentru... unii înaintaș:.

• De obicei, jucătorii care îș: dau 
aere... luftează.

• E un fjtbalist de marcă dar ca 
să și marcheze, trebuie să albă și... 
adresă.

• Deși fotbalul «e joacă numai
cu picio ii jucători care
dau adt o mină ce âju-

Victor H1I.MIJ

rtiqOLAK BARBU, SEBIȘ. Dacă nu 
v-a dat un răspuns mulțumitor un poș
taș. . . verităbll, cum vă exprimați dv., 
cu atît mai puțin a? putea face acest 
lucru eu, care doâr fac pe. . . poștașul !

ATILLÂ S7.0KE, BRAȘOV. wVă acrie

Ghergheli, de la Steagul roșu, este un 
jucător tînâr. între el și fostul mijlo
caș al lui Dinămo este o diferență de 
10 ani. Dacă nu mai mult ! 3. Universi
tatea Cluj a cucerit. în ediția 1964-65, 
Cupa României, învingind, în fir.ăiă. cu 
2—1, pe Dinamo Pitești (actualul F.C. 
Argeș).

OCTAVIAN HUCK, COMUNA 
N-aș putea să vă spun cu precizie 
a cunoscut echipa Ajax ultima î 
gere. în campionat sau în meciuri 
ternăționale. în brice caz, în ediția in 
cură, a campionatului olandez, r.-a pă
răsit niciodată terenul învinsă. Dar. poți 
sa știi cînd apare buturuga mică ?

VALER ROMAN, CLUJ. Reîncepe cam
pionatul. Veți avea, deci, ocazia sâ-i in- 
tîlniți pe Sâtmăreanu I și II, precum și 
pe Vigu, atit pe teren, cit și în coloanele 
noastre (și. sperăm, 
bricil „Printre sute

La reluarea campionatului

ȘI DESPRE SPECTATORI ASISTENȚĂ

«n junior al Steagului roșu, rugindu-v» 
sâ-i spuneți ce virstă are noul „stegar - 
(oriiel Pâvlovicl 1“ De ce acest ocol, 
prin București ? Nu era mai simplu 
să-l întrebați chiar pe el ? Oricum, no
tați : la 2 aprilie. Pâvlovicl împlinește 
30 de ani. Să sperăm că vă va oieri 
motive să-1 felicitați nu numai pentru 
ziua lui de naștere I

ION NITIȘ, COMUNA BUCHEA DE 
JOS. Jucătorul câre a executat o lo
vitură de la 11 metri are dreptul .de a 
relua mingea respinsă de portar. Regu
lamentul nu-1 permite. însă, sâ reia, 
tot el, mingea, la executarea unul pe
nalty. în cazul cind mingea a lovit 
bara șl a revenit în teren. Dacă o face, 
totuși, el urmează să fie sancționai cu 
c lovitură liberă indirectă. întruclt a 
jucat pentru a doua oară mingea.

LAURENȚIU HIȘU, DfcVA. Ați venit 
în concediu, la Vatra Dornel, pentru a 
angaja discuții în contradictoriu cu alțl 
amatori de fotbal 7 Asta o puteau face 
si la Deva I In oric& caz, să va răs
pund la întrebări : 1. Steagul roșu n-a 
ciștigat niciodată Cupa României. 2.

că nu In cadrul ru
de rapoarte") I
BAIA MARE. Cete 

orașele București și 
în toate aceste 

reprezentâuvele 
fotbal ale României și Ungariei)

VASILE CRIȘAN. 
trei întllnlrl dintre 
Budapesta (de fapt, 
Jocuri au evoluat

încheiat cu următoarele 
0—3, 0—6. Prima partidă

Ilustrații : N. CLAUDIU

statistică fotbalistică, sinteți bombardat 
cu scrisori în care vi se solicită mai mul
te date decit le poți găsi într-un anuar. 
De pildă. M. P.. din Vișeul de Sus. ju
dețul Maramureș, v-a scris : „V-aș ruga 
extrem de mult să mă serviți și pe mine 
cu datele sinoptice ale campionatului 
Diviziei A. de la înființare și pină in 1960. 
Menționez că doresc aceasta, -.tu pentru 
a mă etala in fața nu știu căruia, ci pen
tru propria mea delectare *. Dar aceasta 
evident, ar însemna o săptămină de mun
că pentru dv. ! Cum a? putea repara 
acum greșeala pe care am făcut-o • 
Ănunțînd că v-ați mutat în planeta Mar
te ? Dar. de cind cu sondele și cu sâte- 
iiții, nici acolo nu sinteți în siguranță. 
Te pui cu microbiștii ?

ANA-LIZA SCHAFFER TIMIȘOARA. 
Credeam că suporterii unei echipe iși 
notează adresa ei. cînd apare în ziar, 
scutindu-ne astfel de sarcina de a o re
peta la infinit. Poate că o vor făce. mă- 

acum ! Notați, deci (dv. și ai ții) : 
ui Steaua, București, Calea Plevnei 
114, sectorul 7.

Acum, cind nt apropiem, minut 
cu minut, de relansarea campiona
tului, se cui’ine — după atitea a- 
mănunte privind terenurile și ju
cătorii, sâ ne îndreptăm privirile 
spre cel care kste sufletul și buzu
narul, inima și coloana vertebrală, 
corul antic și ritmul modern și — 
in sftrșit - 
durilor de 
RVL.

Originea 
în negura 
el a apărut in preistorie, cind a- 
sista la încăierările dintre brohto- 
zauri și dinozauri. Fe atunci, el 
era absolut imparțial. N-avea de 
ce să fie altfel, căci oricare dintre 
cele două echipe dk fiare ar fi ciș- 
tigat, omul știa că pentru el tot 
rău era. Se pare că de acest sen
timent ancestral, unii spectatori 
contemporani vor să fuga cu orice 
preț, socotind că este prea învkchit 
să fii imparțial.

Mai tirziu. omul asista la luptele 
de gladiatori, spectacol care l-a că
lit btcâ de pe atunci pentru unele 
scene ce 
de ari

Astfel, 
gem la 
in tiuda 
lenii, iși 
care, la 
sportiv, il face să rkia drumul sta
dioanelor sau al prietenilor cu te
levizor. Trecem repede peste acele 
categorii care prezintă unele ciudă
țenii, dar al căror număr scade fă- 
zind cu ochii. Astfkl, trkcem pkste 
cel care vede ca un vultur cel mai

sarea și pipkrul me- 
fotbal: SPECTĂTO-

spectatorului se pierde 
timpurilor. După unii,

pot fi văzute la meciurile

din epocă tn epocă, ajurt- 
spectatorul modern, care, 
originii sale, vechi dk mi- 
păstrează acea prospețime 
fiecare început dk sezon

mic „umăr" pus de „ceilalți", dar 
pe care-l lovește subit miopia, cînd 
unul „de-al lui" și-a întins adver
sarul pe gazon, ca pe plajă... Tre
cem și de acei care, încurajîhdu-șt 
echipa, se ajută cu tălăngi, sirene, 
huiduieli și sticle de bere, la adre
sa adversarilor. Este totuși, intere
sant și lăudabil cum înțeleg aceș'i 
spectatori să-i ajute pe adversari 
să ducă viață sportivă, drept caro 
sus-amintitele sticle de bere nu 
sînt aruncate niciodată pline. în ciu
da acestei precauții, sticlele, deși 
goale, provoacă de cele mai multe 
ori amețeală echipai gazdă, care 
iși simte terenul fugindu-i de suh 
picioare, timp de două, trei sau 
rhai multi etăpk, după gravitatea 
cazului.

Mai trecem și de acel membtu- 
susținător, susținere care — însă 
— nu se manifestă printr-o coti
zație către club, ci printr-o cotiza
ție directă către vreun jucător sub 
formă de „cinste" la un local, un
de mai intli il invită la „âdio ma
mă" și după aceea la „adio fotbal"

Trecind peste toate aceste cate
gorii minore și efemere, ajungem 
la tine, SPECTATORI) I.E. scris cu 
litere mari, microbist dk toate vîr- 
stel'e, care ai făcut din sport cea 
mai răspîndită pasiune. Azi. dato
rită ție. SPECTATORU1.E. chiar și 
dragostea a căzut pe locul 11. ca 
număr de participănți. într-adevăr. 
ca să-ți știa bine să iubești, tribute 
tă ai ckl puțin li ani și cel mult: 

(afară de cazul cind iți iubești 
nevasta, lucru pentru care se a- 
cordă dispensă de virstă). Pe cind

| REFLECȚII
I DE PE TUȘĂ

rezultate:
_ _ __ ______ s-a disputa* ia
București, iar celelalte două, la Buda
pesta.

IOAn BUTEANU, LUGOJ. Se intlmplă. 
dar ăr fi bine sâ nu se. . . îndmple. Ori
cum, aveți dreptate !

FREDERIC MOISES. RUPEA. Aveți toa
te motivele să fiți supărat pe mine 1 Am 
fost atit de naiv, Incit să comunic adresa 
dv unor pasionați al fotbalului și, acum, 
data fiind reputații dv. In materie de

• Fotbalul este sportul- 
rege. încă nu s-a ivit un 
prinț moștenitor.

• Cum se explică atîta 
atenție și considerație pen- 
tru 
cu

o Balonul, ca șl pămîntul 
este rotund și se învîrtește 
în... gol, cu deosebirea că 
primul rătăcește, de multă 
ori, aiurea.

e Trebuie să ținem seama 
de schema tactică, dar a- 
ceasta nu ne împiedică lă 
fructificăm o ocazie favora
bilă... pe lîngă schemă.

cineva căruia.„ 1 »• dl 
piciorul 7

Barbu ALEXANDRU

• Cel mai frumos anotimp 
este primăvara. Apare gazo
nul I

VERIFICAȚI-VA CUNOȘTINȚELE FOTBALISTICE
Știți... fotbal ? Presupunem că da. Este vorba doar d« sportul p» 

cart toți îl cunosc la perfecție — cel puțin așa prâtind ! — nici o pre
vedere a regulamentului neconstituind un secret pentru ei.

Dar, înaintea fluierului de începere a returuluj, vă propunem cîtevă 
teste. Dacă știți " .
întoarceți ziarul

în materie>.de sport; granița anilor 
a dispărut: școlarii de virsta abe
cedarului ar prefera, in loc de o-i. 
oi, să silabisească D-O- -B-R-l-N. 
Dobrin ; cit despre pensionari, azi 
discută mai puțtn despre cum le 
merge sciatica și mai mult despre 
cum merge linia de mijloc a na
ționalei.

Tu, care toată săptămîna dai in 
astenie de la înghesuiala din tram
vai, cind te duci la meci 
o adevărată destindere să 
pe picior unul de 96 kg. 
tipul mai pronostichează și victo
ria echipei „tale", ești in stare să-t 
ceri scuze că nu ți-ai pus pantofii 
de comandă și că te calcă pe san
dale de 7S de lei.

Tu, care ți-ai pus tn birou un 
afiș: VA RUGĂM NU FUMAȚI, 
cind te fură meciul ești in stare 
să fumezi țigara cu partea aprinsă 
în gură și să nu-ți dai seama de 
această mică confuzie decit atunci 
cind ajungi la filtru, in partea o- 
pusă...

Tu, care nu vii in Vizită la mine 
(etajul 2) fiindcă nu am lift, cind 
se termină meciul, contaminat de 
tinerețea de pe gazon, fugi după 
troleibuz, imaginîndu-ți că ești ex
tremă, deși ai 52 de ani. 80 kg și 
19 tensiune...

Tu care — la o fază frumoasă 
— mai întii aplauzi și pe urmă te 
uiți dacă au creat-o „ai tăi", sau 
„ceilalți",..

Pentru toate acestea ți se cuvine 
Și ție, acum, la reluarea campio
natului, un sincer t SUCCES!... și 
un călduros: BRAVO!... pentru că 
toate cele de mai sus și încă multe 
altele sint autobiografice. Că și eu 
tot spectator sînt...

socotești 
te calce 
Și dacă

FRED FIREA

"I
PENTRU ANTRENORI
Zilele acestea, editura de 

cărți sportive trimite In raf
turile librăriilor un nou volum 
adresat antrenorilor și instruc
torilor de fotbal, care simt im
perios nevoia unor îndrumare 
metodice, mai curînd practice

decit 
țe ii 
trenor 
îritr-o 
de concentrată, care oferă co
legilor săi de pretutindeni, a- 
proape de-a gata, mijloacele 
cele mai directe pentru pre
gătirea tinerilor jucători, pre
cum și a seniorilor.

Volumul 11 veți recunoaște 
după copertai

VOJA RAJNOVIC : 100
de antrenamente de fotbal. 
Editura Stadion, București, 
1972. I’ag. 158, Iei 5,25.
Noua lucrare prezintă un 

impunător complex de exerci
ții destinate antrenamentelor.

teoretice. Acestei cerin- 
râspunde cunoscutul an- 
iugoslav Voja Rajnovic 
carte sintetică, extrem

să răspundeți la întrebări, cu itît mâi binâ. Dacă nu — 
și veți âfla răspunsul exact.

al înaintării adver- 
rezultat, unul din-

După un atac
se, rămas fără 
tre apărători 11 împinge cu mină

pe un înaintaș care te eilă încă 
în careul la câre â-a produâ ă- 
tăcul, în timp ce mingeâ â âjuns 
în careul celălalt. Ce vi Acorda 
conducătorul jocului 1

•(Wrttu n *t *P tJOUAOT)

Ce se acordă în situația cînd 
portarul, după ce a prins mingea 
în mîini, o iruncă în mod inten
ționat într-un adversar care le tă 
sește în afâra suprăfețăi dă pe
deapsă 7

țiuătuora »o» ut oof uj tio; » 
nu «aSujui țoep ’♦«uiuin» năi șuâtțt 
-sjusab ptuinu ți ‘oof uj ț*og » #si 
-uțui țoep ‘țnțruinaod tw-reuțorn* nit -----,p!» tu II *1

în pauza dintre 
bine, un jucător 
versăr, fapt constatat de 
Ce măsură trebuie luâtă 7

reprize, 
lovește

lâ
un 
Arbitru.

ca- 
âd-

(ajțnaoțui «P lda.:p ‘aof nțp 
leuțtuțlă b «a ARoediei truoitnnn

Dâcă într-un joc competițional, 
bara uansvertală »-* depÂMțt Wb

i-i rupt Ji nu există posibilitatea 
dă a o repara și dă a o pune 
loc, jocul poate continui ?

■f,noo[ Tsuțuiuăi țj 
t rusuJd 'ățtțjupi o, no iflnooiui b 
•l«od nu țreSJSASuejț -nu)

la

Dâcă arbitrul este lovit de min
ge în față și dacă 
de în poartă, fără 
câpâbil să vadă 
poAtt âcorda gol 7

mingea pătrun
sa el să fi fost 
acest lucru, se

.•(jăiusraaini 
-ai ițjâiuj ?soj » țritoS țpțidtxuiui 
pwoi *p lățdoadș țstu 
m!r-Utq.:ă ăâ.io.îțd țdnp

iaa ațuii ap 
țaip ea)

trimisă directDacă mingea este
în poartă adversă, dintr-o lovitură 
de începăre, care va fi decizi* ar
bitrului 7

Wii»Ap» țsdiifo» uj
'fMWOtl »Ț »p gnniAOI «prea» «A w

Un jucător căre să părăsească 
terinul dă joc. în timp ce se r*- 
trage de pe terfcn, mingea îi par
vine și el 
decizie va

șutează, înscriind. Ce 
lua arbitrul 7

țsțtuoo isoj w apun Ins(• wtmjjuț K_,__ ____
-oi *a *p trfțrwsx» țsocn
iațlțțAOI o nb țin#a B »a tnoof at| 
’țu»w»fr:»4» w iW.4 tâ miSJFnfl

ADEVĂRURI TÎRZII...
CÎMPIA TURZII. tn '68. C.F.R. Timișoara susține un meci important în divizia 
cu echipa locală Industria sîrmel. Feroviarii reușesc să mențină scorul alb pinifi ____ ________  _ _ _______ . ..._......„ . ........

in penultimul minut de 1oc. Atunci Insă arbitrul dictează un penalty în favoarea 
gazdelor. Un penalty înseamnă un penalty, orice s-ar spune ! Dar, tocmai cind lsi 
vedea iluziile spulberate, portarul timișorenilor Korec — azi goal-keeperui echipei 
Vulturi Textila Lugoj — apără senzațional lovitura si trimite balonul în corner. 
Toata echipa timișoreană e grămadă deasupra lui Korec, sărutîndu-l pentru minu
nea realizată. în euforia aceea generală, feroviarii de pe Bega uită că mal slnt 
citeva minune de joc. Gazdele Insă, nu uitaseră așa ceva. Ele execută cornerul și 
Inscnu golul victoriei. în timp ce toată echipa timișoreană se afla deasupra lui 
Korec in culmea bucuriei...

UNÂ DIN MINUNILE CUPEI, povestită , de o... victimă. Meciul acela de senzația 
dintre C.I.L. Blaj și Petrblul. Constantin Cernălanu. pe atunci antrenorul ploiește- 
nilor. tine minte si azi. după am si ani. De unul din conducătorii asociației din 
Blaj. Persoana aceea i-a spus în seara dinaintea locului că Petrolul va pierde cu 
1—0. „L-am lăsat sâ vorbească, făcindu-i pe plac. Noi eram deținătorii trofeului, ne 
pregăteam să plecăm a doua zi după meci în Belgia, Intr-Un turneu. Era absurd să 
tna gîndfesc că. acolo, la Blaj, în fața unei echipe de care nu auzise mai nimeni... 
In preziua meciului, eră un frig al naibii. Tn dimineața jocului Insă a dat soarele 
și terenul a devenit un calvar. Iți intra piciorul în noroi pînă la gleznă. Arbitrul a 
zis să amînăm jocul pentru a doua zi. A doua zi îusă, noi trebuia să plecăm în 
turneul belgian. Și am jucat atunci. Tot timpul s-a jucat la poarta gazdelor. In 
penultimul minut, un șut e respins din careul formației din Blaj, lovește un fundaș 
de-al nostru în spate, balonul ajunge tocmai în careul Iul Sfetcu. si se oprește 
in noroi la cîțiva pași de poartă. Toată lumea a rămas ca electrocutată. Un funda? 
al gazdelor însă. Și-â revenit, a luat-o la fugă, a atins mingea cu Sete șl a înscris. 
După meci, tovarășul acela din conducerea asociației C.I.L. Blaj a venit și mi-a 
spui că nu trebtaie să fiu supărat, doar mă liniștise cu o seară înainte în privința 
y.Scorului partidei. Și, cum nu ajungea un necaz, a doua zi după ,mlnuneu. am 
fost anunțați că nu mâi plecăm în turneul belgian”.

RETURUL DIN ’69 LA PITEȘTI, Cluj contra fostului său antrenor Teașcă. 
în seara dinaintea jocului, Bungău, „tunarul^ de pe Someș, avea febră mare : 39,7. 
Toată noaptea, doctorul Pop i-a dat hapuri după hapuri, din două în două ore. 
Cu cîteva minute înaintea jocului. Bungău avea 38,5. Dar voia să joace neapărât, 
să demonstreze celui oare-1 adusese în lumea mare a fotbalului, lui Teașcă. că nu 
a greșit în privința lui. Doctorul însă nu voia să-l lase în teren. „Pot să joo. doc
tore, zău pot“. se ruga Bungău. Cînd l-a pus să facă cîteva genuflexiuni, a căzut 
însă din picioare. „Pot să joc, doctore, zău pot !* o tinea Bungău. Șl a Jucat cu 
febră mare. Timp de zece minute n-a dat în minge. L-a văzut Imediat pe Fanea 
Lâzâr scos lă încălzire. A înțeles ce-1 așteaptă. Așa a început să alerge, mai mult 
în neștire, după minge. Unde vedea mingea era si el. Haludna din cauza tem
peraturii. Dar n-a spus nimănui. Tinea neapărat să Înscrie un Rol în poarta arge
șenilor. Prin minutul 85, doctorul a vrut să-1 schimbe. Fane Cîrian, însă, s-a odus, 
„Dacă a jucat 85 de minute, mai poate jucâ el încă cinci

Peste două minute. Ionel Bungău înscria, cu stîngui său de dinamită, unicul 
gol Al pârtidM. Teagcă nu se înșelase tn privința lui Bungău...

Miruo BATRINU

✓
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ÎN SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

înaintea reluării campionatului diviziei A

CARTONAȘ
Practic, noul sezon de fotbal a 

început. ,.16“-imilă Cupei Româ
niei ău chemăt jucătorii în arenă 
și spectatorii în tribune, ca In
tr-uri fel de avanpremieră a căm- 
pionătulul tare se reia duminică. 
In perioada precompetițională, e- 
chlpele. și-âu șlefuit tacticile, și-au 
completat poate golurile de efec
tiv și iată, divizionarele noastre sd 
aliniază iarăși în frontul întrecerii 
sportive. Lupta pentru supremație 
vă fi lungă și dură, tot atît de 
lungă ca și prima jumătate a com
petiției întreruptă în pragul iernii 
lui ’71, clar evident mai aprigă, 
pentru că fitialtil va încorona pe 
cei mai buni și îi va numi pe cei 
care retrogradează

Dar, în același timp, interesează 
cadrul etic al întrecerii sportive. 
Perimetrul său este vast și nuan
țat. vizează deopotrivă disciplina 
în teren și în afara lui, atitudinea 
spectatorilor, obiectivitatea arbitri
lor, paza legilbr după care victoria 
se cuvine celui într-adevăr mai 
bun.

Ne amintim cuvintele frumoase 
și angajamentele precise ale repre
zentanților de cluburi sau ale ju
cătorilor înșiși, rostite cu putină 
vreme în urmă.

Pe de pită parte, federația de 
specialitate a elaborat măsuri spe
cifice, comunicate cu promptitudine 
tuturor cluburilor și asociații Ier. 
insistînd asupra sarcinilor sporite 
ale antrenorilor. S-a pornit de la 
premisa că profesiunea de antre
nor trebuie să impună nu numai 
cunoașterea perfectă a vreunei 
Scheme tactice sau a secretului u- 
nui voie care nu iartă. Profesiu
nea de antrenor se mai supra
pune și cu efortul pedagogic, cu 
obligația de a servi in mod pozi
tiv, exemplul personal. Este pdtfe 
de aceea, interesant să spicuim aici 
cîteva date din regulamentul de 
disputare al activității fotbalistice 
răspîhdit pe toată aria fotbalului 
național, care vizează relația an- 
trenor-făir-play ; „în timpul des
fășurării jocului, antrenorii nu au 
voie să vdcifereze. sub nici un 
mbtiv. De asemenea, le este inter
zis cu desâvîrșire să facă aprecieri 
jignitoare sau de intimidare la a- 
dresa jucătorilor și antrenorilor e- 
chipej adverse ; Să comenteze os
tentativ deciziile arbitrilor sau să-i 
apostrofeze pe aceștia in incinta 
stadionului ; să poarte discuții și 
polemici cu spectatorii ; sînt con
siderate abateri foarte grave de 
la etica sportivă și obligațiile mo-

GALBEN INDISCIPLINEI!
rale pe linie profesională : incita
rea propriilor jucători la scandal 
și provocările împotriva compo- 
nenților delegației echipei adverse, 
a arbitrilor său a delegaților fe
derali ; bruscarea arbitrilor sau a 
oricăror altor persoane care fac 
parte din delegația echipei adver
se (în incinta stadionului sau în 
afara acestuia) ; prezentarea la 
jocuri sub influența băuturilor al
coolice ; tolerarea (dovedită) a ju
cătorilor proprii să abordeze în 
mod necinstit desfășurarea meciu
rilor ; participarea La influențarea 
sub orice formă a jucătorilor și a 
antrenorilor altor echipe în vede 
rea obținerii pe căi potrivnice eti
cii sportive a unor rezultate fa
vorabile ; întreprinderea demersu 
rilor de orice natură pe lîngă ar
bitrii delegați a conduce viitoarele 
jocuri ale echipei".

Pentru astfel de situații sînt pre
văzute o serie de măsuri și sanc
țiuni mergînd de la simpla inter 
zicere a accesului In incinta tere
nului de joc, mustrare sau amen
dă, pină la retrogradarea și ridi 
carea dreptului de a mai antrena 
echipe divizionare.

într-un recent diaic-g cu tov. 
Stefan Socaciu, președintele Comi
siei de competiții și disciplină, din- 
sul sublinia hotărirea fermă a fo
rului pe care-1 prezidează, de a 
pedepsi exemplar și UNIFORM 
(indiferent de numele jucătorilor 
Sau echipei) abaterile de la disci
plină. Bilanțul turului, orice s-ar 
spune. îndeamnă la reflecții : în 
Divizia A. 28 de jucători suspen-

dați pe 52 de etape ; 30 de jucă
tori cu 61 de etape pentru Divi
zia B, 222 de jucători iară drept de 
joc în 503 etape în Divizia C și 36 
jucători cu 85 de etape in cam
pionatul național al juniorilor și 
școlarilor. Raportînd cifrele de mai 
sus la numărul, de echipe partici
pante, „procentul- de disciplină re
vine net eșalonului tinereții 
pionatul na 
men inedit 
nificativ și ( 
fi idea! ca 
ciplină să

cam- 
ițional de juniori feno- 
in fotbalul nostru, sem- 
desigur îmbucurător. Ar 
numita comisie de dis 
șomeze săptăminal — 

in așteptarea impricinatilor care 
nu mai vin. Sigur câ lucrurile nu 
pot sta chiar așa. încleștarea din 
arenă declanșează energii si frîna 
lor poate fi cîteodată omenesc de 
slabă dar. 
pînâ la lovi 
rul suburbs 
care poate 
preocupare 
rentă.

Mai mulf 
retur de m; 
moral pent 
răspunderi sporite pentru antreno
rii și conducătorii lor, se impune 
crearea unui climat propice pe te
renurile de fotbal. Dar pentru a- 
ceasta, de la început, nici unul 
dintre factorii angajați în lupta 
pentru progresul fotbalului 
nu trebuie să ezite de a ban 
fenomen de indisciplină, pr 
cartonaș g. 
citit : print 
trans igență.

de la faultul de joc, 
rea gravă și vocabula- 
in este un drum lung 
fi ocolit dacă există 
permanentă, perse ve-

ca oricînd. in acest 
e angajament fizic și 

toate echipele, de

istru 
□rice

Ion CUPEN
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LOTUL „CAVALERILOR FLUIERULUI" PENTRU RETURUL DIVIZIEI A |

Să vă reamintim, dragi cititori, 
arbitrii care vor ftinctiona de azi 
înainte la meciurile Diviziei A. Ei 
sînt in număr de 35 și anume:

București : V. Pădureanu. A.
Bentu. Gh. Ghemigear., AL Pirvj, 
C. Petrea. M. Bică. C. Dinulescu. V. 
Dumitrescu, Gh. Limona. C. Nicu- 
lescu, N. Petriceanu. Gh. Popovici; 
Satu Mare : O. Anderco; Pitești : I. 
Chilibar ; Oradea : M. Bsdulescu ;

Sibiu : C. 
lureșan ; Brăila

in ; Ga-
Constan
ți

Ilfov : I'ie Drăghic
: Tg. Mureș : I. Rus. Z. 
Ploiești : N. Cursaru, Em
1; Timișoara : I. Ritter 
N. Rainea ; Vaslui : Em 

Nițescu ; ’ 
: T. Leca.

Ro-

1. Vlai- 
■; Bir- 
î. Pău- 
Turda :

A. NICULESCU SI C. BRAUN — OBSERVATORI Al ETAPEI 
DE AZI A CAMPIONATULUI MAGHIAR

Antrenorii federali Angelo Ni- 
culescu și Coloman Braun-Bogdan, 
care au urmărit în cursul acestei 
săptămlni cele două meciuri in
ternaționale desfășurate la Buda
pesta ip cadrul competițiilor euro
pene (l Jpest — Celtic și Ferenc-

I 
I
I
I 
I

de mîine. J
MARCELA LEAMPĂ

DUBLĂ CAMPIOANĂ
Victor Dihoi — primul in

POIANA STENII. 11 (prin tele
fon, de la trimisul nostru) — 
De astă dată, un val gros de cea
ță a acoperit piscurile Bucegilor 
și a lipsit împrejurimile Poienii 
Stînii de căldura soarelui. Faptul 
a ușurat considerabil cursa indivi
duală de biatlon — 15 km — a ti
neretului, căci zăpada puțin înghe
țată a înjumătățit — față de cursa 
seniorilor — eforturile aspiranților 
la titlul național. După timpii rea
lizați la fond, cei mai buni s-au 
dovedit a fi elevii antrenorului 
Marcel Stuparu — Victor Dihoi și 
Nicolae t’ristoloveanu. Ei s-au de
partajat cu mai mult de 6 minute 
față de Urmăritorii lor, așa că din
tre amîndoi, tragerile aveau să de
semneze pe învingător. Acesta a 
fost Dihoi, care, deși a realizat cu 
un minut măi mult în proba de 
fond, a fost penalizat doar eu 5 mi
nute față de cele 10 ale adversa
rului său principal. Pe locul al 
3-lea s-a clasat un tînăr de 17 ani, 
Gheorghe Păuncseu (S.B.C. Sinaia)

ATLETISM : Sala „23 Au
gust", de la ora 9 : ..Cupa Se
micentenarului I :.T.C'.“ ; cir
cuitul din strada Maior fo
rat u, de la oră 10.30: „Cupa 
Primăverii" la marș.

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

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 : Șoseauâ Bucu
rești — Ploiești (varianta Buf
tea), ora 9 : Stă ft th etapa a 
11-a a „Cupei municipiului 
Bticure.ști “.

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 în campionatul mascu
lin, divizia A.

RUGBY : Stadionul Ghericea, 
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 in cadrul 
turneului diviziei A), Dinamo — 
Sănătatea Arad (f.A) ; de la 
ora 16 : Tractorul Brașov — 
po'itehnica Galați, Politehnica 
Timisoara —. Progresul, Steaua
— Rapid (meciuri masculine 
în cadrul turneului diviziei 
A) : sala Constructorul, de la 
ora 8 : Voință Buc. — Aurora 
Buc., Electra Buc, — Locomo
tivă, Medicina — Fârul Con
stanța (div. B, m) : sala Pro- 
grestil, de. la ora 8.30: I.T.B.
— A S.E Buc., Spartac — 
Universitatea Iași. Progresul
- Po'itehnica Galați (div. B.f)

NAȚIONALĂ LA FOND
disputa tinerilor biatloniști

antrenat de Niculae Burchi. El a 
fost foarte calm la tragerile din 
poligon reușind să recupereze ast
fel pierderile de minute de la aler
gare. Dar. atenție pe viitor din par
tea antrenorului său la corectarea 
stilului de alergare pe schiuri. No
tabilă rămîne performanța de a se 
clasa pe poziția a IV-a a biatlo- 
nistului Gheorghe Kereszy din 
Miercurea Ciuc — județul de ori
gină al lui Vilmoș.

în a doua cursă individuală (5 
km) a campionatelor feminine de 
fond, Marcela Leampă a reeditat 
victoria d!n proba de 10 km. Ea a 
plecat puternic în cursă, avînd la 
3 km cîteva zeci de metri avans 
față de principala sa adversară 
Elena Basa. Ultima și-a se=:z?.t s - 
tuația dificilă și a căutat din toate 
puterile să recupereze diferența, 
fapt care i-a reușit numai In par
te. căci în final a fost departajată 
dfc campioană prin 11 secunde. Deși 
a acuzat o ceruire greșită, care a 
dezavantajăt-o pe porțiunile împă
durite ale traseului, totuși victoria 
adversarei sale Marcela Leampă 
este meritată. REZULTATE TEH
NICE : Biatlon tineret 15 km : 1.
V. Dihoi (A.S.A.) 1:10,20 (5 min. p): 
2. Nic. Cristoloveanu (A.S.A.) 
1:14.10 (10): 3 Gh Păunescu
(S.B.C. Sinaia) 1:16,25 (6): 4. Gh. 
Kereszy (Șc. sp M. Ciuc) 1:16,33(7); 
5. C. Crăciun (Dinamo Bv.) 1:17,22 
(11) ; 6. C. Mandroș (S.B.C. Sinaia) 
1:20.50 (12).

5 km senioare : 1. Marcela Leam
pă (Dinamo Bv). 17,52, 2. Elena
Basa (Dinarno Bv.) 18,03, 3—4. A- 
driăna Barabaș (Tractorul Bv.) și 
Rodica Clinciu (Tractorul Bv) 
19,17, 5. Lucia Barabaș (Tractorul 
Bv) 20,00, 6. Ana Bădescu (Dina
mo Bv) 20,11.

Duminică ăti loc probele de șta
fetă 4x7,5 km biatlon tineret și 
3*5 km fond senioare

Radu TIMOFTE

Din pasa lut Leporda, tră
gătorul băcăuan Burciu frud- 
tifiță, irv.a din ’Ytctțwfiî^- In 
fileu 'ale echipei sale. Fazii 
din partida Viitorul Bacău— 
Universitatea Craiova (3—0).

Foto: Theo MACARSCHI

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI SE CONFRUNTĂ,

DE FAPT, CU CAMPIOANA LUMII!

Sorții n-au mai vrut să le favo
rizeze. de această dată, pe handba
listele de ta Universitatea București. 
După ce le-au asigurat in optimi și 
sferturi de finală adversari comozi 
(campioanele Israelului și, respectiv, 
R F. a Germaniei), marți — la Bra
tislava — le-au oferit, pentru semi- 
fina’eie Cupei campionilor europeni, 
pe S. C. Leipzig, campioana R. D. 
Germane ! _,U“ Buctlrești intîlnește. 
deci, cea mai puternică adversară 
din cele rămase în competiție t-ar 
fi convenit, desigur, mai curind Ba- 
kony Vegyesz (campioana Ungariei) 
sau Spartak Kiev (campioana 
U.R.S.S.). dar sorții sint... sorți. Ei 
au vrut ca echipa profesorului 
Con-tantin Pope-cu să-Șf dispute se
mifinala C.C.E. in compania campi
oanei mondiale! Nu e-te nici o gre
șeală. pentru că S.C. Leipzig are in 
componența sa nu mai puțin de 7 
jucătoare din echipa care in decem
brie 1971 (deci, cu mai puțin de trei 
luni in urmă' a cucerit in Olanda 
titlul de campioană a lumii.

Așadar, la 26 martie la Leipzig și 
la 8 aprilie la Ploiești (în cazul cînd 
datele propuse de clubul bucureștean 
vor fi acceptate) vom asista la o se
mifinală a C.C.E. cu valoare de fi
nală. Campioanei României îi va fi

opusă o formație din care fac parte 
portarul llannelore Zober (26 de ani, 
de 68 de ori selecționată în echipa
R. D. Germane) și jucătoarele de
timp Bărbel Braun (27 de ani, 86 de 
selecționări. 160 de goluri pentru na
țională). Petra Kahnt (18 — 18 — .12), 
Bărbel Helbig (28 — 49 — 59), Wal- 
traud Kretzschmar (24 — 88 — 234), 
Bărbel Starke (21 — 25 — 17) și 
Maria Winkler (31 — 106 — 151),
toatb prezente lâ finăle'e de la 
Utrecht, Rotterdam, Groningen și 
Arnheim. Dintre ele, 5 (Zober, 
Braun. Kretzschmar, Helbig și Win
kler) au făcut parte — aproape cu 
regularitate — în ultimul timp din 
7-le de bază al formației R. D. Ger
mane.

Comentlnd tragerea la sorți, prof. 
Constantin Popescu, antrenor emerit, 
ne spunea : ..Avem — teoretic — două 
șanse : prima — jucăm întii în depla
sare, a doua — handbalistele de la
S. C. Leipzig care fac parte din lotul 
național resimt, probabil, după trei 
ani de intensă activitate, o anumită 
oboseală fizică și psihică. Practic 
insă ne urni confrunta cu campioana 
mondială. Nu voi acuza nici un mo
ment sorții. Intr-o asemenea fază a 
competiției nu mai poți avea preten
ții. Ne vom pregăti la toate capito
lele, vom încerca să facent un meci

varos — Zeleznicear Sarajevo) au _ 
rămas să urmărească și principale- I 
le Intilniri din etapa de azi a * 
campionatului maghiar, unnînd a I 
reveni In Capitală In cursul zilei 1

I. E. F. S.

Ultimul turneu 
al campionatului masculin

O MARE SURPRIZĂ: 
A ÎNVINS PE STEAUA!

Teri. în sala Dinam o. s-a desfășurat 
etapa I a ultimului turneu al campio
natului diviziei A. Prima din cele 6 
partide programate a opus formațile 
Rapid și Unirea Tricolor Brăila. Bucu- 
reștenii au obținut victoria, conform 
așteptărilor cu £-0 (12, 6. 6) nu în^ă 
Țâră oarecare dificultate. îndeosebi, in 
primul set brăilenii au dat o replică 
bună feroviarilor, p^ care i-ătl conclus 
cu 12-10! Este adevărat câ Rapidul s-a 
prezentat la acest rneci doar cu 6 ju
cători. ceilalți neputind să se prfezinte 
datorită obligațiilor școlare. în setu
rile II și in. Rapid. In sextetul: Cătă
lin, Cristian Ion. Moculescu. Paraschi- 
vescu. Marian Viorel și Penciuîescu 
a evoluat mai bine. iuțincL- ritmul și 
punindu-și in inferioritate adversarii.

Cea de a doua partidă. Viitorul Ba- 
câu-Vniversitatea C raiova. a fo^t mai 
echiubratâ. în special Iii setul al 111-lea. 
cind studenții craioveni. conduși cu 2-0 
Ia seturi, au avu* o puternică revenire 
(pe fondul une« relaxări a băcăuanilor), 
fiind pe punctul de a reduce handicâ-

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

Atît Maria cît și Gruia au cu
les de-a lungul vremii, ca repre
zentanți de seamă ai sportului 
românesc, nenumărate succese su
preme în competiții internaționa
le de mare prestigiu. Ne-am o- 
bișnuit cu ele, le-am considerat 
chiar firești, avînd în vedere 
condițiile de pregătire, talentul 
lor și al coechipierilor lor. Au 
fost, evident, pe firul acestor ani, 
și eșecuri, ce-i drept handbalul 
intrînd mult mai de curînd în 
acest con de umbră.

Și pentru câ prea mulți s-au 
obișnuit să-l aibă, să-l considere 
pe Gruia „port-drapel", îl pun și 
acum ca principal răspunzător ai 
degringoladei reprezentativei de 
handbal, nesfiindu-se să incrimi
neze vîrsta care nu iartă, și unele 
abateri de la disciplină. Nu cre
dem, însă, că în asemenea ca
zuri, determinantă poate fi lon
gevitatea sportivă a unuia sau

altuia, cu afît mai mulf cînd e 
vorba de un sport de echipă. 
Uităm, oare, acum, cînd ne 
bucură succesele Măriei Alexan
dru, că umăr la umăr cu ea nu 
e nimeni ,și că ceea ce se între
vede in urma ei se află prea 
departe ? Uităm oare, acum, că 
de o bucată bună de vreme se 
tot vorbește despre niște speran
țe ce ar urma să-i ia locul pe 
nesimțite lui Gruia, în septetul 
de bază ? Unde sînt ele și cînd 
va fi acest timp ? Ce părere au 
antrenorii echipelor de club ?

Acestea nu sînt false alarme și 
nici consecințele unei etape con- 
juncturale, ci întrebări firești, a- 
dresate celor ce se îngrijesc și 
răspund de schimbul de azi (nu 
de mîine) al unor sportivi de 
clasă.

Pentru că pregătirea și for
marea campionilor este o piesă 
fără antract, care cere mereu pe 
scenă actori talentati, dar și cu 
p excelentă cunoaștere a rolulu’.

-T------------------------------------------------

DUBLA GAZDA A HOCHEIULUI

După Sapporo, unde hochoiul 
și-a consumat tradiționala con
fruntare olimpică o celor mai 
bune echipe din lume, Miercurea 
Ciuc găzduiește grupa C a cam
pionatului mondial, trezind și mai 
mult apetitul iubitorilor de crosă 
și puc din țara noastră pentru 
întrecerile marilor speranțe ale 
grupei secunde, ce se vor disputa 
la sfîrșitul acestei luni la Bucu
rești. România este dublă gazdă 
a hocheiului mondial in acest se
zon, fapt, desigur, onorant pen
tru prestigiul recunoscut al spor
tului nostru, pentru capacitatea 
organizatorică a forurilor de spe
cialitate din țara noastră. Acum 
doi ani, Galațiul, acum Miercu
rea Ciuc se alătură Capitalei în 
efortul de a oferi oaspeților un 
cadru de concurs (dar și de re
creare) demn de o mare com
petiție internațională.

La antrenamen
tul de vineri, 
handbalistele de 

la Universitatea 
București au ju
cat... fotbal. Pină 

fi ele !...

echilibrat ia Leipzig și să ne asigu
răm calificarea la Ploifești. l)âf...“

Este sigur că oricare ar fi rezul
tatul ' dirș Semifinale, Universitatea 
București a realizat o bună perfor
manță. ajungînd printre primele pa
tru campioane ale Europei. De la 
ediția din 1961, cîștigată de Știința 
(Universitatea) București, al cărei 
antrenor a fost tot prot. Constantin 
Popescu, somitate incontestabilă a 
handbalului românesc, nici o altă 
formație din țara noastră nu a măi 
reușit să ajungă în semifinalele 
C.C.E.

Campioana României are însă di
ficultăți în pregătire. Ea nu reușește 
să găsească partenere pentru verifi
cări, deoarece echipele feminine di
vizionare au început pregătirile în 
aer liber (campionatul național va 
fi reluat la 2 aprilie), lotul nu este 
complet (trei jucătoare — Lucreția 
Anca, DOina Furcoi și Simdna Arghir 
— tab parte din echipa națională 
care evoluează la Neubrandenburg) 
etc. Pentru antrenorul echipei se 
pune și serioasa problemă a . campio
natului națiofial : pe de o parte nu 
poate începe pregătirile in aer liber, 
pe de alta va trebui să amine cîteva 
din primele jocuri și să-și aglome
reze finalul sezonului. Să sperăm 
însă că prin eforturi conjugate 
(echipă — antrenor — club — fede
rație) vor fi soluționate problemele 
în suspensie, că fetele de la Univer
sitatea se vor prezenta la cele două 
meciuri din semifinale in plenitudi
nea forțelor, lă valoarea lor reală. 
O iiouă performanță în acest presti
gios C.C.E. ar urca și cota generală 
a valorii handbalului feminin ro
mânesc.

Hristache NAUM

O ciștigătoare 

merituoasă a 

„Cupei de iarnă'1 
VULCAN

Pregătirile pentru returul campio
natului au fost încheiate duminică, 
o dată cu ultimble partide din „Cupa 
de iarnă". Lipsa terenurilor, a făcut 
ca această competiție să nu poată 
să desăvîrșească ceea ce comisia mu
nicipală de rugby a orașului Bucu
rești concepuse la început. Totuși, 
— în parte — scopul a fost atins.

în primul rînd, s-a dat posibilita
tea ca lotul de juniori, care se pre
gătește păntru „Cupa națiunilor — 
F.I.R.A." — să întllnească adversari 
din ce în ce mai valoroși. în același 
tlmpj echipele divizionare B, care 
cautâ să asalteze primul loc în cla
sament (loc care le-ar da posibilita
tea să promoveze în „A"), au avut 
prilejul să-și verifice stadiul de pre
gătire, la fel ca și formațiile din 
primul eșalon, chemate, de duminică, 
din nou la interesele de campionat.

VULCAN — CÎSTIGĂTOAREA 
ACTUALEI' EDIȚII

Cu toate că în lupta pentru cuce
rirea acestei cupe Vulcan nu a întîl- 
nit echipele divizionare A, Steaua și 
Gloria, totuși, ea a intrat în posesia 
trofeului datorită numărului de vic
torii (trei la număr) și al coeficien
tului dat de regulament pentru for
mațiile din divizia B. Nu înseamnă, 
însă, că Vulcan nu merită această 
cinste. In toate cele trei partide, e- 
chipa ciștigătoare a desfășurat un 
joc deschis, nu a abuzat de prea 
multe lovituri de picior, a dovedit 
multă disciplină.
STEAUA A INVAȚAT BINE LECȚIA

Pe locul doi s-a clasat Steaua. De
ținătoarea trofeului pe 1971 nu a 
urmărit numai victoria, ci rodarea 
întregului efectiv cu care speră să 
Cîștige terenul pierdut, după slabfele 
partide făcute în toamnă.

în afară de egalul făcut cu Stea
ua, Gloria nu a arătat mare lucru. 
Comoditatea antrenorului, a condu
cerii secției (care nu s-a îngrijit mă
car de organizarea meciului pe teren 
propriu) a dat să se înțeleagă că cei 
în cauză au alte preocupări li

Cît privește pe Olimpia, fără nici 
o victorie — ea a arătat, totuși, o 
bună pregătire și nu ar fi exclus 
să asistăm, în campionat, la o reve
nire a acestei formații.
„CUPA SEMICENTENARULUI U.T.C.", 

ÎN FAZA FINALA
Prin înfrîngerea echipei Școlii spor

tive nr. 2, drumul spre cucerirea a- 
cestui trofeu a fost deschis XV-lui 
Clubului sportiv școlar, căruia un 
singur joc egal îi este suficient spre 
a și-l însuși. Credem că cele două 
grupări vor alinia cele mai bune 
formații, duminică, la ora 10, pe te
renul Tineretului, iar amatorii de 
rugby vor avea ce vedea.

A doua întîlnire, în cadrul ace
luiași trofeu, se va disputa între 
Rapid și Olimpia. Ea va avea loc pe 
stadionul Tineretului IV, la aceeași 
oră.

Vasile PENESCU

pul. Ei au condus cu 9—4. 10—5, 13—9 și 
au âvuț de cîteva ori setbaLl la 12. Ele
vii antrenorului V. Petrișor. dintre care 
a in. remarcat. îndeosebi pe’ Ciuhiireaiiu, 
Chifu, Bărbulescu și Ionescu, nu au 
renunțat il.iei o ciipă la luptă, și au în
cheiat victorioși setul și partida, care 
le-a revenit cu 3—0 (8, 8, 17). De la 
crăi.oveni he-au plăcut mai mult firaun, 
Curteanu și A. Gâvozdea. Foarte bun 
arbitrajul cuplului V. Dufliitru-M. Ze- 
linschi. Cea niâi disputată partidă a di
mineții, „U“ Cluj—Politehnica Timișoara, 
a cunoscut palpitante răsturnări de scor 
pe parcursul a două ore și 15 minute 
de joc. In primele două seturi, clujenii 
— mai valoroși decît adversarii lo.r — 
și-au creat de fiecare dată avantaje 
clare dar au cedăt finâlurile. lăsind 
impresia că privesc cu... duioșie situa
ția colegilor ' lor timișoreni, amenințați 
de retrogradare. Astfel, în primul set, 
ei au pierdut după ce conduseseră cu 
13—5 și 14—6, iar in ăl doilea după un 
avantaj de 5 puncte (11—6 și 13—8)! 
Adevărul a fost însă că Folitehnica a 
jucăt ieri cu multă âriibiție, neprecupe
țind nici un efort într-un meci care 
le-ar fi readus speranțele salvării. în 
continuare. băieții luț C. Bengeanu au 
adoptat maniera specifică de joc (com
bina t-iv, variat), ștergînd orice suspiciune 
și ciștigînd pe merit cu 3—2 (—15, —13, 
10. 8. 14). deși în setul decisiv au fost 
conduși eu 14—13. în ambele echipe, 
jucătorii au evoluat oscilant, totuși me- 
ri:â remarcați Bînda, GHic, Mateescu 
(..U ‘ Cluj), Weiss, Girleăilu și Bugarsclii 
(Politehnica).

In primul joc al după-amiezii, dina- 
moviștii bucureșteril, liderii câmpiona- 
tului. au dispus clar cu 3—0 (10, 5, 6) 
de Politehnica Galați, în urma unui joc 
!n câre învingătorii au lntimpinăt mai 
multă rezistență doar la începutul se
turilor. Au arbitrat bine Z. Patru și N. 
Ionescu.

In continuare, studenții bucureșteni 
de la I.E.F.S. au produs 0 mare sur
priză. învlngînd echipa campioană, 
Steaua, cu 3—1 («, 10, —9 17).

Aurelian BREBEANU

(Urmare
din pag. 1)

MECIURI DECISIVE 
ÎN TURURILE 

ELIMINATORII

Fodorpatakiguț (Steaua) și V. 
mo Buc.) a fost capul de afiș 
tegoria rriijldcie — 90 kg. La 
inițiativa a ăvut-o Neguț, dar a 
contrat și ținut în pod, de unde a scăt- 
pat cu mare, dificultate (unii au văzut 
chiar tuȘ). în continuare, campionul a 
dominat ușor dar n-a reușit acțiuni 
clare și de fiecare dată, dinamovistul 
a evitat atacurile adversarului său. Spre 
sfîrșit, Fodorpataki reușește cîteva ac
țiuni și victoria îi revine la o diferență 
mică de pțmcte.

Iată și alte rezultate din ziua â doua 
a finalelor : cat. 48 kg — c. Alexandru 
(Constanța) b.p, I. Gibu (Dinamo Buc.), 
A. Crețu (Slatina) b.t. Gh Duzelu (Ora
dea) ; 52 kg. ; FI. Răduț (Metalul Buc.) 
b.t. C. •• •
Stoiciu 
ța), 57 
Neagu 
tești) 
Buc.) ;
Buc.)
I. Szoboszlai
naia) ; 68 kg : A. To’th (Brașov) Vt. M. 
Bădiță (Rapid Buc.), E. Hupcă b.p. A. 
Popa (Bacău), S. Popescu b.t. Gh. 
Gheorghe (Metalul Buc.) ; 74 kg : I.
Găbor (Steaua) b.t. S. Șerban (Craiova), 
V. Prențu (Bacău) b.t. I. Ciobanu (Ti
mișoara) ; 82 kg : T. Olteanu (Progresul 
Buc.) b.p. A. Hâmpu, I. Lăcrățeanu 
(Pitești) b.t. M. Rada (Slatina) ; 90 kg : 
D. Manea (Tul cea) b.t. P. Zaharov 
(Steaua), Fr. Naghi (Cluj) b.t. M. Duca 
(Oradea) : 100 kg : N. Martinescu (Dina
mo Buc.) b.t.. Fi Chițu (Slatina), I. 
Frujină (Pitești) egal St. Kertai (Ora
dea) ; 4-100 kg : N. Mandea (Dinamo 
Buc.) b.t. M. Covătariu (Rădăuți), N. 
Pavel (Steaua) b.t. A. Bucov (Pitești),

(Dina- 
la ca- 

început, 
fost

(Rapid Buc.), Gh.Ciobotaru
(Steaua) b.t. L. Salop (Constan- 
kg : N. Olaru (Pitești) b.t.
(Constanța), M. Boțilă b.p. - -
62
b.t.

M.
Arcadie 
I. Păun 
Topîrjan

A. 
(Pi- (Progresul 

(Dinamo 
(Gălați),

P.
kg :

C.
(Oradba) b.t. I. Oârgă (Si-

0 CONTRIBUȚIE SUBSTANȚIALĂ
ftirmare din pag. I)

și spectalcril marilor compe’.iții. Bine
înțeles. cei disciplinați, care asigură 
prin atitudinea lor o atmosferă civi
lizată ne stadioane. Pină aeum, au 
fost premieți c parte dintre cei ca_e 
si-au respectat locurile indicate pe bi
lete. iar în viitor vom aplica și alte 
forme de stimulare a ..fair-play”- 
ului nu numai pe terenuri, ci și in 
tribune-

Specificul activității noastre, strlns 
leeat de fenomenul sportiv, ne obli
gă la întreținerea unor relații «le bună 
colabora-e cu organele conducătoare 
ale C.N.E.F.S. și ale federațiilor. Pen
tru a ne limita la un singur exem
plu. vom arătă că programele con
cursurilor Pronosport se axează în 
principal pe cuprinderea celor mai 
atractiv^ meatlri din căărul campio
natului autohton «ie Rxbâl. Impli
cit. federația de specialitate se stră
duiește să nrocrameze aceste partide 
în asa fel Incit să ne permită in
troducerea lor în programei» Prono
sport. Am dori, însă. In deplin acord 
cu doleanțele tuturor participanților 
la concursurile de pronostitmri spor
tive. ca programul «ompetitional o 
dată fixat să fie si respectat, fără 
mcdificâri de „ultimă oră".

— Revenind la sistemele de joc 
organizate, ne puteți... divulga secre
tele unor eventuale noutăți?

— Fără a răpi din plăcerea surpri
zei. pot totuși să-i anunț pe parti
cipants la concursurile de prono
sticuri sportive că în scurt timp vor 
trebui să... înfrunte dificultățile ale
gerii celor mai bune pronosticuri în 
vederea obținerii marilor premii ofe
rite de un nou «xihcurit speriăl Prono
sport. In prima parte a desfășurării 
returului campionatului de fotbal. 
Nu vor absenta noutățile plăcute nici 
pentru jucătorii la Pronoexpres, Loto 
și Loz în plic.

Datorită unor asemenea atractlvi- 
zări a concursurilor noastre, a fost 
posibil ca In 1971 beneficiile alocate 
mișcării sportive să fie superioare cu 
13,5% față de cifrele planificate, iar 
anul acesta avem temeinice motive 
să credem că vom înregistra depă
șiri si mai mari.

Pentru a ne ajuta B&rtitipanții, pe

lîr.gâ amănuntele publicate cu regu
laritate In „Programul Loto-Prono- 
sporri. vom edita $i p serie de bro
șuri de scheme reduse, pliante cu 
descrierea condițiilor de ioc și pre
miere pentru diferitele formule teh
nice etc.

— Cel mai mare eveniment sportiv 
a! anului. Jocurile Olimpice, vă vor 
oferi lin „subiect" și pentru concursu
rile dv.?

— încă din anul trecut am atribuit 
atît 1a concursurile speciale, cît și 
la cele obsnuite, premii constînd In 
exursii la Munchen, în perioada 
Jocurilor Olimpice. Cîștigătorii aces
tora sînt de pe acum în febra aștep
tării startu’ui olimpic.

Și noi sîntem în febra Unei aștep
tări. comune cu cea a tuturor iu- 
b’.torildr fotbalului din țara noastră: 
calificarea echipei naționale în tur
neul final al J.O. Acest succes ne-ar 
oferi fericitul prilej de a lansa un 
concurs special, cu programul axat 
Pe meciurile din cadrul turneului 
olimpic. Noi sintem pregătiți pentru 
aceasta. Așteptăm numai..- ronfir- 
marea necesară din partea fotbaliș
tilor noștri, cărora le dorim deplin 
succes 1

R. Codreanu (Arad) b.t. V. Moisil (Ra
pid Buc.), V. Dolipschi (Dinamo Buc.) 
b.t. R. Codreanu (Arad).

Duminică au loc ultimele întreceri.

——

din al cărei cuprins spicuim :

FOTBAL :
• înaintea meciului cu Un

garia, Cornel Dinu e de pă
rere câ „Ofensiva începe din 
careul propriu".

e „Un clasament care invi
tă la atac" — un comentariu 
la reluarea campionatului.

• Echipa Iugoslaviei apără 
titlul de „vicecampioană a Eu
ropei" — corespondență din 
Belgrad, în exclusivitate pen
tru revista SpOrt.

HOCHEI :
• înaintea începerii între

cerilor din cadrul grupei B a 
campionotului mondial de 
hochei.

HANDBAL :
e Fotoreportajul întrecerilor 

de la „Trofeul Carpați".
BOX :
e „Ambiții pugilistice la 

poalele Tîmpei" — o după- 
amiază printre boxerii de la 
Dinamo Brasov.

ATLETISM
e „Cupa de cristal" — o 

competiție valoroasă în pers
pectiva campionatelor europe
ne de la Grenoble.

RUGBY:
• în preajma startului, 

scurte popasuri la „Grivița 
Roșie", „Sportul studențesc" și 
„Agronomia Cluj".

ORIZONT EXTERN :
• Afleți de cuioare, mari 

favoriți olimpici — fotogra
fiile celor mai reprezentativi 
sportivi negri.

• în acest număr faceți cu
noștință cu „Miss automobil 
1972".

Procurați-vă din timp acest 
interesant număr.

LOTO-PRONOSPORT
Cîștigătorii excursiilor în Austria de la Tragerea Specială Pronoexpres 

a Mărțișorului din 1 martie 1972
Categox-ia o (6 excursii Turul Austriei):

1. Gaspar Jeno — com. Ghioroc jud. Arad;
2. Orthmayr Iosif Aloisiu — Reșița 3. Cos- 
tescu Ioan — Craiova; 4. Gereben Maria 
— com. cehâluț Jud. Satu-Mâre; 5. Sa-

moilâ Constantin șl 6. Drăguț Ștefan din 
București. Cîștigătorii excursiilor TURUI. 
CEHOSLOVACIEI vor fi publicați în nu
mărul de marți al ziarului.

retCîștigătorii autoturismelor de la Tragerea Specială Pronoexp 
a Mărțișorului din 1 martie 1972

Categoria « (11 autoturisme SKODA
S 100): 1. Mârin Dorica — Arad: 2. He- 
redeu loan — Sînnlcolâul de Beiu), jud. 
Bihor; 3. Maria Ciocan — Brăila; 4, Smeu 
Eftlmie — eoni. Bozovici, jud. Caraș Se
verin; 5. Susan M. Mihai — Iași; 6. 
Dintțâ Ion — Oltenița: 7. Dinlțâ Călin — 
Oltenița; 8. Băllă Marla — Sibiu; 9. Aie- 
xandrescu p.. Mircea: 10. Bădescu Poiln 
Paul șl 11. Sarchlsian Garbls, toți din 
București.

Categoria ăț y A’AWJțWtel 0.AG4A

1300): 1, Mărăcine Nicolae șl 2. Fill- 
pescu Eugen din București.

Categoria N (4 autoturisme DACIA 
1100 sau SKODA S 100 plus 2.000 lei în 
numerar): 1. Șerbân C. Ioan — Pitești; 
2. Manda Marcel — Craiova; 3. Oarfâ 
Nlcolâie — com. Borcea, I.A.S. Pletroiu, 
jud. ialomița; 4, Berbecaru Fănlca — 
Fetești Gară, jud. Ialomița.

Rubrică redactată de Loto—Pro
nosport,



In turneul de handbal feminin ele la Neubrandenburg

18-17* (10-8)
NEUBRANDENBURG 11 (prin 

telefon). După o zi de pauză, au 
fost reluate întrecerile marelui tur
neu internațional de handbal fe
minin ce se desfășoară în locali
tate. La capătul unei partide spec
taculoase, în care s-au marcat 35 
de goluri, echipa României a în
vins la limită formația Cehoslova
ciei : 18—17 (10—8).

Handbalistele noastre au domi
nat în permanență (1—0. 5—2, 7—3, 
10—7. 11—9, 13—10 și 16—12), mar- 
cînd o creștere evidentă în jocul 
ofensiv. Apărarea echipei, însă, a 
comis și de această dată numeroa
se greșeli, permițînd adversarelor 
dese infiltrări pe semicerc. De la 
situația de 16—12, formația româ
nă a jucat patru minute în infe
rioritate numerică, handbalistele 
cehoslovace reușind să reducă din 
diferență în final. Au înscris : Ar- 
ghir 6, Ibadula 4 (două din 7 me
tri), Băicoianu 3, Magyar! 2. Tere
zia Popa 2, Furcoi pentru selecțio
nata română. Din echipa cehoslova
că, principala realizatoare a fost 
Mourkova (8). Bun arbitrajul pres
tat de cuplul Wechner — Bucha 
din R. D. Germană.

în celelalte partide ale zilei, re
prezentativa R. D. Germane a ob
ținut cea de a 4-a victorie conse
cutivă, intrecind Ungaria cu 15—11 
(9—4), iar echipa Danemarcei, con- 
firmînd forma foarte bună, a în
vins comod naționala Poloniei cu 
12—7 (8—6).

înalntaa ultimei etape, în care 
formația României va întilni pe 
campioana lumii, selecționata R. D. 
Germane, clasamentul 
fel:

1. R. D. Germani
2. Danemarca
3. România
4.
5.
6.

Ungaria 
Polonia 
Cehoalovada

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

arată ast-

0 
o 
o
1 
o
1

o
1
2
2
3
3

69—43 8
6
4
3
2
1

50— 44
51— 58
48—46
52— 65
57—85

HANDBALIȘTII 
DIN MAROC 
IN ROMÂNIA

Steaua Roșie Belgrad
joacă la Galați

Astăzi sosește in țara noastră repre
zentativa masculină de handbal a Ma
rocului. care va susține citeva partide 
În compania unor forma-.:: ror..ănești. 
Primul joc al handballștilor marocani 
va avea loc miercuri dupa-amlazâ. tn 
sala Fîoreasca, cu Începere de la ora 
20. Oaspeții vor primi replica echipei 
Universitatea București.

Tot astăzi urmează să vină, la Invitația 
clubului S.C. Bacău, formația sasculi-a 
Steaua Roșie Belgrad care va tatLrd 
la Galați echipa Politehnica dlr. locai- 
tata și apoi pe S.C. Bacău.

I

TE
(Ormare din PO9- V

PIOT
ATLETII ROMÂNI 

CONCUREAZĂ AZI LA:

concurat. în se- 
mg. Valeria Bu- 
un start bun.

— calificată pentru 
deci, in disputa 

restul concurenților 
bucuria de a se nu-

întindere. Iată rezultatele

Rabsztyn

lungime —
LEANV 0 
ÎL» : » m

Conunuâ’-e 
le nu ne-au 
«flrșitul zilei

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
V Sar.eevt 16.80 — 16.87 — N 

— 16,47 — 16^97 — 16-96.
După cum se vece. Saneev a luat 

cor. ducerea după prima sărirură. 
imfcunătătiridu-și fa a doua încer
care performanta. La a 5-a tenta
tivă. Corbu a obținut 16.89 m. Spe
cialiștii prcoosficau (cam devreme—) 
victoria sa. Timp de 18 minute, 
cit au sărit ceilalți 8 coacurenți. 
intercalați între Corbu și Saneev. 
această părere se r onsolidase. Dar. 
campionul scvietic s-a întrecut pe 
sine și a realizat în final 16.97 și 
16.96. sărituri care i-au adus pe 
merit titlul de campion european 
In saiă al treilea în cele trei edi
ții indoor.

L V’iktor Saneev (U.RSS.) 16^7 
m — campion european; 2. Carol 
Corbu rRomânia) 16.89 m; 3. Va
lentin Sevcenko (UJLS.S.) 16.73 m: 
4. Ghenadi Besonov (UJUSS.) 1638 
m: 5. Milan Spasoevici (Iugoslavia' 
16.29 m: ‘ ~ ăîfZMMM
16.27 m; 
ța) 16-26 
(Polonia)

Tot dir 
riile probei 
fanu. Deși 
fiind oină 
la egalitate 
Valeria a

zind o 
cestei

1. Rabsztyn (Polonia) 7.05 s;
Antenen (Elveția) 7,15 s ; 3. Wilson 
.Anglia! 7^2 s: 4. Bufanu (Româ

nia > 7.23 s; 5. Andre (Franța) 7,31 s.

Ora 11 : 5* mg serii — NICO- 
LVE PEKȚA (semifinalele la ora 

Ur finala la 17,49) ; 11,10 :
VIORICA VISCOPO- 
ELEXA X IXTILA ; 

seru — ALTLA MA- 
KĂfESCV și MARIANA GOTH 
(semifinalele la ora 16, iar finala 
ia 1739> ; 11.** : ** ni finală — 
IUAXA SILAI ; IUI : Înălțime 
— CORNELIA POPESCU.

în concursurile dâ T tor etch feț Ilarii

JIU Șl ȘH - comportări remarcabile
PARIS, 11 (prin telefon). Cu o for

mație aflată în plin proces de omo
genizare, echipa masculină de flo
retă a Stelei a obținut la Coubertin 
locul 5. Se putea oare, mal mult 7

Inițial, floretiștii bucureștenl au 
evoluat satisfăcător, trecînd de cam
pioana Bulgariei, mult mai ușor 
decît o dovedește scorul (9—7). S-au 
detașat Țiu și A. Ștefan, fiecare cu 
cite 3 victorii. Ardeleanu a punctat 
de două ori, iar Bănică o dată. Și 
mai faci! a fost succesul asupra 
campioanei Belgiei (11—2), meci în 
care Țiu, Niculescu și Ardeleanu au 
întrunit același număr de victorii 
(cite 3), în timp ce A. Ștefan a ob
ținut și el două victorii.

După această dublă evoluție reu
șită, floretiștii de la Steaua au în- 
tîlnit un al treilea adversar, net 
mal dificil, pe Racing Paris, (la care 
au pierdut : 4—9), formație în care 
Iși semnează prezența trei dintre ti-

0 EXCELENTĂ PERFORMANȚĂ
(Ormare din pag. I)

6. Michael Sauer (R.F.G.)
7. Bernard I.am-: tie (Fran
ci: 8. Mihail Joakimowski 
16—1 in.

nineață a 
de 50 
a luat 
ta apropiere de sosire 
cu Antenen și Wilson.
pierdut teren, acu-

DE LA SAPPORO LA MIERCUREA CIUC

tularii naționalei Franței, Magnan, 
Noel șl Berolati. Și, totuși trăgătorii 
noștri au abordat cu mult curaj par
tida, obțînînd 4 victorii (Țiu — două, 
la Noel și Cornet cu 5—3, Ștefan — 
una, la Cornet cu 5—3 și Bănică •• 
tot una, la același Cornet, cu 5—3), 
în timp ce In alte trei asalturi ei au 
cedat la limită : Berolati — Bănică, 
Magnan — Ștefan și Berolati — Ște
fan. Cu alte cuvinte, ar fi putut 
exista un raport de forțe mult mai 
echilibrat, dacă, bineînțeles, experi
ența și maturitatea floretiștilor fran
cezi nu și-ar fi spus cuvîntul.

Oricum este de apreciat comporta
rea bună a Iul Țiu, și plusul de per
sonalitate al lui Ștefan. ' Ne-am fi 
așteptat la mai mult, în schimb, da 
la Ardeleanu, care în meciul cu Ra
cing n-a reușit să-și adjudece nici 
un asalt. Și, practic vorbind, el est» 
trăgătorul nr. 2 al echipei.

Finala „C.C.E." la floretă bărbați 
a fost cîștigată — ca și anul trecut 
— de campioana Franței, S.C. Me. 
Iun. în finală i 9—5 cu T.S.K.A. Mos
cova.

Sîmbătă au început întrecerile 
pentru „Trofeul Adrlen Romei". Din
tre români, Țiu șl Ștefan au ajuns 
în turul III, ultimul din prima zl 
a concursului, In timp ce Niculescu 
a rămas în turul II (la o singură 
tușă diferență de vest-germanul We- 
sel). Ardeleanu ți Bănică au fost 
eliminați din primul tur I

două meciuri — cu Santelli New 
York și Wiener S. K. — a avut și 
ea o contribuție remarcabilă : 4 vic
torii și respectiv 2.

Dintre celelalte formații, Ujpest 
Budapesta a dovedit o mare capaci
tate de luptă, dublată firește și de 
o pregătire corespunzătoare. Așa se 
și explică victoria trăgătoarelor ma
ghiare obținută în fața floretistelor 
de la Dynamo Moscova, din rîndul 
cărora n-au lipsit foarte cunoscutele 
Zabelina, Kirkova și Ivanova.

★
„Trofeul Martini", acest veritabil 

remiu Oscar al scrimei feminine, se 
ucură de o participare record i 250 

de floretiste din 21 de țări, repre- 
zentînd toate continentele. Printre ele 
și cele 5 sportive de la Steaua. Ele 
au trecut cu bine primele două tu
ruri, care s-au încheiat la ora trans
misiei. Drimbă, Stahl și Pascu au 
fost fruntașe în turul I, în timp ce 
Ardeleanu a ocupat locul 2, după 
Skladanowska, iar Szabo locul 3, du
pă Musio șl Muthford. în turul II, 
Drimbă, Pascu și Stahl au repetat 
reușita din primul tur. iar Szabo și 
Ardeleanu s-au impus șl ele. trecînd 
mai departe, în turul III.

după-amiază. tntreceri- 
produs satisfacții. La 
aveam să notăm că. in 

afara lui Corbu — medaliat cu argint 
și a Ilenei Silai 
finală și aflată, 
pentru medalii, 
noștri n-au avut 
mâra printre primii 8.

Deși calificată din serii. Valeria 
Bufar.u n-a participat la finala pro
bei de 50 mg fiind accidentată; 
Corbu — cu 7,62 și Valentin Jurcă 
— cu 7.61 n-au avut acces In finală 
la lungime. Valentina Cioltan și Ana 
Sălăgean n-au putut avansa in elita 
aruncătoarelor de greutate, iar Csa- 
ba Dota — comportlndu-se cu mult 
sub posibilități — a sărit la înălți
me doar 2.05 m (a renunțat la 2.08 
și a dobori: la 2.11) -

Proba de KO m femei a avut o 
desfășurare palpitantă. In prima se
rie au participat 5 concurente. După 
primii 40 m. Ileana Silai a trecut la 
conducerea grupului și n-a mai cedat 
primul loc. Tactica a fost bună, f»- 
rind-o de eventuale.» surprize. Iată 
clasamentul: 1. Ileana Silai (Româ
nia) 2^638 : 2. Ellenberger (R.F.G.) 
2it*.7< ; X Sikora (Austria) 2D7.26; 
4. Beachon (Anglia) 2:OB.9O. în seria 
a n-a (S concurente) primul loc a 
fost ocupat de Hoffmeister (R.D.G.) 
2.-M.18 : î. Govoai (Italia) 2:06,34 : 3 
Zlateva Bulgaria) 2:06.57 : 4. Merten 
iILF.G.) 2a6.82 Conform regulamen-

ui. pentru finală s-au calificat 
mele do-aă clasate din fiecare se- 

si aiie două concurente (Zlateva 
Merten) care au avut cele mai 

bone timpuri dintre ocupantele ee- 
lorlake kxuri. Astfel. Maria Sikora 
deși clasată pe locul III în seria I a 
fost eliminai— Finala va avea loe 
miine nr astăzi' la ora 11.40

Rer_'.:a-.e tehnice în probele înche
iate sîmbătă dupâ-amiază :

Lungime : 1. Max Klauss (R. D 
Germană) 8A2 m — campion euro
pean : X Hans Baumgartner (R. F 
a Germanie ’ 7.99 m ; 3. Broz (Ceho
slovacia) 738 m; 4. Rak (Iugoslavie)

Iată-l pe Viktor Saneev in sări- 
tura-record de 16,97 m 

Telefoto : AP-Agerpres

5. Klepik (U.R.S.S.) 
(Franța) 7,79 m ;

7,71 m ; 8. Davies
9. C. Corbu 7,62 m ;

7,82 m:
7. Beer 
(Anglia)
10. Va-

ȘAHISTHE NOASTRE 
PE LOCURI

EPENTAȘE LA BELGRAD
După consumarea a 5 runde, In turneul 

internațional feminin de șah de la Bel
grad, conduce Lazarevld Mllonka (Iugo
slavia) cu 3 puncte șl două partide În
trerupte, urmată de Alexandra Nlcolau 
(România) 2 1/2 (2) puncte. Ellsabeta Po- 
Uhroniade (România) șl Suzana VerOczi 
(Ungaria) cite 2 1/2 puncte șl o partid! 
întreruptă fiecare.

In runda a 5-a, Polihronlade (cu piesele 
negre) a învins-o pe Kovacevlcl, Verbczl 
a remizat cu BeLamarid, Lazarevlcl a 
cîștigat la Solsolova. Nlcolau a Întrerupt 
eu Kahlbrenner, dar Înaintea acestei 
runde, șahlsta noastră dștlgase parti
dele întrerupte cu Gordana Jovanovicl Șl 
Vreeken.

7,88 m ; 
6. Pani 
(R.D.G.) 
7,64 m : 
lentin Jurcă 7,61 m.

50 m bărbați : 1. Borzov (U.R.S.S.) 
5,75 s — campion european ; 2. Kor- 
neliuk (U.R.S.S.) 5,81 s ; 3. Papageor- 
gopoulos (Grecia) 5,82 s ; 4. 
rer (R.F.G.) 5,84 s;
da) 5,93 s; 6. Carballo 
6,28 s.

50 mg femei : 1. Erhardt
6,85 s — campioană europeană ; 
Sukniewicz (Polonia) 6,94 s; 3
Antenen (Elveția) și Rabsztyn (Po
lonia) 7,05 s ; 5. Bach (R.F.G.) 7,10 s; 
6. Mahr (Austria) 7,40 s.

Greutate femei: 1. Cijova (U.R.S.S.) 
19,41 m — campioană europeană ; 
2. Ivanova (U.R.S.S.) 18,54 m ; 3. A- 
dam (R.D.G.) 18,30 m ; 4. Hristova 
(Bulgaria) 17,92 m ; 5. Szewinska (Po
lonia) 17,88 m; 6. Nekrasova (U.R.S.S ) 
17,68 ’ “ ’ • • • •
17.60 
cia) 
17,09 ____ _______

înălțime bărbați : 1. Major (Unga
ria) 2,24 m — campion european | 
2. Sapka (U.R.S.S.) 2,22 m j 3. Har- 
mak (U.R.S.S.) 2,22 m.

camp

I
Da I _-

g.strează 
calitative

• Arbitrul Franz Baader:
Să dăm un ton bărbătesc 

jocului de hochei, 
dar să nu tolerăm brutalitatea

Austria —...Se terminase meciul
Ungaria. Sala se golea încet, jucă
torii se dezechipau în vestiare. în- 
tr-una din cabinele de sub cupola 
„Palatului de gheață" ne aflam cu 
Franz Baader, unul din cei doi ar-

Crosa zilei:

JOSEF PUSCHNIG
In ultimele meciuri ale tur

neului, atunci cînd formația 
Austriei 
tatorii 
multe și 
cătorul 
acestui tricou este Josef Pu- 
schnig, care atît in partidele- 
cheie, cit și in cele fără miză 
a ridicat evident capacitatea

atunci cînd
intra pe teren, spec- 
aveau aplauze mai 

i mai calde pentru ju- 
cu nr. 7. Purtătorul

echipei sale, fiind principalul 
ei creator. împreună cu toată 
lumea i-am admirat străluci
rea, tehnica și rafinamentul 
tactic. Intrebîndu-1 cum a re
ușit să devină un virtuoz al 
crosei, Puschnig ne-a răspuns 
că, mai demult, în Austria, a 
jucat un canadian, Tony Le
mon, considerat de opinia pu
blică drept cel mai complet 
hocheist și că a încercat să-l 
copieze pe acesta.

Josef Puschnig este originar 
din Klagenfurt. Joacă hochei 
de la 10 ani, la îndemnul fra
telui său Hans, cindva și el o 
stea a arenei de gheață. Are 
26 de ani, 1,78 înălțime, 88 de 

din echipa 
campioana 

de meserie

kg. Face parte 
A.C. Klagenfurt, 
Austriei și este 
șofer.

Alte pasiuni sportive: teni
sul și fotbalul, pe care le 
practică în timpul verii, corn* 
pletindu-și pregătirea pentru 
sportul îndrăgit.

5,82 » ; 4. Wuche- 
; 5. Vilen (Finlan- 

(Spania)

(R.D.G.) 
; 2. 
3-4. TURUL BLESTEMAT

bitri ai dramaticei partide încheiate 
cu puțin timp înainte.

Vi-1 amintiți, desigur, di 
de la grupa B a 
mondial de la București. Spec 
l-au socotit printre cei mai 
„cavaleri ai fluierului", ad 
du-i nu numai promptitudinea deci
ziilor, dar și eleganța patinajului, 
care trăda pe fostul sportiv. De a- 
tunci acest arbitru din R-F. a Ger
maniei a traversat o perioadă ce 
glorie. A fost invitat să arbitreze 
în grupa A și. după cum ne măr
turisea, recent i s-a împlinit un 
vis, participînd la -Olimpiada Aibă" 
de la Sapporo, unde a 
meciuri, 
S.U.A..

printre care U.K S.S. 
Cehoslovacia — Sui 

C.R.S.S. — Cehoslovacia si S U-A. 
Finlanda.

— După cum patinați se pare 
ați fost un._ artist al gbeț

— Nu De "la
am juc 
și Ober 
donai ( 
în lumea h 
de cîteva < 
reprezentativă ce

— Dacă pe vremea cînd era 
câtor de hochei nu vi s-a r 
numele în arena mondială, specta
torii noștri și special 
la Miercurea Ciuc vă 
mai dotat arbitru.

— Aprecirea mă flatează, 
spun că -descoperirea" nu 
mic senzațional, ba. dim 
este destul de comună. După 
mea. este firesc și teoretici 
susține chiar că e obligata 
orice arbitru să aibă excelente 
tăți, mai ales dacă vrem ca tm 
rile să devină mai spectacu 
mai dinamice, mai cursive. M 
fer la faptul că jocul trebui 
sat cit mai liber, fluierfndu-se d< 
duritățile și toate celelalte 
de la disciplină. După părer 
arbitrii pot da un ton mai 
tesc, de hochei autentic, meci: 
pe care le conduc.

— Au fost asemenea cazuri la 
Miercurea Ciuc?

ECHIPELE ITALIEI
(Urmare din pag. 1)

fizlrt

m; 7. Vasenkova (Bulgaria) 
m : 8. Fibingerova (Cehoslova- 
17,40 m; 9. Valentina Cioltan 
m ; ...11. Ana Sălăgean 16.04 m.

cMGAgy-fAVORITII CONTINUA SERIA■

Dt PATINAJ ARTISTIC
MONTREAL 11 (Agerpres) — Pa- 
atoarea austriacă Beatrix Schuba 
confirmat succesul realizat la 
mpiada de ia Sapporo, clștigînd

ia Calgary (Canada) și titlul de 
camp.uară a lumii la patinaj artis- 

a terminat

2 713 puncte, Zsuzsa Almassy (Un
garia) — 2 643,3 puncte.

în proba de dans, înaintea dispu
tării figurilor libere, în fruntea cla
samentului se află perechea sovie
tică Ludmila Pahomova, Alecsandr 
Gorșkov, secundată de cuplul vest- 
german Angelika și Erich Buck, 
campioni europeni.

a treia le-au lipsit resursele 
pentru a putea forța victoria.

Și astfel, se înregistrează 
remiză în turneu: Austria — 
Chineză 
golurile 
8 și 14) 
45). Au 
(6 min. eliminare), Gh. 
(România), Ernie Zaalberg (Olanda'

ITALIA — UNGARIA 
6—6 (3—4, 1—2, 2—0)

A fost cel mal dramatic joc al 
cestul turneu. Echipa Ungariei a j

prima
R. P.

2—2 (2—0, 0—1, O—1) prm
marcate de Schwîtzer (mln. 
și Ceng lung-min (min. 25 și 
arbitrat bine, un med fa r

Tasnadi

a- 
ju-

diversele întîmplărl, să amintim 
că această veritabilă „comedie a 
erorilor" — cum a denumit un 
confrate Turul Andaluziei — a 
cunoscut in această ediție și tris
te scene de doliul după a doua 
etapă, greu rănit intr-o cădere, 
a murit la spitalul din Cordoba 
tînărul rutier spaniol Manuel 
Galera, o a doua victimă a di
ficultăților traseului — madri
lenul Damaso Torres — aflîn- 
du-se între viață și moarte, in 
urma unei busculade consu
mată cu o oră înaintea încheie
rii competiției, busculadă de 
producerea căreia — circulă un 
zvon de culise — s-ar fi făcut 
vinovați tocmai fruntașii clasa
mentului.

Acestea fiind datele, declara
ția remisă presei de olandezul 
Jan Krekels n-a mai surprins 
pe nimeni, căci toată lumea — 
cicliști, antrenori, spectatori, zia
riști și chiar organizatori — s-a 
văzut nevoită să recunoască fap
tul că întrecerea a constituit un 
dureros eșec, unic pînă și în 
analele asprului ciclism, profesio
nist. Iată ce spune Krekels: 
„N-am să mai vin în Andalu
zia.. Cursa asta e ghinionistă. 
Turul ăsta parcă e blesemat".

Se vede că moartea stupidă, 
intr-un accident rutier din mar
tie trecut, a belgianului Jean 
Pierre Monștri — cîștigătorul 
ediției 1971 a circuitului anda
luz — n-a fost decît un avertis
ment pentru organizatorii com
petiției, aflați astăzi intr-un pe
riculos impas, țintă a ironiilor 
și criticilor nimicitoare.

După toate probabilitățile, în 
februarie viitor, nimeni nu va 
mai lua startul din Malaga, Tu
rul Andaluziei — competiție 
dură și îndoliată, traversată de 
prea multe fraude și compro
misuri — dispărînd de la sine, 
fără publicitate și fără tam-tam- 
uri, ascunzîndu-și fața vinovată.

Dorian SAVA

Nu de mult, s-a încheiat la 
Malaga, într-o atmosferă de tris
tețe șj incertitudine. Turul ci
clist al Andaluziei, cursă de 5 
zile, plimbînd pe șoselele renu
mitei provincii snaniole 40 de a- 
lergători profesioniști din 6 țări.

S-a terminat — e un fel de-a 
zice, căci rezultatele definitive 
sînt contestate cu vehemență, la 
cîteva săptămini de la tragerea 
cortinei, în vreme ce organizato
rii (care decernaseră inițial cu
nuna de învingător olandezului 
Gereard Vianen) amină la nesfîr- 
șit anunțarea deciziei finale', in- 
vocînd depunerea de noi contesta
ții și ., contracontestații, lansate 
după proclamarea ierarhiei ofi
ciale!

De fapt, ce s-a întîmplat? 
La

tea de premiere — care confir
mase ca învingător al Turului pe 
Vianen, urmat la 7 sec de com
patriotul său Krekels și la un 
sfert de minut de spaniolul Li
nares — a explodat prima 
„bombă", publicindu-se descali
ficarea (pentru dopaj) a ciștigă- 
torului etapei a treia și promo
varea pe locul I a celui de al 
doilea clasat al zilei respective, 
olandezul Krekels care — cu 
cele 15 secunde de bonificație 
suplimentară — devenea deodată 
învingătorul întregii curse!

Vianen, însă, nu s-a împăcat 
cu gîndul înfrîngerii la „masa 
verde" și a insistat — în urma 
unor discuții prelungi în incinta 
delegației olandeze — asupra e- 
fectuării unui control antidoping 
amănunțit. Rezultat: atît Krekels 
cit și... Vianen au apărut, după 
această nouă procedură, ca sus- 
pecți, doar protestul energic al 
managerului Pellenaeres împie- 
dicînd — între alte admonestări 
— amendarea lor imediată cu 
cite 10 minute șj atribuirea tro
feului spaniolului Linares.

In timp ce harababura conti
nuă și organizatorii judecă încă

cîteva ore după festivita-

Schuba

SI AUSTRIEI

ce vă mai
afară ce arbitrajul

e Italia

J

cam-

PE MICUL ECRAN

Lx:-'.e-.:ul patinator cehoslovac Ondrej Nepela n-a ratat titlul de 
■ion al lumii, cucerindu-l joi seara în întrecerile de la Calgary 
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de ani și am 
viața de fa- 

zica foldori- 
emațicr.aiă. 
lierașii din 

in o eră pe zi mă 
ind aceste superbe 
his Franz Baader.

primul loc în clasamentul general 
cu 2 7783 puncte, urmată de Ka
ren Magnussen (Canada) — 2 745,2 
puncte, Janet Lynn (S.U.A.) —

NĂSTASE ELIMINAT DE ORANTES!

/

4

TELEX • TELEX .TELEX . TELEX .TELEX . TELEX
La Oregon se desfășoară campio
natele naționale de schi ale S.U.A. In 
proba de slalom uriaș feminin, victoria 
a revenit sportivei Sandra Poulsen. Ea a 
realizat timpul de 81,03 fiind urmată în 
clasament de Suzan Corrock, medaliată 
cu bronz la J.O. de la Sapporo. Proba 
masculină a fost dominată de Jim Hun
ter. De remarcat că 19 concurențl 
fost descalificați In această probă.

Pe locul doi. Zygmunt Kaecki (Pjiaaia) 
s-a situat pe locul trd.

au

In sala Expoziției din Dortmund 
disputat meciul Internațional amical 
handbal dintre echipele masculine 
R.F. a Germaniei șl U.R.S.S. Victoria a 
revenit handballștilor sovietici cu scorul 
de 15—13 (8—4).

s-a 
de 

ale

Cu prilejul reuniunii de box care a avut 
loc la San Remo, campionul european 
la cat. semiușoară, Italianul Tommaso 
Galii, și-a pus centura în joc In fața 
belgianului Jean de Keers. Galii a re
purtat victoria prin abandon în repriza 
a 11-a.

Competiția feminină de baschet «Cupa 
Cupelor" a programat paradele retur 
ale semifinalelor. La Montceau Ies 
Mines, echipa franceză ..Gerbe- a pri
mit replica formației Spartak Lenin
grad, marea favorită a compeCpei. Bas
chetbalistele sovietice au obținut vic
toria cu scorul de 78—53 (40—32). învin
gătoare șl în primul meci (scor: 96—H). 
Spartak Leningrad s-a calificat pentru 
finala Cupel. In a doua semifinală, dis
putată la Sofia, echipa locală Lokomotiv 
a întrecut cu scorul de 81—72 (31—39) 
formația iugoslavă Vozdovac. S-au ca
lificat jucătoarele din Belgrad, care au 
cîștigat primul 
de

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Washing 
ton au furnizat două rezultate mai 
puțin așteptate de unii specialiști. 
Astfel, Tom Gorman (S.U-A.) l-a eli
minat cu 3—6. 6—4, 6—3 pe compa
triotul său Cliff Richey, iar spaniolul 
Manuel Orantes l-a întrecut cu S—7. 
7—C, 4—S pe Ilie Năstase.

In celelalte două partide. Stan 
Smith l-a învins cu 6—4. 6—2 pe Jim 
Osborne, în timp ce Jim Connors a 
cîștigat cu 6—4, 6—4 In fața france
zului Pierre Barthes.

In semifinale, Orantes îl va întîl- 
ni pe Connors, iar Smith va juca 
împotriva lui Gorman.

Săptămîna viitoare se vor 
transmite înregistrări de la 
C. M. de patinaj artistic de la 
Calgary (Canada), după urmă
torul program :

LUNI, ora 22,30 — proba de 
perechi

MARȚI, ora 22,30 — indivi
dual masculin

MIERCURI, ora 22,30 — dan
suri (partea I)

JOI, ora 22,30 
(partea a ll-a)

VINERI, ora 21,55 — inter
mezzo cu Peggy Fleming și 
J. C. Killy: „Valea soarelui"

SÎMBĂTĂ, ora 22,45 — in
dividual feminin

DUMINICA, ora 15,45 — 
demonstrația laureafilor.

dansuri

puncte.

semifinalele 
tenis de la

joc ia o diferența de 21

turneului internațional 
Cairo, jucătorul sovietic 

a dispus cu 6—3.
(R.F.G.). în

FAVORIȚII“ CALCULELOR HÎRTIEI
in competițiile fotbalistice europene

Peste tot, în toate țările, pe tot 
continentul, circulă aceeași întreba
re : care vor fi laureații din acest 
an ai competițiilor europene ? Vom 
căuta să anticipăm noi răspunsul 
pentru două dintre întreceri, servin- 
du-ne de indicațiile pe care ni le 
dau în acest sens agențiile de pa
riuri sportive din Anglia considerate 
veritabile „barometre" din acest 
punct de vedere. Și dintre ele, am 
ales pe cea mai renumită agenție, 
Ladbrocke, cea cu o existență de 
peste 70 ani șl cu o Intensă activi
tate care pulsează In cele aproape 
800 de filiale pe care le posedă.

Calculele făcute de specialiștii și 
experții de la Ladbrocke Indică 
drept favorită în „Campionatul Eu
ropei" echipa Italiei pe care ei o 
oferă pariorilor la cota de 2‘h, ur
mată de Anglia la 2 + 2, R. ” 
Germaniei la 3‘/j, U.R.S.S. la 
Ungaria la 10/1, România la 
Iugoslavia la 14/1 ți, în sfîrșit, 
gia, pe ultimul loc, oferită la 
maximă, 25/1.

în „Cupa campionilor europeni", 
cele mai multe sufragii, le întrunesc 
reprezentantele Olandei, Ajax și 

Feyenoord (dar rezultatele din prima

F. a 
8/1, 

12/1, 
Bel- 
cota

LASEROMS (Feyenoord)

manșă nu sînt grozave...) oferite la 
4/1 urmate îndeaproape de Celtic 
(4 + 2 :1), Internazionale (5 :1), Ar
senal (6 :1), Benfica și Ujpest (7 :1) 
și, în sfîrșit, Standard Liege (8 :1).

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE»

După desfășurarea a patru regate, tn 
campionatul mondial de yahting clasa 
,,Star“, care are loc la Caracas, în 
fruntea clasamentului a trecut echipajul 
vest-german. Kuhweide-Meyer cu 240 p. 
Urmează
Blanco
Knowles

echipajul brazilian 
eu 238 
(Bahamas) cu

p. și cel
230 P.

Bruder- 
condus de

Internațional 
Hamburg a 

vest-german
de 

fost
Knut

sabie desfă- 
cîștlgat de 

Hoehne.
Turneul :
șurat la
scrimerul ___
în meciul decisiv. Hoehne l-a învins cu 
5—4 pe polonezul Josef Howara, clasat

In
de
Aleksandr Metrevell
6—1, 6—4 de Elchenbrolch 
proba de dublu mixt, cuplul Metreveli 

Chanfreau (Franța) a(U.R.S.S.)—Gali
eliminat cu 7—6. 6—0 perechea Mathews 
(Anglia)—Martin (Canada). In finala tur
neului pe echipe dotat cu „Cupa Națiu
nilor", Cehoslovacia a învins cu 3—0 
formația U.R.S.S.

In turul trei al probei de simplu 
drul turneului feminin de tenis 
Dallas, jucătoarea australiană 
Hunt a învinș-o cu 6—3r 3—6, 8—6 
americanca 
favoritele concursului. Campioana 
australiană Evonne Godiagong a dispus 
cu 6—3. 7—6, 6—4 de compatrioata sa

din ca
de la 
Leslev 

pe 
Rosemary Casals, una din 
concursului.

Concursul internațional de schi de la 
Mont Canin (în apropiere de Udine) s-a 
Încheiat cu desfășurarea unei probe mas
culine de slalom special, in care victo
ria a revenit austriacului Johann Knîe- 
wasser. El a realizat, în cele doaă 
manșe, timpul de 99 92. fiind urmat de 
vest-germanul Kristian Rummer — 
100.92 și austriacul Jalcob Aschaber — 
101,38.

la

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
ȘAH DE LA TIMIȘOARA

TTAI1ȘOABA, 11 (prin telefon de 
corespondentul nostru Petru Arcan).
Simbătâ a început în localitate, în or
ganizarea clubului sportiv Medicina și 
în prezența prof. dr. doc. Pius Brinzeu, 
rectorul Institutului de Medicină, un 
important concurs internațional de șah. 
Iată rezultatele primei runde : Pavlov — 
R. Alexandrescu 1—0, Ungureanu — Chi- 
rov (Bulg.) 1—0, Partidele Honfy (Ung.)
— Cobo (Cuba) și Samkovici (U.R.S.S.)
— Barcza (Ung.) s-au încheiat remiză, 
în timp ce Paoli (It.) — Espig (R.D.G.), 
Ghindă — Ghizdavu și Ghițescu — Met- 
ung (Iug.) au întrerupt.

POLO IN CAPITALA

ultimul med echipa Rapid cu 7—4 
<1—0. 4—2, 1—1, 1—1). în cel de al doi
lea med : Sel divizionară — Lotul ds 
juniori 6—8 (2—1, 0—1. 1—0, 3—4).

CUPA PRIMĂVERII" 
MODERN
republican de 
cu „Cupa prl- 

ierl două pro- 
tir, pe primul

IN DIVIZIA A DE BASCHET

Lotul de seniori al țării a cîștigat tur
neul de polo din Capitală intrecind în

LA PENTATLON
în cadrul concursului 

pentatlon modern, dotat 
măverii-, s-au disputat 
be : tirul și Înotul. La 
Toc s-a clasat Dumitru Spirlea (Olimpia 
D cu 194 — 1 000 puncte, iar pe echipe 
Olimpia II cu 2252 p. Adalbert Covaci 
flnst. ped. Mureș) a cîștigat proba de 
înot cu 3:30,8 — 1188 p., iar Olimpia I 
s-a clasat pe primul loc la echipe cu 
2829 p.

După patru probe, în clasamentul ge- 
r.era. conduc: Dumitru Spirlea (3850 p). 
șl echipa Olimpia I (11182 p). Astăzi 
la ora 10 dimineața, în parcul „23 Au
gust-, ultima probă : crosul.

In campionatele divizionare A de bas
chet, ieri au fost înregistrate următoare
le rezultate:

Rapid—Constructorul București (f) 73— 
52 (34—23). Victorie facilă a fruntașelor 
clasamentului. Au înscris Sullman 10, 
Roșianu 14, Nicolae 7, Tal 1, Buga 15, 
Nlcola 4, Racoviță 16, Prăzaru 6 pentru 
Rapid, respectiv Popescu 6, Gugu 10, 
Godeanu 12, Seifert, 3, Barabas 8, Sandu 
3, Gheorghe 8, Guranda 2.

Steaua—Voința (m) 92—69 (45—38). Di
ferența a fost realizată de abia din mln. 
30 cînd, de la 55—53, stellștll s-au deta
șat. Pînă în acel moment, meciul fusese 
echilibrat, avantajul altemînd perma
nent.

Politehnica București—I.C.H.F. (m) 0—2! 
(Studenții s-au prezentat cu carnetele 
nevizate pe anul 1972).

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA SIBIU

SIBIU, 11 (prin telefon). In ziua a 
doua a turneului Internațional masculin 
de handbal din localitate s-au Înregis
trat următoarele rezultate : steaua — 
Universitatea Cluj 23—13 (11—3), Inde
pendența Sibiu — Crvenka (Iugoslavia) 
18—22 (10—8). întrecerile continuă.

CONSTRUCTORUL C.P.B. 
3—0, LA VOLEI FfMININ

Aseară, în sala Constructorul s-a dis
putat partida dintre formațiile feminine 
de divizia A Constructorul București șl 
C.P. București. Prima formație, a obți
nut victoria cu 3—0 (5, 14, 4).

• In ultimul meci al turneului mas
culin din sala Dinamo : Progresul 
București — Tractorul Brașov 3—1 (—10, 
8, 11, 10).
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