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MECIURILE CU ECHIPA ROMÂNIEI 
SÎNT PRIVITE, LA BUDAPESTA, 

CU OCHII LARG DESCHIS!!

Angelo Niculescu și Coloman Braun—Bogdan sînt la dispoziția reporte
rului,

NICULESCU și C. BRAUN-BOGDAN au văzut 
ILLOVSZKY

Foto; V. BAGEAC

Angelo
la lucru pe toți selecționabilii lui

Ieri dimineață, s-au înapoiat de 
la Budapesta, unde au fost pentru 
a se documenta asupra valorii e- 
chipelor și jucătorilor unguri, an
trenorii federali ANGELO NICU
LESCU și COLOMAN BRAUN- 
BOGDAN. Deplasarea a fost prile
juită de meciurile din cadrul cupe
lor europene- susținute de Ujpesti 
Dozsa și Ferencvaros in compania 
formației scoțiene Celtic Glasgow 
și respectiv, a echipei iugoslave Ze- 
leznicear Sarajevo, scopul fiind in- 
vestigared capacității de joc a ad
versarilor noștri din sferturile de 
finală ale Campionatului Europei.

— Ultima întîlnire oficială dintre 
cele două echipe s-a desfășurat a- 
cum 20 de ani, în 1952, la Turku 
cu prilejul Olimpiadei de la Helsin
ki, iar ultimul joc amical, în 1958, 
la București. De aceea, o atît de 
lungă lipsă de contact între cele 
două soccere trebuie cît mai repede

In penultima etapa a campionatului masculin de volei

Pentru cine nu a urmărit dumi
nică seara derbyul zilei, Steaua- 
Rapid, rezultatul cu care au învins 
giuleștenii apare, firește, ca o mare 
surpriză. Mai cu seamă că meciul 
nu a fost lipsit de miză. Era in joc 
locul doi în clasamentul final al

de vîrf a cărei materializare s-a vă
zut și pe tabela de marcaj, care in
dica în final avantajul consistent al 
Stelei ! 14—9. Setul trebuia să se 
încheie în favoarea acestei echipe, 
însă arbitrul principal Gh. Ionescu 
a apreciat ca fiind în teren o minge

cătorii utilizați (Paraschivescu, Vio
rel Marian. Penciulescu, Chițigoi, 
Cristian Ion, Cătălin, Moculescu, Ți- 
găeru) au avut merite egale la ob
ținerea victoriei. De la învinși, mai 
multe strădanii au depus Stamate, 
Crețu și, sporadic, Enescu și Bartha.

și cît mai bine 
documentare cît 
cîteva săptâmîni 
Ungaria colegul 
Acum am fost amîndoi și peste pu
țină vreme, mai precis la meciul 
România—Franța, de la 8 aprilie, 
vor sosi la București atît Rudolf 
Illovszky, antrenorul naționalei lor, 
cît și noul secretar al federației, 
Petri Sandor — a început intere' 
sântele sale observații antrenorul 
emerit Angelo Niculescu.

Cei doi emisari ai fotbalului ro
mânesc in capitala Ungariei au fost 
intimpinați cu prietenie și cu inte
res. „Atît federația, cît și cluburile 
ne-au pus la dispoziție tot ceea ce 
am cerut; ni s-a dat tot concursul, 
am fost invitați la antrenamente, 
am cunoscut personal pe cei mai 
mulți dintre jucătorii din rîndul 
cărora se va forma echipa Unga
riei pentru cele două meciuri. Mai 
mult, chiar înainte de partida cu 
Celtic, antrenorul lui Ujpesti Doz- 
sa, Kovacs Imre, ne-a invitat în 
vestiarul echipei sale, Angelo a 
discutat cu jucătorii și le-a urat 
succes în meciul care tocmai urma 
să înceapă. Ca să folosesc un ter
men din limbajul sportiv, a exis
tat un perfect spirit fair-play“ — 
ne-a spus, la rîndul său, antreno
rul emerit Coloman Braun-Bogdan 

teancuri de ziare și 
fotbal din Ungaria, 

gros care cuprindea 
amănunțite ale jo- 
de fotbaliști din lo- 
văzuți la lucru cu

LA MIERCUREA CIUC, GRUPA C

Ă ÎNREGISTRAT momentul sau de apogeu
VF

acoperită printr-o 
mai largă. Cu 

înainte a fost în 
meu. Cibi Braun.

Hocheiștii austrieci deschid scorul prin Felfering în me ciul derby

Înarmați cu 
de reviste de 
cu un dosar 
caracterizările 
cului celor 21 
tul Ungariei, 
prilejul acestei vizite, Angelo Ni' 
culescu și Coloman Braun-Bogdan 
au dovedit nu numai un spirit de 
observație ascuțit, dar s-au arătat 
o adevărată mană pentru reporter. 
Așadar:

— In afara partidelor cu Celtic
Mircea TUDORAN

MIERCUREA CIUC, 13 (Prin telex 
de *a trimisul nostru)

Grupa C a campionatului mondial 
de hochei s-a încheiat duminică 
seară, la Miercurea Ciuc, într-o ve
ritabilă atmosferă de apoteoză. Mi
nute în șir, după festivitatea de în
chidere, tribunele au rămas arhipline, 
in timp ce jucătorii se fotografiau 
pe gheață, și spectatorii nu se îndu
rau, parcă, să-și părăsească locurile 
(deseori înghesuite), din care — timp 
de zece zile — urmăriseră o între
cere aprigă, emoționantă, foarte fru
moasă.

Acest public, generos, plin de tem
perament, dar foarte competent și 
obiectiv, merită toate elogiile. Inima 
lui firebinte a încălzit întrecerea, 
pînă la temperaturi de incandescen
ță, i-a stimulat pe jucători, dar i-a 
și cucerit, in același timp, a creat 
competiției o ambianță cu totul a- 
parte, cum (ne declarau veteranii ei) 
nu a avut-o nic’odală pînă acum. 
Lui, publicului din Miercurea Ciuc. 
simțim nevoia să-i transmitem mul
țumiri și felicitări. Succesul deplin 
al turneului i se datorează In mare 
măsură.
DUPĂ CE PASIUNILE S-AU STINS...

Hocheiștii sînt o categorie de oa
meni cu totul aparte. In acest sport 
foarte bărbătesc, aspru, pe alocuri 
chiar dur, ei dețin virtutea aleasă 
de a nu fi ranchiunoși, de a ști să 
înțeleagă rigorile jocului cu crosă și 
puc.

Duminică seara, la masa priete-

de Comitetul de or-nească, oferită
ganizare, a domnit o atmosferă ami
cală, au fost uitate ciocnirile de pe 
gheață, bodicekurile (care ar putea 
înspăimînta pe un privitor neavizat), 
barările cu crosa și țoale celelalte 
lucruri care se petrec in timpul unui 

o 
al

meci, participanții au alcătuit 
milie, în sensul cel mai strict 
vîntului.

La începutul festivității dl. 
Schweers, delegatul L.I.H.G.,

cu Italia, disputat duminică la M. Ciuc. 
Foto : N. DRAGOȘ

s-ar fi acordat) premiul de popu
laritate al turneului.

IMPRES1I...

fa- 
cu-

H. 
în- 

.-------  r_____ __ mai
bun portar al campionatului a fost 

mai

F.
.. ... , a

minat tradiționalele premii : cel
declarat olandezul Gobel, cel __
bun fundaș — italianul Brugnoli, cel 
mai bun înaintaș — austriacul 
Puschnig, iar golgeterul campionatu
lui — hocheistul maghiar Havrăn^

Cupa ,,fair-play“ a revenit forma
ției Republicii Populare Chineze, care 
— ocupînd locul III la debutul său 
în arena competițiilor internațio
nale — a fost socotită drept marea 
senzație a acestei întreceri. Ei i-ar 
fi revenit, în mod indiscutabil, (dacă

In timpul mesei prietenești stăm 
de vorbă cu cițiva dintre conducă
torii echipelor participante, cu tehni
cienii prezenți în aceste zile la 
Miercurea Ciuc.

F. H. Shweers, președintele Fe
derației olandeze de hochei, delega
tul L.I.H.G., ne răspunde laconic, ca 
să nu piardă nimic din programul 
artistic ce are loc pe scenă :

„Acord tuturor nota 10 : echipelor, 
organizatorilor, publicului. In istoria 
hocheiului pe gheață, Miercurea Ciuc 
va rămine un nume memorabil".

Țiu Nin, conducătorul delegației 
R. P. Chineze ne spune : „Nu ne-am

Valeria CHIOSE

(Continuare in pag. a 4-a)

E. ALMER 1:58,5 
m LIBER

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE INDOOR

(Continuare in pag. a 3-a)

REȘIȚA 13 (prin telefon) La ul
timul concurs de înot desfășurat în 
bazinul de 25 m din localitate, Eu
gen Aimer a parcurs distanța de 
200 m liber în 1:58,5, cifră aflată la

200
numai 0,3 sec de recordul național 
deținut de Marian' Slavic. Aimer a 
pornit în cursă cu 57,0 la 100 m, 
dar a ratat complet ultima întoar
cere.

Un alt sportiv reșițean, Dietmar 
Wetterneek, a înregistrat un promi
țător record personal la 400 m li
ber, acoperind distanța în 4:24,7. 
Alte rezultate : Lavinia Donea
5:15,8 și Julieta Mirosu 5:18,3 pa 
400 m liber ; Al. Barani 4:50,2 pe 
400 m liber. (D, Glăvan-coresp. ju
dețean).

Ionescu (Viitorul Bacău) încearcă să concretizeze un atac in partida cu Universitatea Cluj 
Foto : T. MACARSCHI

campionatului. însă surpriza nu 
poate exista decît în ceea ce priveș
te severitatea scorului- Pentru că 
era de prevăzut ca Steaua, după 
valoarea modestă pe care o arată și 
după șocurile prin care a trecut în 
ultimele zile, să nu mai constituie 
un adversar periculos pentru Rapid. 
Partida a fost echilibrată numai ca 
evoluție a scorului, deoarece învin
gătorii au arătat un plus valoric e- 
vident, dat de omogenitatea sexte-

atacată clar afară de rapidiști sem
nalată însă corect de arbitrul de li
nie. Profitînd de această eroare, 
Rapidul a refăcut apoi spectaculos 
handicapul și a cîștigat în prelun
giri ! După 2—0 la seturi, diferența 
valorică dintre cele două echipe a 
fost și mai pregnartă, Rapidul im- 
punîndu-se fără dificultate. Toți ju-

Tot duminică seara. Progresul și 
Politehnica Galați aflate In dispută 
pentru ocuparea locului V, și-au a-

Aurelian BREBEANU 
Iulian COSTINIU

(Continuare în pag. a 4-a)

PROGRAMUL DE AZI

ora 9 :
IE"—■

Craiova- 
Politeh- 
I.E.F.S-;

Sala Dinamo, de la
Unirea Tricolor-Brăila 
Cluj, Universitatea 
Politehnica Galați, 
nica Timișoara —
de la ora 16 : Viitorul Bacău- 
Progresul, Tractorul Brașov- 
Rapid și Steaua-Dinamo.

tului lor, de superioritatea atacului 
și a blocajului, de organizarea mai 
riguroasă în linia a doua și de do
rința de victorie a giuleștenilor — 
sprinteni, dezinvolți și curajoși. Cu 
toate acestea, în setul al doilea ju
cătorii militari au avut o perioadă

• R.D. Germană : 13 sportivi — 7 titluri europene ! ® Rezul
tate de înaltă valoare în probele de sărituri • Decalaj nefiresc 
între ce au așteptat și ce au obținut reprezentanții noștri...

PARIS, 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Cu 167 de zile înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Munchen. o bună 
parte a performerilor atletismului 
european și-au verificat pregătirea 
și posibilitățile în condițiile unui 
concurs puternic, pretențios și dur.
Săritorii mai cu seamă — pentru 
că ei sînt în sală mai acasă decît 
ceilalți atleți — au demonstrat, in 
cadrul celei de a III-a ediții a 
campionatelor europene indoor, 
desfășurate simbătâ și duminică la 
Grenoble, posibilități remarcabile 
față de stadiul actual al pregătirii 
lor pentru J.O. Observația îi vi
zează în special pe săritorii în înăl
țime. pe cei de la tnplusalt și pră
jină, care au obținut cifre deosebi-

te, a căror valoare ar fi fost și 
mai mare în condițiile unei piste 
poate ceva mai dure decît această 
înșelătoare podea din Grenoble 
Nu-i mai puțin adevărat însă că 
marii atlefi au știut să găsească

cheia succesului tartanului greno- 
blez și au concurat — așa cum o 
demonstrează cel mai bine rezul
tatele înregistrate — la nivelul po
tențialului lor. Vedete indiscutabile 
au fost Istvan Major și Rita

MEMBRII LOTULUI 
NAȚIONAL DE BOX 

EVOLUEAZĂ AZI
IN FAȚA PUBLICULUI 

PLOIEȘTEAN

La finalele campionatelor naționale de lupte greco-romane ale seniorilor

NUMEROȘI TINERI BAT LA PORȚILE LOTULUI OLIMPIC
Le finalele campionatelor republi

cane de lupte greco-romane a'.e se
niorilor, încheiate duminică la Bra
șov, printre cei 215 concurenți au 
fost și numeroși tineri, unii încă ju
niori. Firește, luptătorii consacrați, 
cei care au urcat sau au emis pre
tenții justificate la treptele podiu
mului de premiere la multe ediții, 
nu s-au arătat îngrijorați cînd au 
văzut, îndeosebi în primele tururi, 
că urmau să întîlnească adversari 
debutanți la finalele seniorilor. Bu
năoară, la pană (62 kg.), Cornel Vir- 
tosu (Dinamo Buc.), prezent în lotul 
țării noastre la ultimele campionate 
mondiale, Ion Vaideș (Steagul roșu 
Brașov), clasat de peste 10 ani pe

primele locuri, sau Ilie Popa (Alu
miniu Slatina), protagonist la multe 
finale, după tragerea la sorți și-au 
făcut calcule cam în ce tururi ur
mau să se întîlnească între ei, sărind 
peste numele unor luptători eviden- 
țiați la campionatele naționale de ti
neret sau de juniori (biroul federal a 
aprobat nominal participarea unor 
juniori merituoși). Așa l-au omis, 
printre alții, ți pe Tiberiu Horvath 
(Vulturii textila Lugoj) care concura 
pentru prima dată, la o competiție 
finală de seniori. Și tocmai de acest 
debutant — care va împlini 20 de ani 
la 18 octombrie — n-au putut să trea
că nici Virtosu, nici Vaideș șl nici 
Popa. Mai mult, titlul de campion

RANDAMENTUL ȘCOLILOR SPORTIVE
ÎN AL 21-lea AN DE EXISTENTĂ9

Recent, Ministerul Educației ți Tnvățămîntului a organizat — prin direcția de specialitate — o 
consfătuire de lucru în care au fost dezbătute importante probleme privind activitatea desfășu
rată de școlile sportive.

Citiți în pag. a 2-a relatări ți concluzii pe marginea acestei consfătuiri.

al categoriei avea să revină junioru
lui lugojean.

Nici campionul de anul trecut al 
ușorilor (74 kg ), cunoscutul luptător 
dinamovist Ion Enache, participant 
la J. O. de la Ciudad de Mexico și 
la campionatele mondiale din 1967 și 
1971, nu și-a făcut griji că printre 
cei 28 de concurenți de la categoria 
sa se afla și campionul juniorilor, 
Victor Prențu (Sport Club Bacău). 
Juniorul băcăuan trecea aproape ne
observat pentru Enache, față de Ion 
Gabor (Steaua), eternul său rival, de 
cinci ori campion al categoriei, Pe
tre Husaru (Aluminiu Slatina), fost 
coleg de club, Vasile Dinu (Progre
sul Buc.), Stelian Șerban (Electro- 
putere Craiova) sau Gheorghe Vădra- 
ru (Vulturii Textila), cu care Ena
che s-a întîlnit adesea și-l puseseră, 
mai mult sau mai puțin, în dificul
tate. Dincolo de aceste considerente, 
juniorul de la Sport Club Bacău fu
sese învins prin tuș înainte de a se 
Intîlni cu Enache. Dar, iată că cel 
care avea să-l bareze 
torului dinamovist în 
lui era tocmai acest 
poate afirma nimeni 
acestuia a fost un accident sau că la

drumul luptă- 
apărarea titlu- 
junior. Și nu 
că înfrîngerea

Cojtin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu o singură excepție —• școli sportive tn 
toate județele tării
Cîteva nume din tabelul campionilor și re- 
cordmenilor
Un larg cadru organizatoric și aproape 800 
de specialiști !
Un puternic stimulent pentru educația fizică 
și sportul din școală
Tradiția unor frumoasa realizări

Numărul performerilor — cu mult sub limita 
cerințelor
Tn unele școli se muncește, în altele... se aș
teaptă rezolvări de la centru
Doar activitate cu caracter... recreativ ?
Calitatea selecjiei pe planul al doilea ?
Prea puțină preocupare pentru perfecționarea 
propriei pregătiri

(Continuare in pag. a 4-a)

Romeo VILARA

U7

IERI,

Fotoreportaj de 
PAUL ROMOȘAN

Amănunte in pag. a 2-a 
la rubrica de box

Flotila olimpică 
de canoe nu s-a 
speriat de gheața 
ce mai persistă 
prin unele punc
te ale Snagovu- 
lui și a ieșit, 

ieri, în larg.

REINTILNIRE CU SNAGOVUL...
încă rece a Sna- 
odihnite după o 

luni, au pornit să
Ieri, pe oglinda 

govului, canoele, 
iernare de cîteva 
alunece în legănatul ritmic imprimat 
de nerăbdătorii timonieri cu pagăi, 
pe locul unde de obicei se află tra
seul „Regatei Snagov“.

Deci, primul contact cu apa și 
ambarcațiunea. Componenții lotului 
olimpic, compus din : campionii olim
pici — Mexico ’68 — Sergbei Cova- 
liov — Ivan Patzaichin, campionii 
mondiali — Belgrad ’71 — Gheorghe 
Danilov — Gheorghe Simionov, pre
cum și Varabiev Lipat, Vicol Cala- 
biciov și Vasile Serghei, sub condu
cerea antrenorului emerit Radu Hu-

țan, au ținut cu orice preț — cu toa
te că timpul era destul de rece — 
să 1
tru noul sezon competițlonal care 
are ca țel principal, întrecerile din 
cadrul J. O. de la MUnchen. Acestui 
lot olimpic I se va alătura tn aceste

inaugureze antrenamentele pen-
zile și talentatul canoist Gherasim 
Munteanu, în care antrenorii Iși pun 
mari speranțe.

Sportivii șl antrenorii continuă 
pregătirea lor pentru a reedita ma
rile succese olimpice care au făcut 
ca școala românească de canoe să se 
situeze pe cea mai înaltă treptă.

TURNEUL INIERNAJIONAL 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

D. SPIRLEA SI ECHIPA OLIMPIA - ÎNVINGĂTORI 
ÎN CONCURSUL DE

\ *

primăverii" la pentatlon 
s-a încheiat cu succesul

„Cupa 
modern 
meritat al sportivului Dumitru Spîr- 
lea, care a acumulat 5 041 p. Pe 
echipe primul loc a revenit forma-

PENTATLON MODERN
ției Olimpia I cu 14 736 p. Ultima 
probă, crosul, a fost cîștigată de 
Adalbert Covaci 12:36,0 — 1 297 p 
iar pe echipe prima a fost „Peda
gogie" Tg. Mureș 3 699 p.

în runda a Il-a a turneului inter
național de șah de la Timișoara, 
care se desfășoară în amfiteatrul 
I.M.F., s-au obținut următoarele re
zultate : Pavlov (România) — Es
pig (R.D.G.) remiză, Messing (Iugo
slavia) — Paolj (Italia) 0—1, Barc- 
za (Ungaria) — Ghițescu (R) remi
ză, Caba (Cuba) —

(U.R.S.S.) remiză. Ghizdavu (R) — 
Honfi (Ungaria) 0—1, Kirov (Bul
garia) — Ghindă (R) 1—0, Alexan- 
drescu (R) — Ungureanu (R) re
miză. întreruptele din runda I ; 
Ghizdavu — Ghindă 1—0. Espig — 
Paoli 1—0, Ghițescu — Messing 
1—0.

£> &Ș&&N-WW, judeca
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RANDAMENTUL ȘCOLILOR SPORTIVE IN AL 21-lea AN DE EXISTENTĂ * itJOX SUB CUPOLA CIRCULUI
Creat pentru a contribui și la îndeplinirea unor importante obiective 

ale mișcării sportive privind obținerea performanțelor de valoare pe plan 
intern și internațional, sistemul școlilor sportive a eunoscut în 21 de ani 
de existență o dezvoltare continuă, remarcabilă.

COTELE ACTUALE ale acestei dezvoltări, RANDAMENTUL CALITA
TEA MUNCII și EFICIENȚA realizate pînă acum au constituit, recent, 
temele principale ale unei utile consfătuiri de lucru, organizată de Minis
terul Educației și Invățămintului — prin Direcția de specialitate — cu 
participarea directorilor și responsabililor școlilor sportive ți ai secțiilor 
funcționînd pe lingă licee sau grupuri școlare profesionale.

S-a căutat cu prilejul acestor dezbateri să ‘se răspundă, cu sinceritate. 
ta întrebarea DACA — și ÎN CE MĂSURĂ — școlile sportive își justifică exis- 
tența. Mat ales avind in vedere faptul că Ia ora actuală rețeaua școlilor spor
tive cuprinde un număr de 108 unități, răspîndite, cu excepția Vasluiului, 
în toate județele țării și organized o activitate permanentă de perfor
manță în 27 de discipline. Din cîte se vede, un excelent cadru organizato
ric, îndeplinind una din cerințele fundamentale pentru a depista și pregăti 
elementele talentate, cu reale aptitudini pentru sportul de performanță

SINT, OARE, REZULTATELE OBȚINUTE PlNĂ ACUM PE MĂSURĂ 
PREOCUPĂRILOR ȘI EFORTURILOR DE A DEZVOLTA NECONTENIT 
ȘI DE A ÎMBUNĂTĂȚI STRUCTURA ACESTUI SISTEM ?

DRUMURILE AFIRMĂRII TREC — 
FIRESC — PRIN ȘCOLILE SPORTIVE

Constanța, Sibiu, Oradea, Cluj, 
Satu Mare, Buzău, Brașov.

CIND SE NEGLIJEAZĂ ASPECTUL 
CALITATIV AL SELECȚIEI

Este o realitate — șl, totodată, 
un important punct de referință 
pentru o apreciere de ansamblu — 
faptul că numeroși campioni, mari 
performeri ai sportului românesc, 
au dobîndit o pregătire multilate
rală și prin aceasta posibilitatea 
de a-și valorifica talentul și cali
tățile fizice, în timp ce se aflau 
printre elevii diferitelor școli spor
tive. Fără a epuiza un asemenea 
tablou de onoare, să-i amintim pe 
cîțiva dintre performerii de astăzi 
care s-au afirmat începînd cu anii 
petrecuți la școlile sportive : Carol 
Corbu, Ioan Șerban, Valeria Bufa
nți, Gheorghe Zamfirescu, Carmen 
Ionescu, Mariana Goth (atietism), 
Cristian Gațu, Adrian Samungi, 
Gheorghe Goran, Mihai Marinescu, 
Cornel Penu (handbal), Mircea Lu- 
cescu (fotbal), Ileana Drimbă, Eca
terina Iencic-Stahl, Suzana Ardelea- 
nu (scrimă), Marcela Păunescu, A- 
lina Goreac (gimnastică) etc.

Remarcabil ni se pare, de ase
menea, și faptul că peste 60 la 
sută din componenții echipelor di
vizionare de categoria A, la volei, 
baschet, handbal și atletism, pro
vin din secțiile școlilor sportive, 
iar campionatele naționale de co
pii și juniori sînt dominate incon
testabil de reprezentanții acestor 
unități.

In materialul prezentat în cadrul 
consfătuirii se mai sublinia un lu
cru, important după opinia noas
tră, și anume acela că prezența a- 
cestor_ unități sportive în viața 
școlară, în configurația sistemului 
general de învățămînt. activitatea 
și rezultatele realizate în educarea, 
pregătirea și perfecționarea sporti
va a elevilor constituie factori ac
tivi de atragere a tineretului spre 
mișcare și efort fizic, pentru crea
rea unui climat favorabil dezvol
tării multilaterale a educației fi
zice și sportului în școală.

Așadar, succese care confirmă 
posibilitățile largi ale școlilor spor
tive de a contribui la realizarea 
unora dintre cele mai importante 
sarcini și obiective ale mișcării 
sportive. NI SE PARE FIRESC 
SA FIE AȘA. Pentru că, de unde 
să așteptăm marile performanțe 

.ale tinerilor, dacă nu — în pri
mul rînd — de la școlile sportive, 
unități specializate, cum amin
team, cu o largă cuprindere orga
nizatorică, cu un mare număr de 
cadre șj în unele cazuri (județele 
Bacău, Sibiu, Constanța, Argeș, 
Galați, Prahova, Brașov, Satu Mare, 
Cluj, municipiul București) cu o 
bună bază materială? Dacă la 
toate acestea adăugăm și creșterea 
nivelului de finanțare a activității 
școlilor sportive — în anul 1971 au 
fost alocate 27 de milioane — re
zultă și mai limpede necesitatea ca 
analiza rezultatelor obținute pînă 
acum să aibă în vedere balanța e- 
forturilor depuse și a condițiilor

create și la acestea să fie raporta
te, cu exigență, realizările, atît pe 
plan intern cit și internațional.

5—8 LA SUTA EFICIENȚA : UN 
PROCENT (REAL) DE NEADMISI

Anul trecut, în rețeaua școlilor 
sportive au activat aproape 800 de 
cadre de specialitate, fiecăruia re- 
venindu-i în medie cîte 
levi. Este foarte 
rea acestor cifre 
tr-un plan strict 
folosite doar ca

bine că 
nu s-a 
statistic, 
elemente de

50 de e- 
enumera- 
făcut in
ele fiind 

ana-

Printre cauzele care au determi
nat obținerea unor rezultate dife
rențiate, în destule cazuri punînd 
chiar sub semnul întrebării nece
sitatea existenței școlilor sportive 
respective, a fost amintită și cea 
a selecției încă nesatisfăcătoare în 
grupe Și secții. Prea puține sînt u- 
nitățile (Șc. sp. Cluj-baschet, Șc. sp 
nr. 1 București-volei, Șc. sp. Satu 
Mare — baschet, Șc. sp. Piatra 
Neamț — volei fete, Șc. sp- Con
stanța — volei) unde se acordă 
toată atenția aspectului calitativ 
al șelecției și nu numai realizării 
numărului de elevi cerat de re
gulamentul școlilor sportive. Or, 
dacă se pornește așa, cu o slabă 
muncă de selecție, formală, cu ne- 
respectarea criteriilor principale 
sub aspect medical, a dezvoltării 
fizice și a calităților fizice, nu 
ește firesc ca — în final — rezul
tatele să nu se ridice la nivelul 
cerințelor?

Credem că tot astfel se explică 
și o altă stare de lucruri negativă. 
Este vorba de tendința manifesta
tă, mai ales în ultimul timp, în 
secțiile de înot, schi, scrimă, 
baschet, volei, de mascare a ine-

direcția însușirii tacticii, în special 
la jocuri, dar sînt neglijate sau 
trecute în plan secundar preocu
pările pentru asigurarea capacită
ții motrice și a pregătirii fizice co
respunzătoare cu cerințele vîrstei 
și ramurei de sport respective. U- 
neori nu este vorba de acea reți
nere de neînțeles în aplicarea 
principiilor de bază ale antrena
mentului acestora, 
noaștere corespunzătoare a 
țel or, 
cadre 
oriei

Nu 
rea 
care 
terea 
Lucrurile sînt, în general, binecu
noscute și 
tă. De ce, 
secții, cum 
la școlile
Iași (Unirea), Găești, de atletism 
de la școlile sportive din Dorohoi, 
Tîrgoviște, școala sportivă nr. 2 
din București, de box de la școala 
sportivă din Galați etc. procesul de 
instruire nu se desfășoară în mod 
corespunzător? Să mai spunem, 
oare, că așa nu se poate ajunge la 
performanțe de valoare ?

ci de o necu- 
cerin- 

de o slabă exigență a unor 
față de perfecționarea pro- 

Icr pregătiri.
vrem să continuăm sublinie- 
importanței hotărîtoare pe 

buna pregătire o are în creș- 
nivelului performanțelor.

ideea unanim accepta- 
atunci, într-o serie de 
ar fi cele de scrimă de 
sportive din Timișoara,

PROBA COMPETENȚEI, DAR Șl 
A PASIUNII...

relevate, In timpul dez- 
și o serie de dificultăți

Pe marginea unei utile consfătuiri de lucru,

organizată de Ministerul

liză a muncii. Fără 
cum, de altfel, s-a 
cadrai consfătuirii — este greu să 
se pretindă acestor cadre (în con
dițiile particularităților 
cu copiii și juniorii și ale unor in
suficiențe în ceea Ce privește ba
za materială) o eficiență de 100 la 
sută, adică, la 
clu toți elevii 
meri de nivel 
însă, și pînă la 
la sută depistat, de Direcția Educa
ției Fizice și Sportului din M.E.I. 
ni se pare o distanță intolerabilă, 
care atrage atenția asupra unor 

extrem de serioase, de 
activitatea conducerilor și 
unor
oare,

îndoială — așa 
apreciat și în

lucrului

terminarea unui ci- 
să devină perfor- 

național. De aici, 
coeficientul de 5—8

lipsuri 
fond, în 
cadrelor

De ce, 
ce, în multe 
genței a fost 
de mediocritate sau, chiar, subme- 
diocritate ?

Lucrările consfătuirii au relevat 
destul de limpede faptul că multe 
cadre didlactice muncesc încă fără 
pasiune, cu eficiență foarte scăzu
tă, făcîn>du-și simțită prezența a- 
proape numai prin elaborarea pla
nurilor de școlarizare și prin sem
narea statelor de plată. Așa cum 
se întîmplă, de exemplu. în școlile 
sportive din Slobozia, Fetești, Do
rohoi, Botoșani, Alexandria, Găești, 
Roșiorii de Vede, Strehaia, Sinni- 
colaul Mare, Alba Iulia, Orăștie, 
Hațeg, Iași, Cîmpina, Făgăraș și 
altele. Este cam lungă această e- 
numerare, dar dacă în atîtea uni
tăți activitatea desfășurată are a- 
proaspe exclusiv un caracter re- 
creartiv-sportiv, înțelegem mai les
ne de ce numărul performanțelor 
este atît de mic în comparație cu 
cel al școlilor și. mai ales, al ca
drelor de specialiști. Și mai înțe
legem de ce aprecierile pozitive se 
îndreaptă de fiecare dată doar 
spre cîteva unități i școlile sportive 
nr. 1 și 2 și S.S-A. din București, 
școlile spontive din Bacău, Ploiești,

școli sportive.
se întîmplă așa? De 
cazuri, ștacheta exi- 
coborită la o limită

Educației și Invățămintului

ficienței activității printr-un refu
giu sistematic la grupele de înce
pători, grupe care — așa cum se 
preciza în cadrul consfătuirii — 
nu ajung decît în situații de ex
cepție la maturizare valorică, la 
juniorat. Poate că cel mai conclu
dent exemplu este cel oferit de 
rezultatele înregistrate la înot, schi, 
sporturi în care a crescut numărul 
titlurilor de campioni DE COPII, 
dar, în același timp este în conti
nuă descreștere numărul titlurilor 
de campioni DE JUNIORI cuceri
te de reprezentanții școlilor spor
tive.

In cea mai mare măsură, 
prin formalismul muncii de
lecție se explică și faptul că 63 
din cele 84 de secții de atletism 
desfășoară o activitate nesemni
ficativă pentru îndeplinirea obiec
tivelor de performanță ce stau în 
fața acestor unități.

tot 
se-

LA PERFORMANTE DE VALOARE — 
NUMAI PRIN CONTINUA PERFEC

ȚIONARE A PROCESULUI DE 
PREGĂTIRE

In materialul prezentat s-a spus 
lucrurilor pe nume! Cum a fost, 
de pildă, aprecierea că în unele 
locuri pregătirea sportivă a elevi
lor se face încă în mod didacticist, 
uneori-chiar meșteșugăresc, 
țele 
fiind 
către 
ceea
în antrenamente rămîne un dezi
derat, de aceea se manifestă ten
dința unei preocupări exagerate în

cerin- 
moderne ale antrenamentului 
însușite cu mari rețineri de 
un număr de cadre- De a- 

folosirea eforturilor crescute

CAP DE
Departe de noi 

— în expresia sa 
fi locul cel mai potrivit pentru o 
gală de box amator. Mai curînd ni 
se duce gindul la luptele de gladia
tori în arena cu talaș, dacă nu chiar 
la trecutele partide profesioniste 
pe care le găzduiau corturile mai 
mult sau mai puțin permanente.

Din fericire, clădirea 
Stat din București este 
juterie arhitectonică, 
ei poate fi folosită și 
prejurări mai academice decît a- 
crobația „la perș“. Din punct de ve
dere strict funcțional — in lipsa 
unor adevărate săli de sport adec
vate marilor spectacole — conside
răm că sala circului bucureștean 
oferă un cadru admirabil marilor 
gale de box, așa cum se anunță cea 
din ziua de 19 martie. Locurile în 
amfiteatru, vizibilitatea perfectă de 
oriunde, desfășurarea circulară a 
fotoliilor îți dă impresia — păs- 
trînd proporțiile — că te afli intr-un 
mic Madison Square Garden.

Așadar, vestea „box sub cupola 
circului" nu conține, în aceste cir
cumstanțe, nimic dezonorant. Dim
potrivă. Eforturile de a oferi pu
blicului din Capitală spectacole pu-

gindul că circul 
pitorească — ar

Circului de 
o mică bi- 

iar ’incinta 
pentru im-

AFIȘ: MECIUL CUȚOV-DOBRESCU
gilistice intr-un cadru potrivit ca 
spațiu, capacitate, condiții igienice 
și estetice, trebuie lăudate.

Programul galei în sine cuprinde 
elemente suficiente de senzație. 
Bucureșteniț au in sfîrșit ocazia 
să asiste la o gală după care tin- 
iese de atîta vreme, plină de „ca
pete de afiș" și încununată de ex
traordinarul meci care va opune pe 
cei mai buni boxeri ai categoriei 
ușoare din Europa, pe veșnicii pri
eteni și rivali sportivi Calistrat Cu- 
țov și Paul Dobrescu. Mai mult 
decît atît. Vom vedea pe stilistul 
Ion GyOrffi debutlnd la categoria 
mijlocie, acolo unde îl așteaptă vîn- 
joșenia și pumnii năpraznici ai lui 
Alee Năștac. 11 vom vedea pe ruti
natul Antoniu Vasile, din vechea 
gardă, apărindu-și din nou tronul 
in fața impetuosului asalt al tinăru- 
lui Gheorghe Ciochină. Categoria 
cocoș, pe care Aurel Dumitrescu a

lăsat-o deocamdată 'd» Izbeliște, 
caută un nou stăpîn. lată doar 
teva din principalele țrăsăturt 
atracțiozitate ale țnatineului pagii 
listic de duminică.

Un asemenea program valoros îî 
datorăm conjuncturii, necesităților 
de pregătire ale boxerilor fruntași, 
deși am dori ca prilejuri de acest 
fel să se mai ivească mai des. Fe
derația de specialitate a și anunțat 
că premiul individual ce va reveni 
învingătorilor la 19 martie este in
cluderea in echipa națională care 
va intilni selecționata Turciei la 
1 și 4 aprilie, la Istanbul și Ankara.

Ținînd seama de toate aceste 
puncte de vedere, nădăjduim că pri
ma gală de box sub cupola circului 
va fi de bun augur pentru continua 
propășire a întâlnirilor pugilistice 
în gustul public.

cu 
di

Victor BĂNCIULESCU

Astâ-searâ la Ploiești
LOTUL NAȚIONAL VA TNTTLNI

O SELECȚIONATA A JUDEȚULUI PRAHOVA
sportivii lotului național și o repre
zentativă a județului Prahova. Reu
niunea programează 
care vor evolua, <

Astă-s^ară, sala sporturilor „Vic
toria" din Ploiești va găzdui o mare 
gală de box la care vor participa

Au fost 
baterilor, 
încă existente în ceea ce privește 
baza materială a unor școli sporti
ve, încadrarea cu specialiști, fi
nanțarea integrală a calendarului 
competițional intern etc. Cu ca
racter general, ori particular, difi
cultățile sînt reale și nimeni nu le 
poate ignora. Dar, prea au fost 
multe și — după cum s-a văzut — 
cel mai adesea nejustificate la
mentările unora dintre participanți.. 
De aici, mărturisită sau nu, parcă 
și concluzia că „mai mult nu 
poate face".

Răspunsul a venit nu numai 
partea forurilor de conducere 
cadrai Ministerului, ci chiar 
rîndul celorlalți directori de școli 
sportive. ,S-a arătat, astfel, că ni
mic nu poate fi mai greșit și dău
nător decît să aștepți ca totul să 
se rezolve la „centru", să te văică
rești într-una, cu sau fără motiv, 
in loc să acționezi energic, perse
verent, cu încredere cele mai dife
rite pîrghii prin care pot fi reali
zate obiectivele propuse.

A conduce sau a funcționa 
cadrul unei școli sportive înseam
nă nu numai obligația de a te pre
găti pentru proba deplinei compe
tențe în acest domeniu, ci și pen
tru cea a pasiunii, a responsabili
tății. Acolo unde directorii, cadre
le didactice gîndesc așa, rezultatele 
sînt — de multă vreme — la nivelul 
cerințelor.

La Galați — C. BUMB învinge pe A. ILIESCU I

Palatul sporturilor din Galați a 
găzduit sîmbătă seara o atractivă re
uniune ] 
Constructorul din localitate 
Constanța (in cadrul căreia 
luat și boxerii din lotul de

pugilistică între formațiile
..1 dl.. !__ și Faru!

au evo- 
tineret :

ÎNVINS

se

din 
din 
din

în

★
Fără îndoială, după această con

sfătuire vor fi elaborate măsurile 
ce se impun (multe probleme și-au 
găsit, de altfel, rezolvare. în mod 
operativ, chiar în timpul dezbate
rilor). pentru ca eficienta, randa
mentul școlilor sportive să crească 
cit mai mult în viitor. In ceea ce 
ne privește ne propunem să urmă
rim aplicarea acestor măsuri și să 
continuăm itinerarul nostru prin 
școlile sportive din întreaga țară.

ALEXANDRU COROIANU,
DE JANUSZ GORTAT LA TURNEUL 

„DIAMANTUL NEGRU"

Recent s-a desfășurat la Katowice, 
timp de 5 zile, în Polonia, în orga
nizarea confratelui nostru „Sport", 
turneul internațional de box, dotat 
cu trofeul „Diamantul negru" (nume 
evocînd zona minieră a Sileziei). Au 
participat aproape 60 de pugiliști din 
U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria și Polo
nia, cărora li s-au adăugat trei spor
tivi români, membri ai clubului 
A.S.A. Cluj, conduși in această de
plasare de antrenorul lor Iosif Mi- 
halik.

Cei trei boxeri români au pierdut 
partidele disputate, dar ei au întîlnit 
adversari extrem de valoroși și ex
perimentați. De pildă, Alexandru 
Coroianu l-a avut de înfruntat, în se
mifinale, pe chiar cîștigătorul tro
feului, reputatul boxer polonez Ja
nusz Gortat, la care a pierdut prin 
abandon în repriza a doua. Tot în 
semifinale l-au trimis sorții și pe 
ușorul Augustin Iacob ; după două 
reprize în care nici unui dintre com
batanți nu se detașase net. a cîștigat 
la puncte polonezul Wlodzimierz 
Caruk, datorită unei insistențe de 
ultim minut. Tot în repriza a treia 
(dar prin abandon) a pierdut și Ion 
Fuicu partida cu polonezul Stawski, 
după ce fusese superior timp de două 
reprize.

Turneul a fost de o foarte bună 
valoare, dovadă stînd faptul că se
mifinala categoriei pană, de pildă, 
și-au disputat-o campionii europeni 
Rvszard Tomczyk (Polonia) și T. Ba- 
dari (Ungaria). De notat că boxerul 
maghiar a fost învins prin K. O.

M. Culineac și I. Ruicu). Gala, la 
care au asistat peste 1500 de specta
tori, a fost de un bun nivel tehnic și 
s-a soldat cu cîteva rezultate surpriză. 
Dintre acestea notăm înfrîngerea la 
puncte a lui A. Iliescu (Farul) de 
către C. Bumb, precum și victoriile 
realizate de membrii lotului de ti
neret : M. Culineac învingător prin 
abandon în prima repriză asupra re
dutabilului C. Cojocaru (Galați) și 
I. Ruicu care a dispus la puncte de 
experimentatul I. Sănătescu. Celelalte 
rezultate (primii sînt trecuți sportivii 
gălățeni) : P. Ganea b. p. I. Mustafa,
N. Boșcu b. p. I. Rusnac, O. Amăză- 
roaiei b. ab. 2 M. Moșescu, D. Mo- 
rgru b. p. A. Simioneseu, N. Deicu 
b. p. C. Rădulescu, V. Bute b. dese. 
2 Al. Tîrboi, M. FlorCa b. ab. 3 P. 
Pîrvu.

î 16 meciuri în 
___ . _____. cu mici excepții, 
cei mai buni boxeri români. IATA 
PROGRAMUL : cat. semimuscă : Au
re! Mihai — D. Jugănaru, ștefan 
Boboc — D. Rotăreanu, cat. muscă : 
Anton Cojan — S. Preda, ; cat. co
coș : Vasile Ivan — V. Radu.eseu, 
Adrian Moraru — N. Panait. cat. 
pană : Gabriel Pometcu — C. Biboiu, 
cat. semiușoară : Gheorghe Ciochi
nă — N. Păun, Antoniu Vasile — 
N. Mirea, cat. ușoară : Calistrat Cu- 
țov — I 
Victor Zilberman 
cat. mijlocie mică : 
FI. Oprea, 
Stump — 
Ion Alexe 
acestor partide se vor disputa și trei 
meciuri în care nu se va acorda de
cizie : cat. muscă : Constantin Gruies- 
cu — V. Drăgan, cat. ușoară : Paul 
Dobrescu — C. Hoduț, cat. grea : 
Anghel Iancu — D. Zelinca. Primii 
au fost trecuți membrii lotului na
țional.

Reuniunea va Începe la orele 18,GH. ARSENE-coresp.

Nușa MUSCELEANU

SALTURI NOI

CU COEFICIENȚI MAI RIDICAȚI

In moderna piscină August", 
cei mai buni săritori ai țării și-au 
disputat prima întrecere a anu
lui la care au participat, în afa
ra componenților lotului olimpic 
(Ion Ganea, Melania Decuseară, E- 
caterina Dumitriu și Sorana Pre
lipceanu), și alți sportivi din Capi
tală, Sibiu, Oradea și Cluj. A fost un. 
concurs reușit, un test care ne-a 
demonstrat că în această iarnă s-a 
muncit serios, chiar și de către- 
săritorii din Sibiu și Oradea, ale 
căror condiții de pregătire sînt vi
trege. De remarcat că disputa a 
prilejuit și execuția unor salturi, 
noi, cu coeficienți de dificultate- 
mai mari decît anul trecut (So
rana Prelipceanu 2’/i salt contrai 
trambulinei grapat-coeficient 2,6— 
față de IVi salt contra în echer- 
coeficient 2,2 ; Melania Decuseară 
T/i șurub înapoi-coeficient 2,7— 
față de I1/» șurub râsturnat-coefi- 
cient 2,5). In plus, am avut pri
lejul să-1 admirăm din nou pe 
foarte tînărui Alexandru Bagiu 
care confirmă talentul șj, mai cu 
seamă, hărnicia lui la antrena-, 
mente.

Așadar, un concurs izbutit. Ră
mîne ca primele competiții inter
naționale, programate chiar în a- 
ceastă lursă la Minsk și la Bucu
rești (în compania selecționatei 

R.S.F.S.R.), să confirme și în ast
fel de condiții, evident mai difi
cile, progresul săritorilor noștri 
fruntași, atflați în anul unor mari 
confruntări.

Rezultate. 
BAȚI ; 1. I. 
Sibiu) 344,30 
șui Oradea) 
(Progresul București) 
FEMEI i ' '' ’
(Progresul) 268,40 p, 
Dumitriu (C. S. Școlarul 
214,54 p ; 3. Florentina Socol (C. S. 
Școlarul) 167,85 ; *
BĂRBAȚI i 1. I.
2. I. Ilieș 308,45 
(Crișul) 289,05 p ; 
lania Decuseară 330,10 p. 
rana Prelipceanu (Crișul) 294,15 p,
3. Ecaterina Dumitriu 269,25 p

L
Nicolae Martinescu (Dinamo Buc.) 
Fl. Chițu (Aluminiu Slatina), direct

ci finalizat excelent 
cu umerii pe saltea

un supleu. dueîndu-și adversarul său din ultimul meci,
Foto : EUGEN BOGDAN-Brașov

PLATFORMA bAr- 
Ganea (Independența 

p, 2. Al. Bagiu (Cri- 
307,60 p, ‘

1. Melania
2.

3. I. Ilieș 
233,85 p ; 
Decuseară 
Ecaterina 

București)

zi r* (Urmare

LA FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE GRECO-ROMANE

(Urmare 
din pag. 1)din pag. 1)

I. Militaru, cat. semimijlocie :
T. Stănescu, 

Ion Covaci — 
Horst 
grea :

cat. semigrea :
I. Dumitrescu, cat. _ 
— Gh. Simion. In afara

P

După campionatele 
naționale

TÎNĂRA GENERAȚIE DE BIATLONIȘTI 
NE DĂ SPERANȚE

TRAMBULINA 
Ganea 384,30 p, 

p, 3. O. Lăzău 
FEMEI l 1. Me-

2. So-

ea ar fi contribuit arbitrii. Real
mente, Victor Prențu a fost un 
obstacol peste care experimentatul 
Enache n-a putut trece, clasîndu-se 
în fina! pe locul trei în urma tină 
rului său învingător.

De bună seamă, asaltul pe care 
l-au dat tinerii pentru a îmbrăca 
dresul olimpic l-am putea susține cu 
multe alte exemple. Este suficent. 
credem, să menționăm că, aproape 
la toate categoriile, printre luptă 
torii care s-au clasat pe primele șase

juniori. De pildă, 
locul 3 la 

Neagu ipa Ța 
S.
a 
si

locuri au fost și . 
Nicolae Gingă (Rapid) 
semimuscă (48 kg.), Mircea 1
(Șc. sp. 2 Constanța) — al 4-lea 
muscă (52 kg.), Mihai Boțilă (C. 
Pitești), care a urcat pe treapta 
3-a a podiumului la cocoș (57 kg.) 
Adrian Popa (Sport Club " 
locul 5 la semiușoară (68 
tre învinșii ultimului a 
Pătrașcu (Rapid), campion 
cu doi ani în urmă.

Succesele tinerilor ar 
impresia — șl aceasta ar fi foart» 
îndepărtată de adevăr — că eșecul 
unor luptători consacrați s-a datorat 
subaprecierii adversarilor care abia 
pășeau în arena națională și deci

Cu prilejul recent încheiatelor 
campionate naționale de biatlon, am 
urmărit cu multă atenție evoluția 
„noului val". Prima constatare fă
cută este că biatlonui nostru posedă 
elemente de real talent, capabile să 
facă față, în următorii 2—3 ani, 
unor mari confruntări. Ne bazăm, 
cînd facem această afirmație, pe 
faptul că toți cei vizați — Fontana, 
Gîrniță, Veștea, Țeposu, Voicu, Pa
puc — constituie un nucleu omogen 
valoric. Toți au realizat timpi aflați 
doar pe parcursul a două secunde 
distanță. Dacă raportăm aceste re
zultate la cel obținut de cîștigătorul 
Gh. Vilmoș — a cărui valoare este 
unanim recunoscută — observăm o 
diferență de 2—3 minute în favoarea 
generației tinere. Această apropiere 
va declanșa, obligatoriu, spiritul de 
concurență — în sensul bun al cu- 
vîntului — și cu aceasta noi salturi 
calitative. Apoi, faptul creează și 
posibilitatea ca, dintr-un număr re
lativ mare de pretendenți la tricoul 
reprezentativ (se vor mai adăuga și 
alții, fără îndoială) antrenorii vor 
avea posibilitatea de a-i selecționa 
pe cei aflați, la timpul respectiv, în 
formă maximă. Pregătirea centrali
zată, omogenă, la nivelul lotului 
național, efectuată sub conducerea 
antrenorilor Constantin Tiron și 
Marcel Stuparu și-a spus astfel cu- 
vîntul și cu unele corective faptul 
este îmbucurător. întrecerea „cade- 
ților" a scos la iveală, sau a con
firmat, pe unii dintre tinerii care, 
atent îndrumați și bine instruiți, se 
vor putea alătura, în timp, acestei 
prime garnituri. Victor Dihoi (A.S.A. 
Brașov), Cornel Crăciun (Dinamo 
Brașov), dar, mai ales, N. Cristolo- 
veanu (A.S.A.) s-au dovedit la rîn- 
dul lor, bine pregătiți la fond și 
capabili de reușite și mai mari.

Dar alergarea pe schiuri este nu
mai un aspect al problemei. Ceea 
ce face ca biatlonui să fie una din
tre cele mai dificile discipline spor
tive este tocmai îmbinarea dintre

A existat și o cauză obiectivă, spe
cifică acestor campionate. Mulți din
tre biatloniști au concurat în ulti
mul timp la probele de fond (inter
ne și internaționale) și astfel a 
fost neglijată pregătirea din poli
gon. Iar faptul s-a repercutat direct 
asupra rezultatelor i au fost înre
gistrate foarte multe minute și ture 
de penalizare. Se poate spune că 
titlurile naționale au fost decernate 
în funcție de numărul ceva mai re
dus de penalizări, ceea ce nu este 
normal, în totalitate... O altă cauză 
a tragerilor slabe ar mai fi și 
schimbările de arme șl neacomoda- 
rea cu cele noi, cazul cel mai preg
nant fiind cel al lui Voicu. Oricum, 
însă, problema pregătirii în poligon 
trebuie — s-a mai spus și cu alte 
ocazii — privită cu multă grijă.

Probele Individuale din cadrul 
campionatelor naționale feminine 
de fond n-au adus noutăți. A fost 
o reconfirmare a faptului că numai 
două concurente — le-am numit pe 
Marcela Leampă și Elena Bășa — 
pot emite pretenții la titluri. Prima 
a demonstrat că are încă mari re
surse In disciplina pe care a domi
nat-o autoritar atîția ani. Astfel, 
Marcela Leampă șl-a luat o bine
meritată revanșă pentru eșecul de 
anul trecut de la naționale. In ceea 
ce o privește pe tînăra sa adversară 
și colegă de olub, îi mai trebuie 
încă multe înfruntări — de anver
gură, în primul rînd — pentru a 
acumula experiența de concurs de 
care are nevoie. Elena Bășa rămîne 
marea speranță a schiului nostru 
feminin, la fond. Cel puțin, pentru 
moment, nici una dintre urmăritoa
rele acestor două „prim soliste" nu 
pare să emită pretenții pentru a li 
se alătura. Poate cu timpul, dintre 
surorile Barabaș, Rodica Clinciu. 
Ana Bădescu, ludith Gali (Șc. sp. 
Miercurea Ciuc), Elena Tișcă (Trac
torul), Maria Wocltu (S.B.O. Sinaia) 
sau altele...

Am mal av*a da subliniat efortu-

Bacău) — 
kg.). Prin- 
fost și R. 
republican

putea lăsa

i.

I. MICOROIU A DEPĂȘIT RECORDUL NAȚIONAL: 1031 p.d.I

Salt contra trambulinei execu/tat 
de Melania Decuseară, dublă 'în
vingătoare în concursul disputat 

la bazinul „23 August".

Botaa BAU!»

Jocurile de «îmbată și duminica 
din cadrul campionatului diviziei 
A la popice au constituit o etapă 
inedită, a derbyurilor, In toate 
cele patru serii fruntașele întîlnin- 
du-se între ele. Partidele au fost, 
în general, de un nivel tehnic ri
dicat, atît la femei cît și la băr
bați, obțintndu-se rezultate valo
roase.

La femei, formațiile Voința 
București (seria sud) și Voința Tg. 
Mureș (seria nerd) au avut o com
portare foarte bună, cîștigînd în 
deplasare, în fața unor sexteturi 
putemi ce, cum slnt Metrom Bra
șov și, respectiv, Voința Cluj. In 
ambele derbyuri feminine s-a dat 
o luptă) aprigă, cîștigătoarele do- 
borînd -cu puține popice mai multe 
decît gazdele. Astfel, la Brașov, 
bucure:ftencele au avut un avan
taj do ar de 7 „bețe". Aici, soarta 
întîlnirpi s-a decis la ultimele trei 
bile, cînd Cornelia Petrușca, de la 
Voinței, a doborît 9 popice la lovi
tura a» 98-a, iar adversara ei, Li- 
via Râiităman a ... spart și avantajul 
de pîlttă atunci al brașovencelor 
(10 popice) s-a anulat. Majoritatea 
jucătinerelor au obținut la această 
parti-W rezultate mari, ca de e- 

. xempjiu, Răstăman 471, Eva Gali

422, de la Metrom, Cornelia Gre- 
cescu 453 și
445 p.d.

In 
nord, 
calm. 
Cluj, 
mai concludent, la o diferență de 
52 de popice. Performera reuni
unii a fost Elisabeta Szasz, din e- 
chipa oaspete, care a marcat 428 
p d. Cel mai bun punctaj de la 
gazde l-a realizat Elena Gyărfăs 
— 419 p.d.

La bărbați, în centrul atenției 
se afla partida de la Ploiești din
tre fruntașele seriei sud. Petrolul 
(locul II) și Constructorul Galați 
(locul I). După cum ne transmite 
corespondentul din localitate. A 
Vasilescu, ploieștenii s-au răzbu
nat pentru înfrîngerea suferită In 
tur la Galați și i-au învins acum 
pe gălățeni la o diferență neaș
teptat de mare i Petrolul 5431 — 
Constructorul 5194 p d ! Un meci 
dramatic s-a dat aici între popi
carii nr. 1 ai echipelor i Gh. Sil
vestru (P) și I. Băiaș (G). După 
lansarea celor 200 de bile, cei doi 
sportivi, componenți ai echipei 
naționale, au avut în dreptul nu
melor lor următoarele cifre : Sil
vestru 978, Băiaș 962. Cu ocazia

Cornelia Petrușca

derbyul 
jocul a 

mureșencele cîștigînd la 
în fața Voinței, cu un scor

feminin din seria 
fost cu ceva mai

acestui meci, în revenire de for
mă s-a prezentat veteranul spor
tului popicelor din Ploiești, Cris- 
tu Vînătoru, care a doborît 948 
popice. Singurul jucător gălățean 
care și-a învins adversarul a fost 
I. Tismănaru care a realizat 
p. d. în 
notat pe 
p.d.

Echipa 
nord, 1 
conduce detașat de la începu
tul „ostilităților", a avut un meci, 
relativ ușor, acasă cu Voința Cluj, 
cîștigînd cu 5080—5022 p.d. Cele 
mai bune rezultate au fost ale Iui 
I. Szâsz (Tg. 
(C)—884 p.d.

Trebuie să 
excepțională 
această etapă maestrul emerit al 
sportului Ion Micoroiu de la Vo
ința Lugoj. El a obținut pe are
na I.C.O. (la Oradea) un rezultat 
excepțional, 1031 p.d., cifră cu mult 
superioară recordului național la 
200 lovituri mixte — 1019 p.d. Ur
mează ca F.R.P. să hotărască 
dacă punctajul realizat de Mico
roiu întrunește toate condițiile ne
cesare omologării unui record.

868 
dauna lui D- Dumitru — 
foile de arbitraj cu 851

i de pe locul I din seria 
Voința Tg. Mureș, care 

detașat de

M.)—884 și I. Biță

mai semnalăm forma 
în care s-a aflat In

I. R

n-aveau cărți de vizită încărcate cu 
performanțe prestigioase. S-ar mai 
putea crede că antrenorii loturilor 
republicane trebuie să fie îngrijorați 
că unii, dintre luptătorii lor au fost 
învinși tocmai de 
Adevărul 
anume că 
tlt — si 
prezentat bine pregătiți și dacă ișl 
vor confirma valoarea și cu prilejul 
altor verificări importante — printre 
care turneul internațional al țării 
noastre — nu vom fi surprinși dacâ 
vor concura pe saltelele olimpice de 
la Munchen ! Așadar, este o con
cluzie deosebit de îmbucurătoare șl 
totodată un semnal sever de alarmă 
pentru acei luptători care cred că 
sint titulari de drept la categoriile 
lor. De altfel antrenorul federal Ion 
Corneanu a fost deosebit de satisfă
cut de evoluția multor tineri ți ne-a 
mărturisit că unii dintre ei au mari 
șanse să fie trimiși la Olimpiadă.

Referir.du-ne la confruntările a- 
cestor finale, mai trebuie să subli
niem că nivelul tehnic a fost bun, 
s-au finalizat numeroase procedee de 
maximă eficacitate. Așa se explică 
faptul că majoritatea partidelor s-au 
încheiat cu tușuri. O contribuție sub
stanțială în dinamizarea luptei a a- 
vut-o intransigența arbitrilor, care 
au dictat avertismente atunci cînd 
concurenții nu executau procedee 
tehnice, chiar și în situația In care 
pe saltea se aflau medaliați la Jocu
rile Olimpice, campionate mondiale 
sau europene.

Și la această ediție, luptătorii de la 
Dinamo București (antrenori Ion Cer
nea și Dumitru Cuc) și de la Steaua 
(antrenori Vascul Popovici și Gheor
ghe Șuteu) au dominat întrecerile, 
cucerind cele mai multe titluri. Dar, 
și de astă dată, duelul lor s-a în
cheiat la egalitate : 4—4. Remarca
bile au fost și evoluțiile luptătorilor 
de la Sport Club Bacău (antrenor 
Mircea Croitoru), Vulturii textila 
goj (Aurel Ciosa), Crișul Oradea 
liu Pantici), Dunărea Galați (Ion 
nose) și Metalul București 
Gheorghe).

Dintre arbitri îi remarcăm pe 
leriu Bularca (Brașov), Marin Bole- 
can (Pitești), Gheorghe Marton 
(Cluj), Ion Oprea (Oradea), Vasile 
Coman și Vasile Toth (București), 
în sfîrșit, mai trebuie să menționăm 
că organizarea competiției a fost 
bine asigurată de organizatori 
(CJEFS Brașov și F. R. Luptă).

asemenea tineri, 
însă este cu totul altul șl 
tinerii pe care i-am amin- 
nu numai aceștia — s-au

Lu- 
(Iu- 
Do- 
(Ilie
Va-

i
Țepoau, 
Gîrniță,

Echipa de biatlon, 
Dinamo Brașov, cam
pioană națională la șta
fetă : Ion
Gheorghe
Gjorgy Vilmoș și Ion 
Olteana.

Foto: S. BAKCSI
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două sporturi total diferi 
necesită atît schimbări în (pregătire, 
cît și calități native foarte variate 
ale sportivilor. Tirul rămîne deo
camdată, domeniul care impune co
rectivele de care aminteam. Trage
rile In poligon au fost. inegale, mai 
evidente la proba individuală. Lui 
Vilmoș, tragerea constant bună i-a 
adus titlul național, în timp ce toți 
ceilalți pretendenți au fost frustrați 
de timpi totali — și implicit de po- 
giții finale — de.valoare.rut*

rile organizatorilor de a crea con
diții cît mai bune de desfășurare 
ale curselor. A fost asigurat și ca
drul festiv adecvat unei asemenea 
manifestări. Un cuvînt de laudă și 
pentru arbitri. Ei s-au achitat con
știincios de atribuțiile lor, deloc 
lipsite de însemnătate. Toate aces
tea au contribuit la 
pîonatelor naționale 
de fond feminin.

succesul cam- 
de biatlon și

Radu TIMQFTă
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AȘA CUM UN MECI SE TERMINA ABIA IN MIN. 90,

AVANCRONICĂ LA „CUPA ROMÂNIEI"

Pag. a 3-a

ETAPA „OPTIMILOR'
UN INTERMEZZO CU SAU FĂRĂ SURPRIZE?

Șl CAMPIONATUL SE ÎNCHEIE IN ETAPA 30!
IftTA LECȚIA-AVERTISMENT PE CARE SE PARE CĂ NE-O SUGEREAZĂ

ETAPA INAUGURALA A RETURULUI
Acest început de retur a 

sub semnul... sfîrșitului.
Jocul de cuvinte ne-a fost 

gerat de dramaticele finaluri 
partidă în trei din cele mai 
portante meciuri ale 
XVI-a (U.T.A.—Rapid, F. 
geș—Sport club Bacău și 
sitatea Craiova—Steaua) în 
scoruri ce păreau la un 
dat

stat

su- 
de 

im- 
i aetapei 

C. Ar- 
Univer- 

care 
moment 

imuabile au fost răsturnate 
între minutele 84 și 90, evenimen
tul producîndu-se, 
în sensul echității, 
— pînă la urmă 
jocului.

Față de ansamblul 
feroviarii bucureșteni 
să piardă în 
der care-și caută în 
constanța și forma care i-au adus 
in toamnă atîtea elogii și Neagu 
(jucătorul atît de blamat, de atî
tea ori, pentru ratările sale, dar 
nu îndeajuns de lăudat, pentru 
specialitatea sa în goluri decisive), 
a înscris pentru Rapid în minutul 
90, redeschizînd (credem noi) do
sarul unui proces cu verdict prea 
devreme anticipat: titlul de cam
pion.

Steaua n-a avut, nici In picioa
re, nici In piepturi, puterea men
ținerii unui 1—0 stabilit, 
prea devreme pentru a 
vijeliei dezlănțuite de o 
care nu putea suporta o nouă în- 
frîngere pe teren propriu, și a ce
dat pasul în ultimele minute, in- 
groșînd astfel conturul semnelor 
de întrebare care o înconjoară.

în fine, Sport club, legănat de 
iluzia unui meci nul (oricum mai 
valoros decît cel al liderului pe 
care-1 are de astă-toamnă ,,tn vi
zor*1), a plecat steagul în minutul 
84, cedînd merituosului său în
vingător poziția de prim urmări
tor al arădenilor, o poziție pe care 
argeșenii (echipa cu cel mai mare 
număr de victorii din acest cani

din 
al

fericire, 
respectării 

a cursului

întrecerii, 
nu meritau 

compania unui li- 
acest sezon

poate, 
rezista 
ecr.fpă

pionat!) par 
s-o valorifice

Adăugind i 
naluri de partidă, elementele de 
surpriză pe care ni le-a procurat 
etapa de duminică (rezultatele 
egale scoase de ultima clasată în 
fața campionilor, ca și de Politeh
nica Iași la Cluj, unde gazdele au 
pierdut primul punct pe teren pro
priu din actualul campionat) ne 
putem declara mulțumiți 
ce ne-a oferit etapa ca 
de inedit, de interes, de

Reluarea a avut, prin 
destulă atractivitate, dacă 
tru majoritatea spectatorilor care 
s-au deplasat la teren (meciurile, 
cu puține excepții, n-au mulțumit 
ca nivel tehnic sau spectacular), 
cel puțin pentru amatorul de fot
bal. în general, care urmărește 
competiția și căruia etapa de du
minică îi alimentează interesul 
pentru campionat. In continuare

Cu atît ma; mult, cu cît chiar 
etapa viitoare ciștigă enorm In 
interes tocmai prin jocul rezulta 
telor de alaltăieri, și In acest sens 
vom reține. în primul rînd cele 
două meciuri din Capitală (Un 
Rapid realizator al performanței 
etapei de duminică și un F. C Ar
geș dinamizat de perspectiva su- 
rizătoare de a deveni curtnc prin
cipalul pretendent la detronarea 
U.T-A.-ei se înfruntă Intr-un 
contestabil derby <je etapă. Cel 
de-al doilea meci din București. 
Steaua—U.T.A-, capătă de aseme
nea, valențe noi In urma etape: 
inaugurale, pentru că U.T.A. în
cepe să intre acut sub presiunea 
urmăritorilor iar Steaua sub ame
nințarea de a deveni — cel puțin 
pentru 
doua

Prin 
unghi, 
ment, etapa inaugurală ne-a mul
țumit.

apți să o onoreze 
! în continuare, 
acestor pasionante

Și

fl-

de ceea 
elemente 
ori< in aL 
urmare, 

nu pen-

in-

putem să ne declarăm LisăNu 
satisfâcuți de evoluția in sine a 
echipelor, chiar dacă pentru unele 
a existat duminică scuza unor 
terenuri nefavorabile, 
parțial cu zăpacă 
.ar pentru toate 
mentul-refugiu *1 
sezon.

Poate constitui, 
cazul lui

acoper.te 
i. 

argj- 
de

sau desfundate, 
echipele 
începutului

de exemplu. 
Dinam o București,

în 
o 

scuză sută Ia sută admisibilă, sta
rea proastă a terenului, 
rezultatul de 0—0 în fața 
-ului din Cluj, echipă care 
torește o dată sau de două 
sezon cucerirea unui punct 
plasare ca pe un mane eveniment ? 
Fără îndoială, că nu. mai a.e-s că 
actual:: campioni s-au prezentat 
In teren cu toți cei șase compo
nent ai lotului reprezentativ A, 
dintre care Insă numai unul (Cor
nel Dinu) s-a ridicat la nivelul 
cerințelor. Neavînd nici scuza de
plasării. nici pe cea a unor indis
ponibilități, nici pe cea a vreunui 
arbitraj dezavantajos, înseamnă c.L 
In ultima instanță. Dinamo trebuie 
să caute explicata insuccesului de 
duminică numai in propriile sale ca
rențe de joc, de pregătire, pe care 
-i ie lege ș: de unele Berâri si
milare din tur. cum a fost bună
oară cel cu Petrolul, tot Ia Bucu
rești.

Sau. cum s* expl.căm domina
rea netă la care a fost supusă 
Steaua de echipa lui Sames. Clo
ci ri an și Mmcioagă. decît tot prin 
carențe de pregătire, cu atît mai 
de neînțeles cu cit reprezentanta 
noastră In sferturile de finală ale 
„Cupe; cupelor" ar fî trebuit, cel 
puțin In teorie, să fie, ca pregătire 
de ansamblu, cu un cau Ina.ntea 
tuturor celorlalte divizionare A, 
la startul acestui retur?!

Cit despre 
ca ea să se 
semne acute

pentru 
C.FJL 
sărhă- 
ori pe 
în de-

din lot și lip- 
nivelul pretins

fruntașe ale 
Universita-

mai vechi polițe plătite numărului 
redus de jucători 
sei de rezerve la 
unei echipe lider.

Nici alte echipe 
campionatului actual,
tea Cluj si Sport Club Bacău, nu 
se pot felicita pentru evoluția lor 
din etapa inaugurală, așa 
pînă la urmă „premiul I cu 
nă“ al acestei duminici ar 
să revină C.F.R.-ului din 
echipă care, după un lung 
etape în care a deținut lanterna, 
a urcat pe locul 15, în dauna Cri- 
șului. In orice caz, dacă „nul“-ul 
obținut de feroviari la București 
nu înseamnă momentan mare lu
cru, etapa viitoare Ii poate ampli
fica proporțiile • C.F.R. joacă a- 
casâ. în timp ce Petrolul se de
plasează la Oradea.

Și n-ar fi exclus ca acest înce
put de sezon să redeschidă și „do
sarul* retrogradării—

Incit, 
cunu- 
putea 
Cluj, 

șir de

„Doi 
erian 
Metalul 
rești —

Za 
in

Foto : M. THEO

Rodu URZICEANU

doi" a- 
meciul 
Bucu- 

St. roșu

La numai trei zile 
campionatului, Cupa 
surpriză 
litate, aducînd In scena 
din faza „optimilor" pe 
beneficiari ai furtunoasei 
5 martie: nouă echipe de 
patru de B și trei de C.

Astfel, mîine, pe opt 
neutre de astă-dată. cele 
ții rămase în cursa pentru cuceri
rea trofeului își vor încerca pute
rile și șansa calificării lor, în sfer
turile competiției. Vor fi, fără în
doială. opt meciuri tari, echilibra
te prin însuși programul stabilit 
de operațiunea tragerii la sorți și

de la reluarea
— competiția 

intră din nou în actua- 
Intrecerii 

fericiții 
etape din 
Divizia A>

ETAPEI

terenuri,
16 forma-

dorința fiecăruia dintre combatanți 
de a-și valorifica ambițiile proprii și 
calitatea pregătirilor. Vor 
dent, în această luptă — 
și sportivă — numai opt 
tori, care vor avea dreptul 
parii în etapa următoare a Cupei.

Cine vor fi aceștia? Este greu, 
ca să nu spunem chiar imposibil, 
de a încerca unele pronosticuri. 
Și asta pentru că înainte de toate, 
însăși tradiția pledează hotărît im 
potriva oricăror calcule ale 
Ceea ce, pe de altă parte, 
mai interesantă disputa 
pentru calificare.

De aceea și avancronica 
de azi nu-și propune, în ultimă in
stanță, să indice favoriți și nici să 
sugereze explozia surprizei într-o 
partidă sau alta. Plecînd de la pre
misa că toate cele opt meciuri pro
gramate mîine sînt deschise orică
rui rezultat, vom încerca să pre
zentăm cel mult, șansele combatan
ților, privite prin prisma ultimelor 
lor evoluții oficiale.

La Cîmpina, Metalul, o echipă 
mică, cu posibilități nebănuit de 
mari, va încerca în fața valorosu
lui „11“ piteștean, urcat după 
victoria de duminică pe locul doi 
în clasament, să-și confirme faima 
de adevărată specialistă a jocurilor 
de Cupă. La Arad, Politehnica Ti
mișoara și Crișul — vechi rivale 
cu ani în urmă în seria ardeleană 
a Diviziei B — vor reedita, se pare, 
unul din derbyurile lor de tradiție, 
în care pregătirea psihică și dorin
ța de a 
minanți. 
față în 
Bone și 
mâții — A.S.A. Tg. Mureș și res'

fi, evi- 
sperăm 
cîștigă- 
partici-

hîrtiei. 
face și 
directă

noastră

pectiv Olimpia Oradea — care spe
ră nu numai în calificare, ci și în 
efectul tonifiant al acesteia asupra 
viitoarei comportări competiționale. 
La Brașov, singurul meci între două 
divizionare A; Jiul și Sport Club. 
Băcăuanii, „șifonați" după înfrîn- 
gerea de la Pitești, simt nevoia unei 
reabilitări, în timp ce formația lui 
Iordache pe aceea a confirmării 
bunei pregătiri. I.a Piatra Neamț, 
Teașcă, pus din nou pe fapte mari, 
înfruntă cu mult curaj, dar și cu 
speranțe îndreptățite, fosta sa e- 
chipă, Universitatea Cluj. La rîn- 
dul său, antrenorul Ștefan Onisie 
pare pregătit să-l înfrunte pe „pi- 
ticu“, în ciuda unor nedisimulate 
semne de neliniște. La Rm. Vîlcea, 
una din „buturugile mici" ale „16“- 
imilor, Dunărea Calafat- mai în
cearcă o dată „lozul cel mare" în 
fața unui C.F.R. Cluj, stimulat de 
ambiția evitării retrogradării, după 
punctul smuls lui Dinamo. Ca si 
Unirea Drăgășani, de altfel, la Pi
tești, în compania căreia, Rapidul, 
unul din marii favoriți ai Cupei, se 
va strădui probabil să tiu mai re
editeze tristul episod „Foresta Făl
ticeni". în sfîrșit, la Cîmpina, Di
namo — Tractorul, o confruntare 
în care campionii nu vor fi scutiți 
probabil de încercările brașovenilor 
de a-și prelungi prezența și în e- 
tapele viitoare ale Cupei.

Așadar, mîine în 
milor", 16 echipe ne 
mijloc de săptămînă 
intermezzo fotbalistic.
surprize? Iată o întrebare la care 
vom afla răspunsul numai la capă
tul celor 90 sau chiar 120 de minu
te de joc.
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un timp — o echipă de a 
jumătate a clasamentului) 
urmare, privită din acest 
al implicațiilor de clasa- U.T.A. n-ar fi exclus 

afle în fața primelor 
de scadență a unor

MECIURILE
~ >•. ‘:.sx.v v> \ z (Urmare din pag. 1)

In întîmpinarea

de 
ur-

fluierul 
1—1. In 
pentru 
posesia 
m de de

a-

con- 
C ARAM AN 
de portdrul 
la un pas 

gol...

’.’Sinutul 84 al pa-tidei f.F. Ar- 
geș-Sport ?lub. A mau rămas, așa
dar. puțin timp pină ia ~ 
final șj scorul este egal: 
acei minut Insă — fericit 
argeșeni — Frățilă. In 
mingii la aproximativ 35 
poarta lui Ghiță, este încolțit de 
Velicu și Sinăuceanu. Dobrin. ta- 
lonat la rindul său de Catargiu. 
încearcă o desprindere spre dreap
ta, în așteptarea pase;. Dar, Frăți
lă. sesizînd culoarul creat în partea 
stingă a dispozitivului advers, ca 
și intenția lui Marian Popescu de 
â se intercala în atac, aruncă ba
lonul cu boltă pe direcția de de
plasare a acestuia, fentlnd cu o 
singură pasă întreaga apărare bă
căuană. Marian Popescu, lansat

puțin lateral pentru a evita inter
venția directă a fundașilor centrali 
și. în momentul în care Ghiță iese 
din poartă pentru a micșora un
ghiul de tragere, șutează splendid 
cu exteriorul peste portarul băcă
uan, trimițînd balonul în colțul 
sus al porții apărate de către 
cesta.

A fost o acfiune deosebit 
simpli, rapidă și inspirată, în 
ma căreia s-a înscris un gol de o 
rară frumusețe, gol decisiv pentru 
obfinerea. in final, a victoriei for
mației piteștene.

Semicentenarului U.T.C.

cadrul „opti- 
vor oferi la 

un interesant 
Cu sau fără

învinge sînt factori deter- 
La Oradea, se vor găsi 

față doi foști coechipieri, 
Staicu, la cîrma unor for

Masivul atacant 
stănțean 
la un pas 
NAGEL și 

de
Foto: VIRGIL ONESA din spate, preia mingea. o conduce

' CICLU DE ACTIVITĂȚI TURISTICE 
ORGANIZATE DE R.T.TI

„TINERI, SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA SOCIALISTĂ !"
In cinstea Semicentenarului Uni

unii Tineretului Comunist, Biroul de 
Turism pentru Tineret a inițiat ci
clul de activități turistice 
SA NE CUNOAȘTEM 
SOCLALISTA", care se adresează 
tuturor organizațiilor de tineret.

Scopul acestui ciclu este ca prin 
activitățile turistice de masă pe care 
le vor iniția, organizațiile U.T.C. să 
contBbuie la educarea politică și pa
triotică a tinerilor, constituind tot- 

. odată un bun prilej de lărgire a ori
zontului de cunoaștere a propriului 
județ, a locurilor cu semnificații im
portante In istoria poporului și In 
mișcarea muncitorească.

Ciclul are In structura sa mai 
multe coordonate tematice, printre 
care amintim î activități pentr.u cu
noașterea istoriei și tradițiilor de 
luptă ale Partidului Comunist Român, 
a mișcării muncitorești, a istoriei 
Uniunii Tineretului Comunist, de a- 
semenea, activități pentru cunoaș
terea complexă a județului, a obiec
tivelor economice, social-culturale și 
turistice din alte județe ale țării, ac
tivități teoretice șl practice.

In cadrul fiecărei teme, organi
zațiile U.T.C. vor Iniția activități 
practice, printre care am aminti i 
vizite la muzee, locuri și case memo-

„TINERI, 
PATRIA

riale legate de lupta și activitatea 
P.C.R. șl U.T.C., Intîlniri cu vechi 
membri de partid, care să evoce tra
dițiile de luptă ale mișcării muncito
rești, 
tineri 
raza 
derea 
locuri 
rea muncitorească, mișcarea de tineret, 
de lupta partidului, de fapte de vi
tejie ale poporului pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist.

Nu lipsesc nici simpozioanele ce 
se vor organiza cu participarea unor 
economiști, geografi, istorici, prilej 
cu care se vor face prezentarea com
plexă a județului, vizite reciproce 
între tineri muncitori șl cooperatori 
în cadrul cărora se vor realiza în 
comun acțiuni turistice, sportive, cul
turale etc., vizite la unități agricole 
de stat și cooperative agricole de

organizarea unor colective de 
care vor face cercetări pe 

localităților respective în ve- 
Intocmirii unor lucrări despre 
și obiective legate de mișca-

de stat

„FLOAREA
inițierea acțiunii turistice 
de colț", Uniunea Tineretu-

Prin 
„Floarea 
lui Comunist adresează o chemare 
tuturor tinerilor din România în di
recția cunoașterii nemijlocite a pa
triei socialiste.

La întocmirea regulamentului s-a 
avut In vedere experiența tinerilor

A
DACA MOINA AR 
FI CONCURAT...

terminarea unei mariAdesea, după 
competiții, timpul estompează încet, 
încet faptele. Nu rămîn clare decît 
performanțele reci, cu implacabila lor 
exactitate, care trec prin ani, ocu- 
pîndu-și locul în anuare, în statistici.

Răsfoind noianul de performanțe 
ale atleților noștri, din anul trecut, ob
servi, cu regularitate, performanțele 
slabe ale sprinterilor, mai ales în 
confruntările internaționale.

La ultima ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism, de exemplu, băie
ții au deziluzionat în toate probele 
ds viteză, deși cu ani la urmă ei

ALE CUPEI
• Metalul București — F. C. Argeș 

(la Cîmpina) : E. VLAICUlESCU, 
ajutat la linie de M. Moraru șl N. 
Moroianu (toți din Ploiești) ;

• Unirea Drăgășani — Rapid (la 
Pitești) : I. CHILIBAR, ajutat de I. 
Constantin și I. Răileanu (toți din 
Pitești) ;

• F. C. Galați — „U“ Cluj (la P. 
Neamț) : 1. DRĂGHICI, ajutat de D. 
Isâcescu și Gh. Vasilescu I (toți din 
București) ;

• Politehnica Timișoara — Crișul 
(la Arad) : V. TOPAN, ajutat de E. 
Călbăjos și A. Pop (toți din Cluj) |

ARBITRII „8"-IMILOR DE FINALĂ
ROMÂNIEI

e Dunărea Calafat — C.F.R. 
(la Rm. Vîlcea) : Z. SZECSEI 
Mureș), ajutat de N. Barna și D. 
ghidan (ambii din Tîrnăveni) ;

• Tractorul Brașov — Dinamo (la 
Ploiești) : T. LECA, ajutat de T. Po- 
daru și P. Căpriță (toți din Brăila) ;

• Olimpia Satu Mare — A.S.A. 
Tg. Mureș (la Oradea) : M. BADU- 
LESCU, ajutat de S. Patkos și 
Pop (toți din Oradea) ;

• Jiul — Sport Club Bacău 
Brașov) : TR. MOARCAȘ, ajutat de 
C. Ghiță și N. Iliescu (toți din Bra
șov.

Cluj 
(Tg. 

Măr-

A.

(la

CU ECHIPA ROMÂNIEI

producție, stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii, vizite la obiective 
industriale, șantiere de construcții, 
concursuri gen „Cine știe, cîștigă" 
pe teme de turism.

Vor fi inițiate, In sfîrșit, concursuri 
de orientare turistică, acțiuni de 
marcare și remarcare a unor trasee 
turistice, de amenajare a unor baze 
turistice simple, adăposturi și refu
gii In zonele montane, de întreținere 
a unor drumuri și poteci turistice, 
acțiuni pentru cunoașterea și ocro
tirea monumentelor naturii.

Acțiunile 
ciclului de 
constitui un 
cunoașterea 
museților și 
rilor realizări ale poporului nostru, 
a bogățiilor sale spirituale, drume- 
țind, cunosclnd șl cercetlnd.

VASILE COTUNA 
coordonator de excursii tematice 
pe lingă Biroul de Turism 

pentru Tineret

prevăzute In cadrul 
activități turistice vor 
cadru care va favoriza 

de către tineri a fru- 
bcgățiilor patriei, a ma-

COLȚ-DE
care participă la excursii și drumeții, 
precum și pasiunea lor pentru că
lătorie. Probele regulamentului sini 
gradate de la simplu la faza infe
rioară a acțiunii (gradul II) șl ptr.ă 
la probele mai dificile, din faza su
perioară (gradul I).

Activitatea depusă pentru trecerea

DINCOLO DE CULOARE
urcau mereu pe podium. Printr-un 
simplu calcul aritmetic constatăm că 
dacă Moina ar fi concurat la această 
Balcaniadă și ar fi realizat perfor
manțele lui de acum un sfert de se
col, am fi reușit să cîștigăm și la 
punctajul băieților, așa cum au Iz
butit fetele. Și este suficient să ară
tăm că, astăzi, majoritatea perfor
manțelor pe care le realizau atleții 
români acum 25 de ani nu mai sînt 
suficiente nici pentru juniorii mici 
ca să ocupe locuri fruntașe 
competiție internă.

Dacă Moina ar fl concurat, 
fost mult mai 
sprinterii noștri de 
10,2 s în concursuri 
le confirmă nici o 
internaționale.

Dacă Moina ar fi

Intr-o
ar fi 
decît 
obțin

convingător, 
azi care 
interne, dar nu 

dată în Intîlniri

concurat! am fi

analizat mai temeinic problema ră- 
mlnerii sprintului nostru in urmi. 
Poate ne-am fi gindit mai mult la 
selecția insuficiență, stearpă, care se 
face In ultimii ani pentru aceste pro
be. la mijloacele și.’ mai ales, la me
todele adesea neștiințifice pe care le 
folosim In antrenarea sprinterilor sau 
la politica falimentară de sleire* a 
juniorilor, din care cauză ei nu a- 
jung niciodată seniori buni.

Dacă Moina ar ti concurat poate 
că ar fi observat și federația de spe
cialitate decalajul care există Intre 
sprintul nostru și cel balcanic, ca să 
nu mai vorbim de marile valori in
ternaționale | și poate că s-ar fi gfn- 
dit la alte soluții decît la cele de 
pină acum, infirmate de practică,,.

Dacă Moina ar fi concurat... ,

■
probelor celor două grade ale acți
unii „Floarea de colț- oferă tir.eriie- 
preocupâri de ordin turistic pe timp 
de 3 ani (un an pe.-.iru gradul II ți 
doi ani pentru gradul 1;.

Regulamentul precizează 
minime pentru fi _ 
tea celor care doresc să obțină 
signa „Floarea de colț* — gradul 
se cere ca In decursul unui an 
parcurgă trasee turistice care să 
talizeze 1 u75 km idistanU egala 
lungimea Dunării pe teritoriul țării 
noastre). eu vizitarea unor obiective 
economice, soc ta.-cultura e și isto
rice din județul la care lși desfășoară 
activitatea, vizitarea a cinci reșe
dințe de județ, participarea Ia două 
excursii montane etc.

La probele pentru obținerea insig
nei „Floarea de coif* — gradul I 
pot participa numai posesorii insig
nei de gradul IL Participanții tre
buie să parcurgă in decurs de doi 
ani 3152 km (distanță ce reprezintă 
lungimea totală a granițelor țării). 
r-.-.-.-z cc.e;:; e.e care INtaie vi
zitate sînt incluse ciad reședințe de 
judef, capitala țărti. nordul Moldo- 
vei. Maramureșul. Porțile de Fier, 
nordul Olteniei. Tara Moților, Delta 
Dunării etc. Figurează, de asemenea, 
o excursie montană de patru zile, 
participarea la un concurs de ori
entare turistică șl întocmirea mono
grafiei unei zone turistice.

Participant:! care au trecut pro
bele prevăzute in regulament, in a- 
fara dreptului de a purta Insigna 
de gradul n șl respectiv gradul I, 
vor abține diferite premii. Ei vor be
nefic a totodată de facilități la ex
cursiile In țară și peste hotare. De 
asemenea, pot urma cursurile de 
ghizi aie Biroului de Turism pentru 
Tineret, fără examen de admitere.

La acțiunea „Floarea de colț” pot 
participa tineri Intre 14—30 ani, 
memori a! cercurilor de turism din 
«coB, facultăți, întreprinderi, insti
tuții șl unități agricole.

Prin această acțiune se comple
tează gama largă de activități edu
cați, e. inițiate și coordonate de U- 
niunea Tineretului Comunist, dlnd 
astfel posibilitate tinerilor să prac
tice in mod organizat turismul.

probele
'iecare grad. Din par- 

‘ In
ii, 
să 

to- 
cu

GHEORGHE IABOȘ 
coordonator de turtim montan 
la Biroul de Turism pentru 

Tineret _*■

și Zeleznicear, ce alte jocuri ați 
mai văzut?

A. Niculescu: Tocă două meciuri 
de campionat: Csepel — Honved (3— 
1) și Vasas—Videoton (1—0). în 
cele patru partide vizionate am ur
mărit șase echipe din campionatul 
Ungariei și 71 de jucători, printre 
care întreg lotul lui Iliovszky, mai 
puțin Vidats. Ne vom completa 
impresiile la 29 martie. cir.d vom 
pleca din nou la Budapesta pentru 
a urmări meciul internațional ami
cal Ungaria—R. F. a Germaniei. 
Este, as zice, a doua parte a mun
cii noastre de prospectare asupra 
fotbalului ungar: dacă acum am 
urmărit jucătorii individual, la 29 
martie ne vom da seama de poten
țialul echipei naționale pe care o 
vum Intilni la 28 aprilie și 14 mai.

C. Braun-Bogdan : Cele două în- 
frîngeri suferite pe teren propriu de 
Ujpesti Dozsa și Ferencvaros- echi
pe care dau majoritatea jucători 
lor din lot, au fost neașteptate, 
așa cum arăta și presa de a doua zi. 
Și asta pentru că pregătirile fă
cute pină acum, mai ales de' Ui- 
oesti. erau considerate ca bune, 
iar condițiile de pregătire ca foarte 
bune. Un singur lucru au dorit și 
Ujpesti și Ferencvaros: să nu plouă. 
Ca la un semnal 
Ujpesti Dozsa și 
teren a început o 
care a durat vreo 
doua zi, la meciul 
leznicear, timpul a fost iarăși po-

însă, în timp ce 
Celtic intrau pe 
ploaie torențială 
30 de minute. A 
F erencvaros—Ze-

trivnic dorințelor jucătorilor un
guri. In special pentru scoțieni, ploa
ia a fost ca un oxigen. De aceea 
nu trebuie să considerăm jocul un
gurilor în funcție de rezultatele 
acestor două meciuri.

A. Niculescu: Intr-adevăr, ar fi 
c mare greșeală dacă noi am pune 
prea multă bază pe aceste rezul
tate. Nu trebuie să uităm că cele 
două echipe din Budapesta au în- 
tllnit adversari foarte valoroși. A- 
poi, pînă la meciurile cu România, 
fotbaliștii unguri vor susține mai 
multe meciuri de campionat și, deci, 
se vor roda, vor cîștiga In pregă
tire, vor fi deci mult mai buni, mai 
valoroși, decît au fost miercuri și 
joi. In plus, cele două înfrîngeri 
îi vor face — firește — să-și ia mă
suri de îmbunătățire a pregătirilor, 
îi vor ambiționa.

— Dumneavoastră ați văzut în 
ultimii ani cei mai buni jucători și 
cele mai bune formații din lume 
Unde ii situați acum pe jucătorii 
unguri?

A.N.: In Ungaria există o se
rie de individualități care pot ju
ca în orice mare echipă de pe orice 
continent. De data asta mi-au plă
cut atacantul Fazekas, care a ară- 

r tat o formă deosebită, fundașul 
central Kovacs, fundașii laterali 
Fabian și Peter Juhasz, ca și ,.bă- 
trînii" Meszoly și SzOcs. Alături de 
ei, Bene și Zambo sînt fotbaliști de 
clasă internațională. în meciurile 
cu România nu va juca Peter Ju
hasz, care are două avertismente de 
la F.I.F.A.

i»

— In general, ce se spune la Bu
dapesta, in cercurile fotbalistice, 
despre viitoarele meciuri cu Româ
nia?

C.B.B.: Interesul este foarte mare 
și jocurile sînt privite cu ochii larg 
deschiși, adică vecinii noștri sînt 
conștienți de valoarea actuală a 
echipei reprezentative a României. 
Pot spune că în clipa de față în 
presa de specialitate din Ungaria se 
scrie mai mult despre naționala 
noastră decît despre cea a gazdelor. 
Fotografiile jucătorilor români, ale 
naționalei noastre, ale antrenorilor 
sînt mai în fiecare zi în paginile 
presei. Chiar de la sosire, Angelo 
Niculescu a trebuit să răspundă la 
interviuri, atît pentru ziare și re
viste, cît și pentru radio. Fotbalul 
românesc are o presă bună în Un
garia.

— De la ce idee porniți în abor
darea meciurilor de la 28 aprilie 
și 14 mai, tovarășe Niculescu?

A.N.: De la realitatea că în clipa 
de față nu mai există decâlaj nici 
tactic, nici tehnic și nici fizic între 
cele două 
nivel de 
apropiat, 
babil, în 
mai bine inspirată în zilele cejor 

• două partide.
C.B.B. : Se spune că fotbaliștii 

unguri au un ascendent psihic asu
pra noastră. Eu cred că așa ceva nu 
există: generația nouă de fotbaliști 
care a crescut în România a dove
dit de atîtea ori că știe să lupte 
de la egal cu orice adversar.

echipe, care se află la un 
pregătire generală foarte 
Balanța va înclina, pro- 
favoarea celei care va fi

LOTO PRONOSPORTCAMPIONATUL ECHIPELOR DE 
TINERET-REZERVE

1. .U“ Cluj 18 11 3 2 35—15 25
2. Dinam o 16 11 2 3 36—12 24
3. Petrolul 16 10 3 3 31—18 23
4. Crișul 16 8 3 5 20—17 19
5. Univ. Craiova 16 7 4 5 18—11 18
8. U.T.A 16 7 3 6 22—24 17
7. Jiul 16 6 5 5 19—21 17
8. Steaua 16 8 0 8 34—21 16
9. Rapid 6 4 6 30—23 16

10. F.C. Argeș 16 6 4 6 21—22 16
11. Steagul roșu 16 6 1 9 26—26 13
12. Farul 16 5 3 8 18—23 13
13. Politehnica 16 4 3 9 18—27 11
14. A.S.A. Tg. Mureș 16 4 2 10 15—36 10
15. Sport Club Bac&u 16 4 1 11 13—34 9
16. C.F.R. 16 2 5 9 11—37 9

Vineri, în nocturnă, pe 
stadionul 23 August 
STEAUA — U.T.A.

Meciul Steaua — U.T.A., din etapa 
XVII-a a campionatului Divizieia

A, care va avea loc vineri în Capi
tală, se va desfășura pe stadionul 
23 August, la lumina reflectoarelor. 
Partida va începe Ia ora 19,

C1ȘTIGATORH EXCURSIILOR IN CEHO
SLOVACIA ATRIBUITE LA TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES A MĂRȚI

ȘORULUI DIN 1 MARTIE 1572

Categoria H și P (123 excursii TURUL 
CEHOSLOVACIEI) 1. Tudoroiu Florea — 
com. Bărăști jud. Olt : 2. Dumitru G. 
Mihail — Pitești; 3. Dobrin Gheorghe — 
com Albota jud. Argeș; 4. Petrla M. 
Radu — Pitești; 5. Pădurani Ellsabeta — 
Bacău; 6. Ariton Vasile — Orașul Gheor
ghe Gheorghiu Dej jud. Bacău; 7. Leonte 
Vasile — Rîureni. jud. Vîlcea ; 8. Hadade 
Dumitru și 9. Geangos Viorel din Oradea; 
10. Badea Dumitru — Brașov; 11. Tudo- 
rache Irma — Brașov; 12. Stoica Gheor
ghe — Buzău; 13. Pelmuș st. Maria — 
corn. Nehoiu jud. Buzău; 14. Sîrbu Mlhai 
— Anina jud. Caraș Severin; 15. Paseolă 
Ion — corn. ObreJa jud. Caraș Severin; 
16. Benedek Tiberiu; 17. Meszaroș nona; 
18. Csikl Ioslf ; 19. Osvath Frandsc șl 
20. Trif Ieronim toți din Cluj; 21. Moise 
Ioan șl 22. Strîmbeanu Ion din Constan
ța ; 23. Jităreanu Teoader — Mangalia 
jud. Constanta ; 24. Ismail Demlr — 
Medgidia ; 25. Brăllovschi Dumitru — 
Ploiești ; 26. Sună Ioslf — corn. Vîrtop, 
Jud. Dolj; 27. Mldescu Gheorghe șl 28.

niță Marin — 6 Martie jud Dolj: 31. 
Jinga S. Dumitru: 32. Axente Ion ; 33. 
Istrate Maria șl 34. Nedelcu Marin toti 
din Galați; 35 Crișan Crăciun — corn. 
Lunca! jud. Hunedoara; 36. Fontana Ele
na — Iași; 37. Țancu Elena — Burtea 
jud. nrov; 38. Burlan Dumitru — Baia 
Mare; 39. Peptan Marius — Turnu Se
verin; 40. Varga Bose Marie — Tg. Mureș 
(continuare In numărul de miercuri).

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 10 DLN 8 MARTIE 1972 :

Extragerea I : Cat. 1 : i variantă 10’/. 
a 100.000 Id; a 2-a: 2,10 a 36.574 lei: a 
3-a : 12,90 a 5.954 led; a 4-a : 42 a 1.829 
lei; a 5-a : 105,3o a 729 lei; a 6-a : 4.279,55 
a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1.053.487 lei
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 

10’/. a 100.000 lei; B : 9,75 a 6.055 lei; 
C : 61,50 a 960 lei; D : 2.856,80 a 60 lei: 
E : 157,20 a 200 lei ; F : 3.475,05 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 691.935 lei.
Cîștigul de 100.000 lei de ia categ. 1 pe 

o variantă 10’/. a revenit participantului 
DOBRIN DUMITRU din Cristur — Hune
doara iar cîștigul de lOO.OOo lei de la 
categ! A a revenit participantului 
OÎW «âf tați Oft



„FLORETISTELE ROMÂNCE 
ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA

—apreciază presa italiană și specialiștii
Eduardo Mangiarotti : „Ileana Drîmbâ este o scrimerâ 

de mare clasâ T
TORINO, 13 (prin telefon, de ta 

trimisul nostru special)
Succesul floretistelor de la Steaua 

în „Cupa Europei" s-a bucurat de 
unanime aprecieri în presa ita
liană și în rîndul specialiștilor a- 
flați în acest oraș, adăugind un 
nou galon la prestigiul internațio
nal al scrimei românești.

„Torino le-a confirmat pe ro
mânce pe tronul continental" este 
Întitulată, pe 5 coloane, cronica 
apărută în „Totto Sport". In cu
prinsul relatării se .subliniază că 
,„Stahl, Drimbă, Szabo și Pascu, 
deținătoarele titlului continental, au 
avut o bună comportare". Referitor 
la finala dintre Steaua și Ujpest, zi
arul citat scrie: „acest meci a ofe
rit tradiționala pagină palpitantă_
victoriile alternînd cu infringerile" 
Ziarul mai subliniază modul în care 
au recuperat floretistale noastre 
după manșa a 3-a, datorită lui 
Drimbă și Szabo.

Importantul cotidian „La Stam
pa" consacră evenimentului o cro
nică detaliată, ilustrînd-o cu o fo
tografie din finală șl Întitulată 
„Cupa Europei se întoarce la Bucu
rești", „Floretistele de la Steaua 
— se spune în primele rînduri ale 
cronicii — au cîștigaț din nou 
„C.C.E.", după o luptă entuziasman- 
tă cu fetele de la Ujpest". Și a- 
cest ziar menționează că ^reviri
mentul clubului bucureștean a ve
nit de la Szabo, car* a invina-o pe

Simonfy și de la Drimbă, care a 
Întrecut-o pe Rejto". cu 4—2. în 
asaltul cel mal emoționant al serii" 
Autorul comentariului consideră că 
„a fost o finală desfășurată într-o 
atmosferă de suspens" care s-a 
încheiat cu o „lovitură de grație" 
dată de Ileana Drimbă formației 
adverse.

„Gazette dello Sport" apreciază 
că finala a început liniștit, dar a 
devenit emoționantă pe măsură ce 
se apropia de sfîrșit.

Ziarele sportive apărute luni di
mineață se referă la buna compor
tare avută de Ileana Drimbă la 
„Trofeul Martini", considerînd-o — 
alături de Belova — protagonista 
acestui mare turneu.

Am avut prilejul să stăm de 
vorbă, printre alții, cu directorul 
turneului, Eduardo Mangiarotti, 
fost în repetate rînduri campion o- 
limpic și mondial și care posedă o 
vastă experiență în domeniul scri
mei. El ne-a spus : „Cunosc de 
mult și foarte bine valoarea flore
tistelor din România Ele au dove
dit și de data aceasta că se afli 
Pe treptele superioare ale ierarhiei 
mondiale. Desigur, nu trebuie să ui
tăm că ne aflăm la început de se
zon șl mai ales la începutul anului 
olimpic. Trăgătoarele parcurg abia 
prima fază a pregătirilor în vede
rea evenimentului de la Munchen. 
Oricum, floretistele de la Steaua au 
arătat că sint pe drumul cel bun

și îmi place sâ cred că se vor men
ține pe el, îndreptindu-se spre po
diumul olimpic. Este de presupus, 
de asemenea, că și scrimerele din 
alte țări ișl vor intensifica pregăti
rile, incit la Munchen vom asista 
la dispute mai vii și probabil la 
schimbări de ierarhii. Dacă mă veți 
întreba care a fost sportiva care 
mi-a plăcut mai mult, aș răspunde 
fără ezitare: Ileana Drimbă. Este 
o trăgătoare de mare clasă, comple
tă, combativă, cu un remarcabil 
simț al timpului, căreia ii doresc 
tot succesul in marea confruntare 
olimpică".

Sebastian BONIFACIU

DOPAT... FĂRĂ VOIE
MUNCHEN, (Agerpres). — Federa

ția vest-germană de hochei pe ghea
ță a comunicat forului internațional 
că l-a absolvit de pedeapsă (sus
pendarea pe 6 luni) pe jucătorul 
Alois Schloder, acuzat de dopaj în 
timpul turneului olimpic de la 
Sapporo. La controlul anti-doping, 
analiza lui Schloder a fost pozitivă, 
însă federația vest-germană consi
deră că vinovat este medicul «chl-

pei, dr. Schlieckenrieder, care i-a ad
ministrat lui Schloder medicamente 
interzise fără ca acesta să cunoas
că conținutul lor. Urmează ca Fe
derația internațională să re analize
ze acest caz.

ÎN „CUPA LIGII 
EUROPENE"

DUPĂ CE.
(Urmare din pag. t)

Schmidt (de altfel, laureați ca cel 
mai buni atleți ai competiției), ca 
și învinșii lor Sapka și Tarmak, 
respectiv Gildemeister, Blagoeva 
și Komka. Deși învinși, Gildemeis
ter și Tarmak păstrează, după pă
rerea noastră, principala șansă de 
a deveni — poate chiar in acest 
an — recordmeni ai lumii. In ace
eași categorie, a marilor vedete, 
se cer a fi incluși săritorii cu pră- 
pna Nordwig și Lagerqwist (ab
sența lui Isaksson a trecut aproape 
neobservată), săritorii de triplu 
Saneev. Corbu (a obținut acum al 
doilea rezultat din concursurile sale 
pe teren acoperit) și Sevcenko. 
Mai slab ceva sub raportul cifrelor, 
dar în nici un caz al luptei spor
tive, au evoluat săritorii și sări
toarele în lungime. Dintre arun
cători. sub cupola sălii și-au găsit 
loc de concurs (cel puțin pină a- 
cum) numai aruncătorii de greu
tate. Dacă la fete, întrecerea n-a

C.M. DE HOCHEI, GRUPA C
(Urmare din pag. tl

așteptat să obținem un asemenea 
succes. Venisem doar cu gindul să 
nu ocupăm ultimul loc. In atmosfera 
de mare prietenie care a dominat la 
Miercurea Ciuc, jucătorii noștri s-au 
mobilizat și au reușit cîteva partide 
bune. Ne-a ajutat nespus de mult 
experiența cîștigatâ din întilnirile cu 
hochciștii români care ne-au fost, la 
Pekin și in România, buni profesori.

Aș socoti că cea mai mare victo
ria a repurtat-o aici cauza prieteniei

între tineretul lumii, pentru 
popoarele noastre militează cu 
secvență".

Conducătorul echipei Austriei, 
tigătoarea competiției, a fost Maxi
milian Talski, originar din România, 
El n-a uitat limba română și pentru 
a vorbi cu el n-am avut nevoie de 
translator :

„Sintem fericiți că am putut re
peta performanța de acum doi ani, 
de la Galați. Nu eram siguri de vic
torie. Echipa a știut să se mobilizeze 
in partidele cheie.

Am mai fost in România, in 1970,

care 
con-

cîș-

DE ATLETISM INDOOR
avut practic istoric (Cijova — un 
fel de Iolanda Balaș a acestei pro
be — neavînd nici o adversară pe 
măsura sa), în schimb, disputa bă
ieților a fost palpitantă și dusă, 
constant, la peste 19 m (I), ceea ce 
evident înseamnă mult.

Alergările au avut, desigur, far
mecul lor, chiar dacă cele patru 
curse pe 50 m — plat și garduri
— nu ne-au spus mare lucru, ele 
fiind jumătate sau mai puțin 
jumătate din clasicele dispute 
pe stadion. Aceeași observație 
despre alergările desfășurate 
pista circulară a cărei lungime 
(180 m) pretinde concurenților o 
tactică specială, asemănătoare, în 
mare măsură, cu aceea a cicliști
lor de velodrom.

Ca și la Sofia, ca și la Helsinki, 
la fel ca în orice alt mare concurs 
internațional atletic din ultimii ani, 
reprezentativa R. D. Germane și-a 
tăiat, și aici la Grenoble, „partea 
leului". Deși a prezentat o dele
gație de numai 13 sportivi (egală
— ca număr — cu aceea a țării

de 
de
Și 

pe

MERCKX - accidentat - continuă cursa

halterofilîi romani

AU PIERDUT 

PRIMA INTILNIRE 

INTERNAȚIONALĂ 

A ANULUI
Echipa de haltere a României, 

la prima ei evoluție din acest an, 
a fost întrecută duminică seara de 
reprezentativa secundă a Poloniei, 
în care au figurat și cîțiva juniori, 
întîlnirea de la Poznan s-a încheiat 
cu rezultatul de 6—3 în favoarea 
gazdelor. Scorul se explică în mare 
parte prin faptul că nu mai puțin 
de trei sportivi români au ieșit din 
concurs înainte de a-și termina 
cele trei probe obligatorii: V. Rush 
la „smuls", V. Bădescu la .Aruncat" 
și S. Herghelegiu la „smuls". Vic
toriile echipei române au fost ob
ținute de I. Hortopan la cat. mus
că, cu 295 kg (tot atît a realizat 
și polonezul Starega, dar a fost mal 
greu la cântar), M. Grigoraș la cat. 
cocoș cu 325 kg și de Gh. Miinea 
la cat. mijlocie cu 410 kg. Ceilalți 
halterofili români, clasați pe locul 
doi, au obținut rezultatele: Gh. 
Bercea 400 kg la cat. semimijlocîe, 
V Opreanu 415 kg la cat. semigrea 
și V. Deak 457,5 kg. la cat. super- 
grea.

JAN WOJDIGA 
; „Przeglad Sportowy" Varșovia

LA TENIS DE MASĂ
La Norwoch (Anglia), în cadrul 

„Cupei ligii europene" la tenis de 
masă, s-au întilnit reprezentativele 
Cehoslovaciei și Angliei. Victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 5—2.

Iată cîteva dintre principalele 
rezultate înregistrate (primii sint 
trecuți sportivii cehoslovaci) : Or
lowski — Neale 2—1 (21—15. 18— 
21, 21—18) ; Orlowski — Barnes 
2—0 (21—14, 21—14) ; nona Vos- 
tova — Janne Hammersei v 2—1 
(21—18, 12—21, 21—12) ; Orlowski, 
Kunz — Barnes. Neale 1—2 (19— 
21, 21—15, 19—21).

noastre), R. D. Germană a cucerit 
cele mai multe titluri (7), fiind ur
mată de R.F. a Germaniei (6), U- 
niunea Sovietică (5), Franța (2), 
Cehoslovacia, Polonia si Ungaria 
(cite unul).

Ca și la Sofia, ca și la Helsinki, 
atletismul nostru n-a reușit să cîș- 
tige nici un titlu, dar, spre deose
bire de precedenta ediție a campio
natelor europene de sală, la care 
cinci dintre ei au fost medaliați și 
alți cîțiva s-au clasat pe locuri 
fruntașe, la Grenoble doar doi — 
Corbu și Silai — au obținut argint, 
iar Elena Vintilă s-a clasat pe lo
cul 6. 
puțin 
noștri 
deloc 
niște 
loc de frunte in bilanțul european 
al sezonului de sală 1972. Este mult 
prea puțin în comparație cu ceea 
ce atleții români au realizat la 
precedentele competiții europene 
Indoor. în acest sens, trebuie să 
spunem că evoluția lor la Grenoble 
a fost de departe cea mai slabă 
dintre toate. Și este prea puțin, 
dacă ne gîndim că pină la Miin- 
chen au mai rămas doar 167 de 
zile...

Grenoble a demonstrat clar, încă 
o dată, „forța" competitivă a atle
ților noștri. De data aceasta, de
monstrația s-a făcut în lumina O- 
limpiadei, al cărei jet puternic a 
scos în evidență, cu și mai multă 
pregnanță, toate slăbiciunile lor. 
Și, să nu uităm. în afara celor, care 
au participat acum la campiona
tele europene din Franța, doar pu
țini alți atleți mai figurează în 
lotul nostru olimpic. Ceea ce spu
ne. desigur, mult șl multe. Dar, 
despre evoluția atleților noștri la 
cea de a III-a ediție a campiona
telor europene indoor, desfășurate 
la Grenoble, ne propunem să re
venim într-un număr viitor al zia
rului nostru.

Este, fără discuție, mult prea 
față de aspirațiile atleților 
înainte de Grenoble, aspirații 
întîmplătoare, ci fondate pe 
rezultate recente, aflate la

la Mamaia. M-a impresionat profund 
tot ce ați reușit să înfăptuiți, pen
tru bunăstarea materială și spiri
tuală a uamenilor. Deși plecat din 
România de aproape 35 de ani, mă 
simt legat de pămîntul natal și-l 
iubesc din toată inima".

Cel mai bun arbitru al competiției 
a fost socotit vest-germanul Franz 
Baader. Părerea sa este că i

„La Miercurea Ciuc, grupa O a 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață înregistrează momentul său 
de apogeu. Pentru mine, vechi lu
crător in domeniul acestui sport, este 
o mare bucurie să constat că echi
pele din eșalonul trei manifestă un 
mare progres tehnic și tactic. Aceasta 
nu poate fi decît în favoarea ho
cheiului care capătă, astfel, tot mai 
mult galoanele universalității".

Am cerut, în încheiere, părerea 
tovarășului Kovâcs B. Mihâly, pre
ședintele Comitetului de organizare, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Harghita :

„Deși hocheiul are aici tradiții înde
lungate, este pentru prima oară cînd 
orașul Miercurea Ciuc găzduiește o 
competiție internațională de aseme
nea anvergură. Ne-am străduit să 
creăm condiții cît mai bune întrece
rii si sintem bucuroși că ea s-a des
fășurat cu bine, iar oaspeții noștri 
s-au declarat satisfăcuți.

întrecerea a fost de bună factură, 
a plăcut miilor de spectatori care au 
urmărit-o, oferind totodată prilejul 
ca sportivii din cele șapte țări parti
cipante să se cunoască și să se îm
prietenească.

Mulțumim Ligii Internaționale de 
Hochei pentru încrederea ce ne-a a- 
cordat-o, de a atribui României și 
orașului Miercurea Ciuc cinstea de 
a organiza grupa C a campionatului".

ECHIPA
CRUPEI C

Ziariștii sportivi, prezenți la 
Miercurea Ciuc au fost con
sultați pentru alcătuirea tra
diționalei echipe a campiona
tului. lată rezultatul anchetei:

Portar :
Bent Hansen (Danemarca)
Fundași :
Gerhardt Felfernig și Walt

her Zennahlig (ambii Austria)
Atacanfi :
Ruggero Savaris (Italia), Jo

sef Puschnig (Austria) Gaspar 
Menyhart (Ungaria)

cum a fost organizată această a 8-a 
ediție a C.M. de hochei (grupa C). 
La reușita competiției nu și-au dat 
concursul numai jucătorii si oficialii, 
ci și o întreagă armată de oameni 
al căror nume nu trebuie să rămină 
necunoscut.

Condițiile optime de desfășurare 
a competiției au fost asigurate prin 
strădania neobosită a tovarășilor i I. 
Olteanu, directorul patinoarului, C. 
Kraus, P. Csamortany, Șt. Szabo, 
Georgeta Humiță, din aparatul teh
nic administrativ, frigoriferiștii Fr. 
Lorincz, C. Laczko, F. Ferenczi, G. 
Sărosi, amenajatorii de gheață, P. 
Gergely, I. Gal, Z. Bako, A, Elek, 
Șt. Orban și I. Mihok, lăcătușul A. 
Szeles, electricianul I. Solomon, fe
meile de serviciu Iolanda Antal, Ro
zalia Gere și Ilona Both.

Tuturor o caldă strîngere de mină.

și

MARII ANONIMI...
Toată lumea a avut numai cu

vinte de laudă la adresa modulul

S-AU PUS TN VTNZARE BI
LETELE PENTRU C.M.

GRUPA B

Biletele pentru CAMPIONA
TUL MONDIAL DE HOCHEI 
grupa B se pun în vînzare înce- 
pînd de astăzi la următoarele 
case de bilete : Patinoarul 23 
August, Loto-Pronosport, Halelor 
Nr. 5 și C.N.E.FS.

Casele funcționează de la orele 
9—20.

ÎN ACEASTĂ SÂPTĂMÎNĂ

DINAMO MOSCOVA 
CÎȘTIGĂTOARE 

A C.C.E.
LA VOLEI FEMININ

La Louvierre (Belgia), au luat 
sfîrșit întrecerile turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
volei feminin. Victoria a revenit for
mației Dinamo Moscova, care cuce
rește pentru a cincea oară consecu
tiv acest trofeu.

In ultimele două zile ale turneu
lui, voleibalistele sovietice au obți
nut victoriii 3—0 (15—9, 15—3, 
15—0) cu Start Lodz și 3—0 (15—8, 
15—12, 15—8) cu Tatran Praga.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA

AU CÎȘTIGAT „CUPA PRIMĂVERII"
SIBIU, 13 (prin telefon). In lo

calitate, s-a încheiat competiția 
„Cupa primăverii", rezervată for-

Meci international 
de handbal la Galați 
Aseară la Galați echipa masculină Po

litehnica a întîlnit, totr-un meci amical, 
formația iugoslavă, Steaua roșie Bel
grad, de către care a fost învinsă la 
scor : 14—20 (6—12). Miercuri șl joi
handballștil oaspeți vor juca 1* Piatra 
Neamț.

T. SIRIOPOL — coresp. județean

mațiilor divizionare masculine. La 
capătul unor dispute interesante, 
nu lipsite de surprize, victoria fi
nală a revenit campioanei țării 
noastre Steaua București, Ultimele 
rezultate: Steaua — Independența 
Sibiu 21—13 (11—8), Universitatea 
Cluj — Crvenka (Iugoslavia) 
24—13 (10—7). Clasament: 1.
Steaua 4 p. 2. Crvenka 4 p, 3. U- 
niversitatea Cluj 2 p, 4. Indepen
dența Sibiu 2 p.

I. IONESCU, coresp. județean

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

dăugat (relativ ușor) cite o victorie 
în trei seturi în fața formațiilor 
Politehnica Timișoara și respectiv 
Tractorul Brașov.

în penultima etapă a turneului și 
a campionatului, ieri dimineață 
Steaua, cu un sextet alcătuit aproa
pe numai din rezerve, a învins pe 
codașa clasamentului. Unirea Trico
lor Brăila cu 3—0 (0,13,8). Arbitri: 
M. Nicolau și N Mateescu.

Un . meci deosebit de disputat au 
furnizat apoi Progresul și Universi
tatea Craiova. Bucureștenii, cu o 
forță de atac superioară și cu un 
plus de experiență și-au adjudecat 
primul set cu ușurință, iar pe ur
mătorul la mare luptă. Cînd toată 
lumea vedea o victorie clară a Pro
gresului, studenții craioveni (din zi 
în zi mai buni) au simțit relaxarea 
din tabăra bancarilor precum și 
scăderea potențialului lor fizic, au 
insistat în continuare și au Izbutit 
să restabilească egalitatea pe tabela 
de marcaj. Drăgan, Curteanu, Braun 
și A- Găvozdea au avut o contribu
ție mai consistentă la ciștigarea ce
lor două seturi. După pauza regu
lamentară, studenții mențin iniția
tiva pină la scorul de 5—2 pentru 
ei, însă o cedează apoi surprinză

tor, pierzîr.d meciul. Scor 3—2 
(2,13,—10,—10,5) pentru Progresul, 
de la care am remarcat pe Picu, 
Poroșnicu, H. Nicolau și Hupoiu. 
Au arbitrat foarte bine A. Dinicu 
și I. Covaci. Programul de dimineață 
a fost încheiat de partida Politeh
nica Galați — Politehnica Timișoa
ra. Deși au evoluat mai bine, timi
șorenii au pierdut în patru seturi 
în fața unui adversar mai lucid și 
cu mai multă forță de atac. Scor : 
3—1 (—13, 9, 6. 8.) pentru gălățenL 
S-au remarcat Păcuraru, Dumitres
cu, Popa și Popescu de la învingă
tori, Herlo. Neghină și Armion de 
la timișoreni. Au condus foarte bine 
Em. Costoiu și M. ZelinschI. După- 
amiază, au avut loc următoarele 
partide: I.E.F.S. — Tractorul Brașov 
3—0 (9, 14, 8), „U“ Cluj — Viitorul 
Bacău 3—0 (7, 8,6) și Rapid — Di
namo 1—3 (—8, 14, —8, —7).

Cu prilejul partidei derby, 
Rapid-Dinamo, desfășurată 
seara tîrziu, jucătorul dinamo- 
vist Mircea Codol, component 
al reprezentativei României, 
a fost felicitat pentru cei 20 
de ani împliniți luni.

IU ....»“-«

Etapa a 3-a a tradiționalei curse cicliste Paris—Nisa, desfășurată 
pe distanfa Autun—SL Etienne (209 km) a fost ojtigată de belgianul 
Etich Leman, cronometrat cu timpul de 5 h 20’. Campionul belgian Eddy 
Merckx — angajat intr-o busctUadă la sosire — s-a ridicat totuși și a ter
minat etapa, menținindu-se lider în clasamentul general.

în fotografie. Eddy Merckx, in camera sa dintr-un hotel de la St 
Etienne, la puțin timp după busculada în care a fost serios zdruncinat.

URNEIL IMEmilONU D£ ȘAH DE LJ BELGRAD
In turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad s-au disputat 
partide întrerupte în rundele an
terioare. Alexandra Nicolau a re
mizat cu Belamarici. iar Elisabeta 
Polihroniade a pierdut partida din 
prima rundă cu iugoslava Milunka 
Laz are vi ci.

Două victorii a obținut Gordana

lovanovici la Ivanka și Vokralova. 
După șase runde, în clasament con
duce Lazarevici (Iugoslavia) cu 5 
puncte șj o partidă întreruptă, ur
mata de Nicolau (România) și Ve
rdea (Ungaria) — cu cite 4 puncte, 
Polihroniade (România) — 3.5 punc
te (1), Gordana lovanovici (Iugosla
via) — 3,5 puncte etc.

14—16 CICLISM : Cursa Paris — Nisa
14— 16 SCHI : Slalom uriaș și special — bărbafi și femei în Aiy 

Vaudoise (Elveția)
Slalom (bărbați) la Madonna di Campiglio
15 SCHI : Slalom uriaș bărbați la Val Gardena
15 FOTBAL : Algeria—Malta, R.F.G.—Franța (amatori)

amicale
15— 16 SCHI : Slalom uriaș-femei la Voss (Norvegia)
16 SCHI: „Premiul Națiunilor" la sărituri de pe trambulină (Chamo 

nix. Cortina d’Ampezzo si St. Moritz)
17 ATLETISM (sală) : S.U.A. — U.R.S.S. la Richmond. SCHI : Slalom 

bărbați la Madonna di Campiglio
18 CICLISM : Cursa Milan — San Remo
18—19 SCHI : Slalom uriaș, bărbați și femei Pra Loup (Franța)
19 AUTOMOBILISM : Cursa de 24 de ore de la Monza
20 TENIS : începe „Cupa Federației internaționale de tenis" (penti 

echipe femei) la Johannesburg

meciu

CAMPIONATE Șl CUPE NAJIONALE LA FOTBAL
1—1 ; Borac Banja Luka — Radnicki 
Kraguevac 3—7 | O. F. K. Beograd
— Dynamo Zagreb 1—1 ; Vojvodina 
Novi Sad — Radnicki Niș 4—0 ) Var- 
dar Skoplje — Steaua Roșie Bel
grad 1—1 | Velez Mostar — Hajduk 
Split 4—1 j Sutjeska — Sarajevo 

3—1 ; Olympia Ljubljana — Celik 
Zenika 1—2; Partizan Belgrad — 
Maribor 3—1. în clasament conduce

»
R. D. GERMANA: H.F.C. Chemie— 

BFC Dynamo 3—8. Wismut Aue — 
F.C. Magdeburg 2—4, F.C. Karl Marx 
Stadt — Dynamo Dresda 1—5, F.C. 
Carl Zeiss Jena — F.C. Lok Leip
zig o—o, Worwărts Stralsund — F.C. 
Hansa Rostock 0—0, Stahl Riesa — 
Sachsenring Zwickau 0—0, F.C. 
Union Berlin — F.C. Vorwărts Frank- 
furt'Oder 0—1. In clasament: 1. F.C. 
Magdeburg 26 p, 2. BFC Dynamo 
25 p, X F.C. Carl Zeiss Jena 23 p.

Ion — Red Star 1—3 ; Nancy — 
Poissy 2—0 ) Lens — Mantes la Viile 
1—0; Ajaccio — Bastia 0—2.

SPANIA (etapa a 25-a) : Real 
Madrid — Real Sociedad 2—1 ț Ma
laga — Espanol Barcelona 
Cordoba — Las Palmas 2—2 ; 
gos — Gijon 1—0; Sevilla — 
tico Madrid 3—3 ; Granada — 
Vigo 0—0 ; C. F. Barcelona — 
dell 2—0 ; Valencia — 
bao 2—0 ; Deportrvo Coruna — Betiș 
1—1. Clasament: 1. — 
— 37 p ; 2—3. Valencia 
celona — cîte 32 p.

1—0 :
Bur- 
Atle- 
Celta 
Saba- 

Atletico Bil-
Real Madrid 

Și C. F. Bar-

BELGIA (etapa a 24-a): Crossing 
— Standard Liege 0—2 j Antwerp — 
St. Trond 
Anderlecht 
2—4 ; F.C. 
ges 1—0 ;
4—0 | F.C.
1—1 ț Union St. Gilloise 
schot
Bruges 
36 p ; 3.

4—1 ; F. C. Bruges — 
0—2 ; Beveren — Lierse 
Malines — Cercle Bru- 
F.C. Liege — Waregem 
Diest — Racing White 

— Beer- 
1. F. C.

Standard — 
— 34 p etc

1—0. Clasament : 
- 37 p ; 2. — 
— Anderlecht

PORTUGALIA (etapa : 
fica Lisabona — Unio 
Guimaraes — Farense I 
mica Coimbra — F. C. __
Lefocoes — C. U. F. 0—0 ; Atletico — 
Vitoria Setubal 2—2; Barreirense — 
Beira Mar 4—0 ; Sporting Lisabona
— Belenenses 2—1 ; Boavista — Tir- 
sense 1—0. Clasament i 1. — Benfica
— 41 p ț 2. — Setubal — 33 p ; 3. —- 
Sporting — 32 p.

GRECIA (etapa a 23-a) : A. E. K.
— Aris 2—0 ; Fostir — Olymoiakos 
Pireu 3—1 ; Panionios — Kavala 
1—0 : Ethnikos — Panahaiki 0—0 : 
Heraklfs — Egaleo 1—0; P.A.O.K. — 
Olympiakos Volos 1—1 ; Panathinai- 
kos — Trikala 2—1 ; Pierikos 
Olympiakos Nicosia 3—0; Verin - ■ 
Apollon 3—1. In clasament conduce 
Panathinaikos cu 59 p, secundată da 
A.E.K. — 5« p.

a 22-a) : Ben- 
Tomar 1—0 ; 
5—1 ; Acade- 

. Porto 0—1 |

20-a) : Ze-IUGOSLAVIA (etapa a
lezniclar Sarajevo — Slovoda Tuzla

IUGOSLAVIA (etapa

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
PENTRU TOTI SI 
PENTRU FIECARE...

Uniunea Sovietică a luatIn--------- ------------
ință un interesant institut, al cărui 
obiect de studii și experimente sint 
articolele de sport șl turism. Creat 
de necesitatea stringenta de a da 
sportului sovietic un echipament și 
o dotație pe măsura valorii sale, noul 
institut a purces imediat la lucru, 
oferind savanților și antrenorilor o 
serie intreagă de echipamente pro- 
priu-zise de tip perfecționat, ca și 
altele de tip medico-biologic, desti
nate unor subtile cercetări de specia
litate. Dintre creațiile noului insti
tut se remarcă un dinamometru 
de precizie care înregistrează forța 
pugilictilor. dispozitive tensometrice 
cuplate cu instalații de televiziune, 
menite a urmări stilul și efortul 
halterofililor, ca și un totalizator ge
neral, destinat viitoarelor campiona
te mondiale de scrimă.

Deși creat de puțină vreme. Insti
tutul a acționat cu mult randament, 
îmbunătățind și revizuind normele 
tehnice a mai bine de 500 de articole 
sportive și de echipament Rețeaua 
comercială a achiziționat imediat ar
ticolele produse după indicațiile in
stitutului. devenit cunoscut pretutin
deni in U.R.S.S. pentru eforturile 
sale de a da sportivilor materiale 
comode, elegante și eficiente.

PREGĂTIRI MONGOLE

fi-

ționali T. Uitiumen, care a obținut 
in 1969 calificarea la finalele interzo
nale și L. Miagmasuren, un jucător 
experimentat, dotat cu mare forță 
combinativă și de la care se pot 
aștepta surprize".

BULGARIA SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU CEA DE A XX-a 

OLIMPIADA

țiile ce vor reprezenta baschetul, vo
leiul și ciclismul bulgar. ‘~1‘ 
mentele se desfășoară 
tensitate și specialiștii 
formanțe din ce în ce 
special la halterofili.

SPERANȚELE
O nouă promoție de

Antrena- 
cu mare in- 
observă per- 
mai bune, în

CUBEI

In luna mai se vor disputa la Tehe
ran, campionatele eliminatorii ale 
zonei asiatice de sub egida Federa
ției internaționale de șah. Pentru a- 
cest deosebit eveniment, federația de 
specialitate din R. P. Mongolă pre
gătește doi jucători.

„Este prematur să numesc pe cel 
doi reprezentanți ai noștri" a spus 
tov. Namșii, secretarul federației 
mongo'e de șah — „selecționarea de
finitivă se va face după disputarea 
campionatului național, la care vor 
lua parte ca invitați șahiști de valoa
re din Uniunea Sovietică și Polonia. 
In orice caz, speranțele noastre se 
leagă de numele maeștrilor interna-

Sportul modern nu cunoaște pe
rioade de repaus. In Bulgaria, pre
gătirile pentru Jocurile anului 1972, 
au început imediat după terminarea 
Olimpiadei din Mexic. Conform u- 
nui plan stabilit îndată după suc
cesul obținut la marea confruntare 
mondială, unde Bulgaria a obținut 
locul 15 în clasamentul neoficial pe 
națiuni, programul de pregătire a 
prins forme precise. Anul 1970 a 
marcat in mod deosebit o creștere 
de prestigiu, acordind sportivilor bul
gari 14 medalii cîștigate la diferite 
turnee internaționale.

Sportul bulgar are însă numeroase 
probleme, cele mai multe derivînd 
din faptul că mulți dintre campionii 
care aduseseră glorie țării, s-au re
tras din activitatea competițională. 
Schimbul a fost preluat „din mers" 
și mai bine de o sută de tineri și 
tinere au debutat în rîndurile spor
tivilor de înaltă performanță, lup- 
tind pentru confirmarea pe plan con
tinental și mondial. Vom cita cîteva 
nume, care s-au evidențiat în ultima 
vreme : M. Kutcev, I. Bîkov, A. Șo- 
pov, A. Kraicev (halterofili); I. Hu- 
seinov, G. Mirkov, A. Tomov (lupte); 
C. Iliev (canotaj), N. Anghelov și T. 
Manolov (atletism). Se așteaptă bune 
performanțe din partea lui M. Jelev 
și G. Ticiov (3 000 m. obstacole), I. 
Hristov (aruncarea greutății), C. Zla- 
tev (400 m) și a aruncătorului de cio
can T. Manolov. Listele selecționabi- 
lilor nu sint complete. La natație, 
îndeosebi, procesul de selecționare 
se desfășoară lent.

Mari speranțe sint legate de par
ticiparea luptătorilor și a boxerilor, 
care au înregistrat în ultima vreme 
un sensibil plus de valoare. In pu
țină vreme vor fi cunoscute forma-

O nouă promoție de 300 de tineri 
și tinere a absolvit Școala superioa
ră de educație fizică ,,Manuel Fa
jardo".

Guvernul revoluționar acordă o 
mare importanță educației fizice a 
tinerilor. Sportul este materie obli
gatorie în școli și universități. Sec
ții sportive funcționează în toate în 
treprinderile industriale și în regiu
nile rurale. Rezultatele sint excelen
te. De pe acum Cuba are reputația 
de a fi una din țările cele mai spor
tive ale continentului american.

SANTRACI — „tunarul" lui O.F K.
Beograd

Zelezniciar cu 29 p, urmată
Roșie Belgrad, Vojvodina 
cu cite 28 p. etc.

de Steaua 
Novi Sad

finală —
Franței") i

FRANȚA (optimile de 
meciuri tur — ale „Cupei 
Nantes — Nice 0—1 | Sochaux — 
Reims 1—0 ; Avignon — Rouen 4—0; 
Marseille — Montlucon 4—1 ) Tou-

OLANDA (etapa a 24-a) : Vitesse 
— Feyenoord Rotterdam 0—2; Aiax 
Amsterdam — P.S.V. Eindhoven
4— 1 ; F.C. Utrecht — M.V.V. Maas
tricht 1—0 ; Telstar — Go Ahead 
1—1 i F. C. den Bosch — N.E.C. Nij
megen 1—1 ; Volendam — D.W.S. 
Amsterdam 3—0 ; F.C. Twente En
schede — N.A.C. Breda 5—1 ; F.C. den 
Haag — F.C. Groningen 5—0 ; Sparta 
Rotterdam — Excelsior Rotterdam
5— 1. Clasament i 1. — Ajax — 45 p ; 
2. — Feyenoord — 41 p ; 3. — 
Twente — 34 p.

F. C.

din 
Boca

ARGENTINA. — Intr-unui 
derbyurile campionatului, echipe 
Juniors a învins cu scorul de 4—0 
(1—0) pe River Plata. Au asistat 
70.000 de spectatori.

TELEX . TELEX .TELEX . TELEX .TELEX .TELEX
Cu ocazia unul concurs internațional 
desfășurat la Hamstad (Suedia), haltero
filul sovietic Boris Pavlov a stabilit două 
recorduri mondiale la categoria mijlocie: 
512,500 kg la totalul celor trei stiluri și 
198 kg la stilul „aruncat".

Kember, căpitanul echipei engleze de 
fotbal Crystal Palace

Turneul Internațional de tenis de la 
Washington a luat sfîrșit cu victoria a- 
mericanulul Stan Smith, dar în finală 
acestuia i-au trebuit cinci seturi pentru 
a-1 întrece pe tenacele său compatriot 
Jimmy Connors (19 ani) cu 4—6, 6—1, 
6—3, 4—6, 6—1. Pentru Smith, victoria In 
turneul de la Washington este a patra 
consecutivă în circuitul „Indoor" ame
rican din acest an. In finala probei de 
dublu, cuplul american Cliff Richey — 
Tom Edlefsen a întrecut cu 6—3, 6—4 
perechea brazlllano-amerlcană Thomas 
Koch — Clark Graebner.

fair-Cu prilejul acordării „Trofeului
play“ atletei elvețiene Meta Antenen, au 
fost decernate diplome de onoare unor 
campioni care s-au remarcat prin spiri
tul sportiv manifestat în diferite compe
tiții oficiale. Printre aceștia se numără 
fotbalistul francez Paul Courtin, tenlsma- 
nul francez Jean Loup Rouyer și Steve

I

Cea de-a 6-a ediție a competiției 
Internaționale cicliste „Marele 
premiu Annaba" s-a încheiat cu 
victoria rutierului algerian Mahle- 
ddlne. El a reușit să întreacă o 
serie de concurenți valoroși, prin
tre care dublul cîștlgător al 
„Cursei Păcii", polonezul Szur- 
kowski. Mahieddlne termină pe 
primul loc In clasamentul general 
după șase etape, cu un avans de 
5 secunde asupra cubanezului 
Martinez, In timp ce Szurkowskl 
ocupă locul trei la 9:15.0.

Boxerul panamez Alfonso „Peppermint" 
Frazer este noul campion mondial (ver
siunea WBA) ia categoria super-ușoară. 
Frazer l-a învins la puncte în 15 reprize 
pe deținătorul titlului, argentinianul Ni- 
coiino Locche. Meciul s-a disputat la 
Ciudad de Panama în fațx a 14 000 de 
spectatori.

Au luat sfîrșit întrecerile concursului de 
schi-fond de la Holmenkollen. Campionul 
olimpic la Jocurile de la Sapporo, nor
vegianul Paal Tyldum. a terminat învin
gător în cursa de 50 km. cu timpul de 
3h ,00:34. Combinata nordică s-a încheiat 
cu victoria finlandezului Raumo Mietti- 
nen. Săriturile de la trambulină au fost 
urmărite de peste 60 000 de spectatori și 
au fost cîștigate de cunoscutul campion 
norvegian Ingolf Mork. cu 235.4 p (sări
turi de 88 și 87,5 m). Pe locurile urmă
toare s-au situat elvețianul Hans Schmid 
— 234,3 p (89 și 90 m) șl Japonezul Akit- 
sugu Konno — 234,1 p (86 și 90 ml.

Proba de simplu bărbați din cadrul tur- 
neului internațional de tenis de la Cairo 
a fost cîștigatâ de cunoscutul campion 
sovietic Aleksandr Metreveli, învingător 
în finală cu 6—3, 6—2, 6—3 în fața ceho
slovacului Frantisek Pala In finala pro
bei de simplu femei, jucătoarea franceză 
Gail Chanfreau a dispus cu 6—1. 6—2
de italianca Lea Pericoll. Proba de du
blu bărbați a revenit tenismenilor vest- 
germani Pohman și Elschenbroich. care, 
Jn partida decisivă, au întrecut cu 4—6, 
8—6. 6—2 perechea Italiană Pietrangeli — 
Panatta,
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