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Cred că nu este greu de înțeles 
sentimentul cu care scrie aceste 
rînduri un om al cărui nume s-a 
legat timp de peste 15 ani de re
zultatele deosebite pe care le-a ob
ținut handbalul românesc. Condiții
le create de partid și de stat, mun
ca plină de dăruire a unui mare 
număr de tehnicieni și sportivi au 
făcut ca marile dispute internațio
nale să fie dominate în această pe
rioadă de timp de handbaliștii ro
mâni, care au reușit să depășească 
formațiile reprezentative ale unor 
națiuni cu tradiție, bază materială 
și număr de sportivi mult superioa
re nouă.

Desigur, nici îu acești ani nu am 
fost scutiți, așa fum se întîmplă 
frecvent în sport, de unele insuc
cese. Dar ele au fost foarte rare, 
întîmplătoare și mai cu seamă nu 
le-am suportat chiar pe terenul 
propriu. Din nefericire, această suită 
de rezultate bune a creat în jurul 
handbaliștilor noștri o aureolă de 
invincibilitate. Presa, radioul, tele
viziunea au făcut ca astăzi numele 
unor jucători de handbal să fie la 
fel de bine cunoscute în țara noas
tră ca și cele ale marilor vedete ale 
fotbalului. Pe de altă parte, intensa 
popularizare a bunelor rezultate a 
determinat ca marile turnee Hp 
handbal organizate la Cluj, Timi
șoara, Galați și, mai recent, la Plo
iești, să se dispute în fața unor săli 
arhipline, fapt care ne-a bucurat pe 
deplin. Sportul de performanță nu 
poate fi conceput fără spectatori. 
Avem nevoie de sprijinul publicu
lui, dar în același timp avem dato
ria de a nu dezrmăgi pe acești iu
bitori ai sportului

Se pare însă că, din păcate, glorie- 
nu face bine la toată lumea. Unii 
dintre jucătorii mai vîrstnici. cart 
și-au adus o mare contribuție la re
zultatele de prestigiu de care vor- 

'beam mai înainte, au uitat prea re
pede cu ce eforturi au fost obținute 
ele. Toată lumea știe că marile 
performanțe se obțin numai printr-c 
muncă, ce, de la o etapă la alta, 
devine mai grea, mai intensă. Mai 
grav ni se pare, însă, că tînăra 
generație, mergînd chiar pînă ia 
juniorii care ocupă locuri codașe

la turneele internaționale rezervate 
lor, șe consideră de pe acum „cam
pioni mondiali", acceptînd cu greu 
că mai au multe de învățat pînă lă 
a se putea considera măcar hand- 
baliști de frunte. O altă cauză a 
automulțumirii multora dintre ju
cătorii noștri fruntași o constituie 
lipsa echilibrului valoric din marile 
competiții interne. Handbaliștii din

Are cuvintul
antrenorul federal 

NICOLAE NEDEF

echipa reprezentativă, concentrați 
de fapt în două echipe, nu Intîmpi- 
nă o rezistență serioasă în campio
nat, reușind să cîștige fără să f.e 
obligați să depună eforturi susținu
te în pregătire și chiar în timpul 
partidelor. De altfel, chiar rezulta
tele internaționale, obținute In ulti
mul timp de echipele noastre de 
club reflectă gradul lor modest de 
pregătire. Or, fără un
de înalt nivel la cluburi, va trebui 
ca, în continuare, la echipa naționa
lă, să muncim pentru niște lucruri 
care n-au nimic comun cu sarcinile 
ce trebuie rezolvate în cadrul unui 
lot reprezentativ.

Este necesar, pe de altă parte, să 
recunoaștem că handbalul românesc 
nu a avut niciodată un număr prea 
mare de jucători excepționali, dar 
a beneficiat întotdeauna de un mă
nunchi de „sportivi fanatici" care 
au fost in stare să sacrifice tocul 
pentru a se pregăti și care au fost 
capabili să htpte exemplar pe teren 
pentru culorile patriei.

După cum spuneam. noi am mat 
suferit infringeri. $: nu ne—am «pe
riat Dimpotrivă, ele r.e-au ajutat 
și ma: păstrez încă speranța că și 
ultimele insuccese vor avea un efect 
salutar asupra ccmpooenților lotu
lui. Ceea ce efectiv ne sperie in 
prezent este schimbarea mentalității 
la unii dintre sportivii fruntași, 
lipsa lor de dăruire, tendința

sustragere de Ia efortul fizic, absen
ța coeziunii sufletești, chiar ți la 
sportivii aceluiași club. Desigur că 
o mare vină ne revine nouă celor 
care am intuit încă după campiona
tul mondial din Suedia (1967) care 
sînt căile pe care evoluează hand
balul internațional și că. în ciuda 
acestui lucru, nu am fost fermi in 
munca de selecție ți nu am prevă
zut că cei care se considerau satis- 
făcuți cu ceea ce realizaseră pină 
în prezent nu mai pot avea, prin 
participarea la Jocurile Olimpice, 
un stimulent in pregătire. Stat si
gur, de pildă, câ toți componența 
lotului vor sâ fx prezenți la J.O. 
Dar sînt tot atît de sigur că. după 
concepția unora dintre ei. ar dori 
să se pregătească numai in săptă- 
mina premergătoare începerii tur
neului de la Miinchen. ÎN CON
CLUZIE. VREAU SA AFIRM CA 
TEAMA DE tNFRlNGERE. IJPSA 
CURAJULUI DE A RISCA PIER
DEREA EFEMERA A POZ.IT1EI 
CUCERITE LA CAMPIONATLX 
MONDIAL AU FOST M AI T XRI 
DECÎT NOL ȘI AM GREȘIT!

Pentru a înțelege ma: bine care este 
situația reală a handbalului nostru 
pe plan mtemaționaL trebuie să ară: 
că includerea acestui sport la J.O 
a determinat o mare emulație tn 
toată lumea ți, bineînțeles, crearea 
unor ccntLții ma'eriaie de pregătire 
chiar și ia ace> țâri a> căror echi
pe reprezentative se prezentau de 
regulă. Ja marue competiții, cu un 
antrenament de fcarte scurtă d—*- 

(Suedia, RF.G, Nsrveg_a. lugo-
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ILIE NASTASE: „II aștept pe Smith
pentru revanșă pe terenurile în aer liber44
• Din nou acasă 9 După o scurtă odihnă, Năstase fi Țiriac vor relua antrenamentele 9 Circuitele

AZI, OPTIMILE DE FINALĂ
ALE „CUPEI ROMÂNIEI

LA FOTBAL
Că va fi

știr?), fotbalul , ___  _______ ___ _________
A și înaintea reluării întrecerii diviziei B (djmincă 19 martie’ „Cupa 
României'' programează azi o nouă etapă : OPTIMILE DE FINALĂ. 
Nouă echipe de Divizia A, petru de Divizia B și trei de Divizia C 
vor păși ezi pe gazon, eliberate de grijile titiul-ji sau de evta--ea 
retrogradării, toate animate de aceeași dorință, de o face un nou 
pas spre prețiosul trofeu.

soare sau nu, câ va baie viniul seu-, va ninge (mai 
și-o luat rolul <n serios. între doua etape ale diviziei

După

Constantin COMARNISCHItâ

Co-.'inuc-e fa» mg a 3-a) (Continuare în pag. a 4-a)

de „Cupa Daviseuropene de primăvară fi . meciurile

Duminică dimineață in arena Circului de stat

CONFRUNTAREA DINTRE

în prima partidă a galei de aseară. Aurel Mihai 
ta obține o facilă victorie la puncte

SI CHALLENGERII LOR

ttuc:azâ pe D. Rotăreanu. in fața căruia 
Foto : N. AUREL

CAMPIONII RINGULUI NOSTRU

© Cuțov și Dobrescu își continuă pregătirile • Mihai Aurel 
nu are emoții... © Ivan și Moraru doresc să-i ia locui fostului cam
pion european Aurel Dumitrescu

Cină turnee ciștigate, două la 
simplu (Năstsse : Baltimore, Oma
ha) și trei la dublu (Nâstase — Ti
riac : Omaha. Kansas City, Hamp
ton), alte patru finale disputate, 
Nâstase (Salisbury, Hampton), Ți
riac (Omaha) și cuplul român (Los 
Angeles) șj un loc III (Nâstase: 
Rothmans — Londra), iată pe scurt 
bilanțul periplului reputaților noș
tri tenismeni efectuat timp de 10 
sâptâmin: (cu patru traversări ale 
Atlanticului). în tot atitea turnee 
ale faimosului circuit american in
door. $: iată-i pe cei doi strâluăți 
reprezentanți ai culorilor românești 
din nou in mijlocul nostru. Iile 
Nâstase de luni seara, iar Ion Ti
riac de marți după amiază.

Ca in atitea alte rînduri. Hie a 
și apărut la redacție. Chiar ieri 
«Lmineață. Plin de voie bună, dar 
cu o figură puțin marcată de obo
seala numeroaselor turnee la^are 
a concurat. Nâstase a răspuns cu 
verva-: recunoscută interpelărilor 
noastre.

un start excelent au 
urmat și rezultate fluctuante 
pe parcursul acestui circuit. Lu
cru firesc dacă ne gindim la 
numărul mare de concursuri 
desfășurate pe un interval atît 
de lung. La suprafețele diferite 
de joc și la forța extraordinară 
a adversarilor. Găsești vreo ex 
plicație specială ?

— Am plecat *n S.U.A. abia la 
o săptămină după ce încheiasem 
partidele de la Coubertin, cu o 
pregătire minimă, foarte puțin o- 
dihr.it Suita de turnee se anunța 
extrem de puternică, depășind tă
ria celor similare de anul trecut, 
tntrucit, de data aceasta au fost 
prezențL fără excepție, cei mai 
buni tenismeni din lume. La înce
put nu m-am resimțit. Apoi, insă, 
jocul meu a pur’at amprenta efor-

Programul jocurilor de azi e următorul

Cîmpina : 
Pitești: 
P. Neamț ; 
Arad : 
Rm. Vîlcea : 
Ploiești : 
Oradea : 
Brcșov :

METALUL BUC 
UNIREA DRaGASANI 
F.C. GALATI 
POLITEHNICA T1M. 
DUNA REA CALAFAT 
TRACTORUL ERASOV 
OLIMPIA SATU MARE 
JIUL

— F.C ARGEȘ
— RAPID
— CLUJ
— CRISUL
— C.F.R. CLUJ
— DINAMO
— A.S. ARMATA
— S.C BACĂU

TOATE MECIURILE ÎNCEP LA ORA 15.30. In ccz de egalila'e, 
jacurile se vor prelungi cu două reprize a 15 minute. Dacă egalitatea 
persistă și după 120 de minute de joc, se va califica echipa de cate- 
qorie inferioară. La meciul de Ic Brașov (unde ambele formații sînt de 
Divizia A), în caz de egalitate, după prelungiri, se vor executa lovi
turi de la 11 metri.

La Ploiești, in noua sală „Victoria"

ULTIMA REPETIȚIE A LOTULUI NATIONAL
telefon).

r.oua sa-
PLOIESTI. 14 (prin 

Astă-seară s-a disputat in 
lă a sportului „Victoria" din loca
litate. c reuniune pugilisticâ cu ca
racter de verificare. în prezența a 
peste 1000 de spectatori, s-au în
tâlnit boxerii susceptibili să îmbra
ce tricoul reprezentativ în apropia
ta confruntare r"j naționali Tur
ciei și selecționata județului Pra
hova.

Rezultatele au contat, desigur, 
mai puțin. Se poate aprecia că, în 
generat seleeționabilii i-au mena
jat pe pugiliști; localnici, excepție

făcind doar Calistrat Cuțov șj Paul 
Dobrescu, care au câștigat Înainte 
de Limită. O remarcă pentru evo
luțiile lui Moraru. Pometcu, Anto
niu Vasile și Dobrescu.

REZULTATE TEHNICE : Aurel 
Mihai b.p. D. Rotâreanu. A_ Coșar, 
b.p. T. Tirziu, A. Moraru b.p. V. 
Radulescu. G. Pometcu b.p. R. Ie- 
remia. Antoniu Vasile b.p. N Păun, 
Gh. Ciochină b.p. N. Drăgunâ. C. 
Cuțov b.ab. II N. Mircea, ?. Do
brescu b^b. I I. Mihtaru, V. Zil- 
berman b.p. Tr. Stânescu, L Covaci

b.p. 
Gh. 
Rotaru.

FL Oprea, H. Stump b.ab. 
Dumitrescu, I. Alexe b.p.

III 
M.

P. L

Gala de box care va avea loc du
minică dimineața sub cupola Circului 
de stat din București este așteptată 
cu un interes deosebit de către toți 
iubitorii sportului cu mânuși din țarâ, 
datorită 
cei mai 
Ia ora 
susținut 
și Paul 
sportivă .__ ___ __ _
meci de-a dreptul dramatic.

Dar miile de spectatori care, nu 
îndoim, vor umple pină la refuz 
toliile circului, nu așteaptă doar

faptului că pe ring vor urca 
buni boxeri pe care ii avem 
actuală. Capul de afiș este 
de ..ușorii" Calistrat Cuțov 
Dobrescu, a căror rivalitate 
va furniza, fără îndoială,

ceasta confruntai-e. Cu toții sintem 
curioși să vedem cum se vor încheia 
disputele dintre vicecampionul euro
pean al „mijlociilor". Alee Năstac. și 
rafinatul Ion Gyorffi, care își face 
debutul cu acest prilej la categoria 
celor 75 kg; dintre experimentatul 
international Antoniu Vasile și 
Gheorghe Ciochină, socotit de spe-

S-A ÎNCHEIAT campionatul masculin de volei

Dinamoviștii au îmbrăcat tricourile de campioni

Pe „Otopeni", în întîmpinarea
floretistelor

campioane ale
Aseară, o dată cu încheierea 

ultimului turneu al returului, a 
căzut cortina peste ediția a 23-a 
a Campionatului masculin al pri
mei divizii. Dinamoviștii bucu- 
reșteni au cîștigat de o manieră 
categorică laurii de campioni, fără 
a pierde vreun joc — lucru ne- 
maiîntîmplat în istoria voleiului 
nostru masculin — și cedind nu
mai 6 seturi în cele 22 partide sus
ținute. Este o performanță unică 
nu numai pe planul cifrelor, ci 
mai ales pe plan valoric. Fiindcă

CLASAMENT FINAf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

DINAMO 
Rapid 
Steaua 
I.E.F.S.
Progresul 
Polit. Galati 
„U" Cluj 
Viitorul Bacău 
Tractorul 
Univ. Craiova 
Polit. Tim.
Unirea Tricolor Brăila

22 1 21 12:65 23

22 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17 
15 
12
11
10

8
7
7
4

0 66: 6 44
4 58:22 40
5 55:19 39
7 52:35 37

10 43:40 34
11 43:40 33
12 36:45 32
14 34:52 30
15 30:51 29
15 29:51 29
18 25:57 26

ani, dinamoviștii din nou in posesia titluluiDupă 14

Trădate de prezența sacilor uriași 
cu lame și cochilii, cele ană flo
retiste reprezentând clubul Steaua, 
campioanele țărtâ și — de simoătă 
seara — și a.e Europei, au aterizat 
ieri după-amiazâ pe Otopeni Re
vedere plăcută cu Ileana Drîmbă. 
Olga Szabo, Ana Pascu, Ecaterina 
Stahl și Suzana Ardeleanu.

Ana Pascu nu se dezminte. Tn 
ciuda oboselii călătoriei (sportivele 
Stelei erau plecate din zorii zilei 
din Torino), împărțea zimbete și 
răspundea strângerilor de miini.

— Așadar, din nou campioane 
ale continentului.-

— Da. după un finiș mai bun de
cît al floretistelor de la Ujpest!

— V-ar fi convenit o finală, ca 
r.u; trecut, cu 
Dynamo Moscova

— Nu, a fost 
ciuda faptului că 
6—6. Dacă Ecaterina Stahl n-ar 
tras atît de emoționată, ca o școlă
riță, în primele două manșe, victo
ria noastră ar fi fost mult mai 
netă—

Kati confirmă:
— Nu știu ce-am avut. Parcă 

m-aș fi întîlnit cu adversare de pe 
altă planetă, deși pe toate fetele de 
la Ujpest le cunosc bine... Rejto, 
Marosi, Simonfy, Szalonoki...

f.oretistele de 
•>

mai bine așa, 
am egalat abia

a- 
la

in 
la 
fi

Petrs HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in vag. a Za)

UV

Foto: Paul ROMOȘAN

in grup, 
sosirea 

Otopeni.

O fotografie 
imediat după 
oe aeroportul 
în rindul de sus (de la 
stingă): Ana Pascu, Ol
ga Szabo și Ecaterina 
StahL în rindul de jos: 
Ileana Drîmbă și Su- 
zana Ardeleana.

Andrei Vîlcea, antrenorul echipei, 
o mingile ușor pe obraz :

— Lasă, Kati, nu-i nimic, te vei 
revanșa la Olimpiadă!

— Negreșit!
Ileana Drîmbă, eroina „Trofeului 

Martini" îmi arată semnul de sub 
bărbie — împunsătura de lamă din 
asaltul cu Ivanova:

— M-a plictisit tare mult acest 
accident stupid. Altfel, fiți sigur că 
în asaltul decisiv, cu Belova, aș fi 
tras mult mai bine...

— Deci, o rivalitate sportiva care 
rămîne deocamdată deschisă...

— Da, pină la Miinchen sau, 
poate, chiar mai devreme

Timpul se scurge repede, blitz-u- 
rtle fotografilor și-au făcut datoria. 
Nu ne rămîge decît să urăm celor 
3 atît de hotărite floretiste ale Ste
lei, noi succese. Urmează Bari, pa
trulaterul de la București și încă 
multe, multe concursuri. Repetiții 
pentru marea întrecere olimpică.. 
(t.st.).

echipa DINAMO noate constitui un 
început al ieșirii voleiului româ
nesc din criză.

Firește, finalul de campionat a 
fost ciomirat de cîteva întîlniri 
derby între formațiile din fruntea 
clasamentului, î.itîlniri care nu au 
avut ca miză titlul (însușit mai 
devreme de 
țiile imediat 
iiul. A sa au 
— STEAUA, 
și DINAMO 
din urmă, programată luni 
dat naștere unei dispute îndîrjite, 
în care rapidiștii au pus la grea 
încercare pe proaspeții campioni 
După un set a cărui primă parte 
a fost echilibrată și în care giu- 
leștenii s-au luptat ca leii pentru

dinamoviști). ci pozi- 
următoare sau orgo- 
fost partidele
STEAUA —

— RAPID.

I.E.F.S. 
RAPID 
Aceasta 
seara, a

fiecare minge, în speranța furni
zării unei mari surprize, dinamo
viștii s-au desprins decisiv. Atacul 
lor de o forță impresionantă, blo 
cajul înalt, siguranța în interven
țiile din linia a doua și combina
țiile derutante la fileu le-au adus 
repede victoria în set. Cu- toate 
eforturile băieților iui Drăgan. 
care au găsit greu breșe în apă
rarea adversă, scorul a luat pro
porții în setul II : 0—3, 1—7, 4—9, 
5—12, însă — autoliniștiți — „alb 
roșii" au slăbit atenția la preluare, 
pe care au efectuat-o neglijent, tri- 
mițîndu-și cu regularitate ridică
torii în plasă și Rapidul (care rea
lizează mult prin efectuarea pericu
loasă a serviciului) a refăcut han
dicapul, spre uimirea spectatori
lor care au umplut sala, și a cîști- 
gat în prelungiri I In continuare,

rapidiștii n-au mai ținut piept 
decît cîte o jumătate de set, deși 
au făcut tot posibilul să obțină 
un rezultat de prestigiu. Poate că 
și dorința lor prea mare de a cîști- 
ga a fost, într-un fel, un impedi
ment pentru ei, deoarece — cris
pați fiind — au adoptat jocul sim-

piu, ușor de contracarat de ma
sivii lor adversari. Oricum. în fața 
lui Dinamo, o victorie rapidistă ar 
fi conținut o mare doză de întim- 
plare. Au arbitrat corect: D. Ră-

Aurelian BREBEANU
(Continuare in pag. a 4-a)

Șase atleți români participă azi
la concursul internațional de la Genova

Intr-a telegramă trimisă ieri după 
amiază forului nostru de speciali 
tate, federația franceză de hochei 
pe gheață anunță că, din cauza a 
10 indisponibilități în lotul său re-

prezentativ, nu poate trimite echipa 
la întrecerile Campionatului mon
dial, grupa B, care s? va desfășura, 
ața cum se știe, la București, între 
24 martie — 2 aprilie.

De la Grenoble, cîțiva dintre atle- 
ții români participanți la a IlI-a 
ediție a campionatelor europene in
door au plecat la Genova (Italia) 
pentru a lua astăzi parte la un 
mare concurs internațional. Au fă
cut deplasarea Ileana Silai — me 
daliată eu argint în proba de 800 
m a C.E. de saiâ. Mariana Goth, 
Csaba Dosa, Valentina Cioitan, Ni- 
colae Perța și Cornelia Popescu.

Ceilalți atleți români au sosit 
ieri după amiază în Capitală. La

aeroportul Otopeni, Carol Corbu 
ne-a declarat:

„Disputa de la Grenoble cu re
cordmanul mondial al probei de 
triplusalt (în sală) a fost prima din 
acest sezon. Prima mea încercare 
de a ajunge în vîrful piramidei. 
După cum se știe, nu mi-a reușit, 
deși am fost atît de aproape... Lupta 
este, în continuare, după părerea 
mea, deschisă. Voi face noi tenta 
tive, mă voi pregăti în prealabil 
pentru a putea dobindi succesul

atît de dorit. Apogeul întrecerii 
dintre mine și Saneev — căreia i 
se pot alătura și alți talentați con- 
curenți in această probă — îl va 
constitui, fără îndoială, Olimpiada. 
Acolo, la Miinchen, aș dori să-mi 
împlinesc visul. Toate forțele melc, 
toată capacitatea mea de luptă se 
vor concentra atunci în disputa 
pentru medaliile olimpice. Sper ca 
vreun accident să nu mă stopeze în 
această mare încercare."

dihr.it
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INVESTIGAȚIE SPORTIVĂ PE RAZA UNUI
SECTOR Al CAPITALEI

CRAIOVA SE RELANSEAZĂ

Interviu cu CORNEL NICODA, președintele Consiliului popular al sectorului IV
Discuția cu tovarășul CORNEL NI- 

CODA, președintele Consiliului popu- 
Iar al sectorului IV din Capitală, am 
început-o intrînd direct în subiect.

— Ce loc ocupă pe agenda dum
neavoastră problemele sportului din 
sector ?

— Biroul comitetului de partid al 
sectorului IV a acordat și acordă o 
atenție deosebită educației fizice Și 
sportului, asimilată astăzi cu o impor
tantă problemă de stat- In ședințele 
noastre, analizăm periodic modul cum 
își îndeplinesc sarcinile Consiliul pen
tru educație fizică Și sport al secto
rului și alte organizații care au prin 
lege atribuții în acest domeniu. Efi
ciența măsurilor luate și a muncii des
fășurate se poate ilustra prin cîteva 
cifre : în sectorul nostru activează 
41 de asociații sportive, cu un efec
tiv de aproape 35 000 membri. Tn ca
drul lor sînt constituite 163 de secții 
pe ramură de sport, eu 2 000 de sportivi legitimați și 751 de sportivi cla
sificați, alcătuind peste 100 de echipe 
care activează în campionatele divi
zionare. municipale sau de sector. 
Din totalul formațiilor existente, fot
balul deține, firesc, pondere^ cea mal 
mare, cu un număr de 36 de echipe.

— Apreciați că mijloacele pentru 
suort și agrement aflate la dispoziția 
oamenilor muncii din sector sînt su
ficiente ?

— Fără îndoială, ne-ar trebui mai 
mult pentru a putea satisface cerințele 
mereu crescute ale populației- Dar pri
vind lucrurile prin comparație, avem 
astăzi o zestre materială pentru sper 
infinit mai mare față de trecut. Din 
resurse locale și cu sprijinul la-g 
al cetățenilor au fost amenajate 1i 
u’iimii ani. noi spatii dedicate spor
tului. mișcării, cum ar fi : complexul 
sportiv Olimpia din șoseaua Vitz.n 
(care dispune de două terenuri de 
fotbal, din care unul sazonat: două 
terenuri de handbal, două de volei, 
două de baschet două de tenis de 
cîmp, un poligon de tir cu arcul, o 
pistă de atletism cu 4 culoare si sec
toare pentru sărituri si aruncări, pre
cum si un grup social cu 16 vestiare, 
cabinet medical și dusuri) ; baza sporti
vă Chimistul da la Uzina de medica
mente București (un teren de fotbal si 
unul de volei, precum si un rup so- 
c<aj cu vestiare Si dusuri) • bar- spor
tivă Flacăra roșie din Calea Dudrsti 
(care a fo«t complet reamenaiată. te
renul de fotbal fiind mirt și rezazo- 
nat) : baza sportivă Recolta (dotată cu

o arenă de popice cu două piste, un 
teren de handbal și unul de volet pre
cum și un grup social). începtnd din 
anul 1970 a fost dat In folosința la
cul nr- 1 din Balta Albă, dotat cu 70 
de barăci cu parasolare și alte mij
loace de agrement.

— Cum apreciați sprijinul acordat 
de către conducerile administrative 
din unitățile sectorului la dezvoltarea 
bazei materiale necesare activității 
sportive ?

— In spiritul, prevederilor legale 
conducerile administrative pot să-și 
.".ducă o contribuție importantă la dezvoharea bazei materiale a sportu
lui. Nu cred că ele au făcut p!~ă 
acum totul. Totuși. în ultimul timp, 
am reușit să utilizăm mai raționai 

le locale pentru îmbogățirea a- 
vuțtei materiale a mișcări sportive 
Recent în cadrul unei ședințe cu ac
tivul de partid al sectorului, la care 
au participat si toti conducătorii uni
tăților din sector, s-a stabilit ca în 
lumina prevederilor legii nr. 11'1971. 
în contractele colective De anul 1972. 
să se prevadă ca din beneficiile peste 
plan să se amenajeze ți baze sporti
ve pentru salariații unităților res
pecți' e.

— Ce tradiții caracterizează cctivi- 
vi tatei sportivă din sectorul dv ?

— Bineînțeles, fotbalul (odinioară

aici a activat vestita Carmen) are 
cele mai adinei rădăcini In perime
trul sectorului nostru. în prezent avem 
două divizionare C (Flacăra roșie și 
Voința), și patru echipe în campiona
tul municipal. Referindu-mă la tradi
țiile fotbalului din sectorul nostru, 
folosesc prilejul pentru a solicita 
F-R.F. și Consilțulul municipal un 
sprljn mai substanțial asociațiilor 
sportive de La uzinele „Timpuri Noi" 
si „7 Noiembrie", pentru a reînvia 
bunele tradiții fotbalistice, care au 
caracterizat ani de-g rindul aceste 
două mari unități economice din sec
tor.

Aș dori să subliniez că Pe terito
riul sectorului își desfășoară activita
tea cluburile sportive Olimpia și Vo
ința cu secții de performanță ia atle
tism, pentatlon, baschet, box. judo, ci
clism. sporturi nautice, haltere, volei, 
popice, tir si bineînțeles, fotbal. Clu
bul Olimpia are zece sportivi selec
ționați in lotul olimpic; în cadrul sec
ției de tir a aceluiași club activează 
Gh. Vasilescu, campion mondial și 
balcanic. Gh. Sencovici. Ion Dumi
trescu și alții, iar secția de popice a 
clubului Voința înglobează pe acțua- 
iele campioane mondiale Cornelia Pe- 
trușcă-Trlșcă ți Crista Szocs.

— Care sînt acțiunile în curs de 
desfășurare în sector ?

— Ple-lr-d de la necesitatea dezvol
tării bazei materiale, la propunerea 
Consiliului pentru educație fizică sî 
sport al sectorului nostru, sesiunea 
Consiliul popular din noiembrie 1971 
a hotărit, nrintre altele, ca anul 1972 
să fie declarat .anul amenajărilor de 
baze sportive si terenuri de joacă 
pentru copii’’. Pe această linie In pla
nul de măsuri adoptat de sesiune 
sînt prevăzute amenaiarea complexu
lui sportiv Soartac din Balta Albă, 
extinderea bazei sportive 1.0 R. din 
str. Cezar Bolliac, precum și a unor 
terenuri virane în Balta Albă. Cre
dem că dacă Ia toate'acestea se va 
adăuga și sprijinul Consiliului Națio
nal vom putea amenaja în perimetrul 
seetor’ilui nostru un complex snortiv. 
cîteva bazine de înot In aer liber și 
o sală de snort.

Sinț ambiții mari ? Poate, dar ele 
se înscria în imperativele timpului 
pe care II trăim, sînt — dacă vreți — 
o tentă pe tabloul luminos al socie
tății noa'tre socialiste multilateral 
dezvoltate.

Gheorghe NERTEA

La Craiova, cel mai agreat sport 
la ora actuală este tenisul de 
masă. Are simpatizantă cu miile. 
Este la modă, iar moda au lansat-,0 
Țiriac și Năstase cu frumoasele 
lor isprăvi televizate.

Ne veți întreba ce au comun 
Tiriac șl Năstase, cu tenisul de 
masă. Cu cel de... cîmp, da. Foarte 
adevărat, dar ce te faci cînd în tot 
orașul Craiova — și urbea Banilor 
este mare — nu afli nici măcar un 
singur teren dedicat sportului alb? 
Te mulțumești și cu mai puțin. 
De pildă, cu o suprafață lemnoasă, 
colorată In verde mat și dotată cu 
un minifileu...

Așa s-a lansat tenisul de masă 
In orașul Craiova. Și s-a lansat 
bine. Asociațiile sportive cu secții 
de specialitate nu mal prididesc 
să răspundă numeroșilor amatori. 
Atunci, s-a recurs la soluția — de 
altfel, de loc inovatoare — de a se 
planta ici-coio, prin oraș, în aer 
liber, mese de tenis de masă din 
beton. Inițiativa a fost salutară- 
Astăzi, zeci de tineri își dedică 
orele libere sportului cu mingea 
de celuloid- De toată această atmos
feră „pro“ tenis de masă din Cra
iova. cel mai mult se bucură pro
fesorul Virgil EMlan. Acum i-a ve
nit și lui apa la moară. Virgil 
Bălan este animatorul acestei dis
cipline încă din ’60. Atunci a pus 
el bazele primului centru de antre
nament pentru tenis de masă din 
Craiova, iar succesele nu s-au lă
sat așteptate. Nu-i vorbă că avea 
la dispoziție și condiții.... O sală 
în care să-și desfășoare activitatea, 
de mai mare dragul. Așa se face că 
în ’64, echipele de fete și băieți 
ale Craiovei — la tenis de masă — 
promovează în prima divizie a 
țării. Au urmat ani de înflorire,

de bucurii, întrerupți însă de un 
accident. Sala de tenis de masă a 
căpătat alte scopuri. Despre a- 
ceasta, ziarul nostru a mal scris, 
și inevitabilul tot s-a produs. Rînd 
pe rînd, echipele de tenis de masă 
ale Craiovei. au retrogradat din di
vizie, iar treburile au început să 
scîrțîie.

Virgil Bălan nu este însă omul 
care să se dea bătut. A apelat în 
stînga, a apelat în dreapta și iată 
că anul trecut, inimosul susținător 
al sportului cu paleta capătă pen
tru disciplina pe care o servește cu 
atlta fidelitate un nou spațiu de 
antrenament. O sală mare, la sub
solul Facultății de agronomie. Aici 
a început să reclădească tot ceea 
ce începuse să se năruie. în plus, 
a mai intervenit șl atmosfera pro
pice, amintită la începutul acestui 
material. Acum, Virgil Bălan și-a 
descrețit fruntea. Muncește cot la 
cot cu băieții și fetele, cu mult 
spor. Dorința mare a lui, dorință 
care se identifică cu cea a sporti
vilor. este ca în acest an să repro- 
moveze în divizie cu fetele, iar 
anul viitor și cu băieții. în plus. 
Virgil Bălan are ambiția ca peste 
puțini ani o echipă craioveană să 
concure în „C.C.E“ Actuala garni
tură de care se ocupă: Marin Fi- 
rănescu, Gabriel Colțescu (toți com
ponența ai lotului național de ju
niori) ca și Marilena Tojneșcu, Mo
nica Păun și Petre Firăneșcu re
prezintă o bună valoare, ea să nu 
mai vorbim de rezerve. Tineri de 
mare perspectivă. Cu toți aceștia, 
avem convingerea, harnicul an
trenor își va atinge țelurile. Suc
ces, Virgile 1

G. ȘTEFANESCU

Există la Craiova un Institut 
de proiectări și cercetări minie
re pentru lignit, iar în cadrul 
acestuia, o asociație sportivă ce 
poartă numele de „Minerul". 
Despre ambele cu siguranță, 
n-am fi aflat dacă nu.,,

într-0 adresă oficială, expe
diată prin poștă, sosită la re
dacție, scria i „Salariații noștri 
au citit cu surprindere în ziarul 
SPORTUL — aprecierea referi
toare ia asociația noastră spor
tivă ..Minerul"—Craiova-..". Iată 
și mobilyl expedierii acestui 
mesaj ț într-un interviu publicat, 
interlocutorul, vorbind despre 
asociații sportive din județul 
Dolj cu o activitate insuficientă 
amintea și de A. S. „Minerul1*, 
afirmînd că aceasta ar avea 
„doar o echipă de popice". Ceea 
cg, credem, i-a supărat pe șpor- 
tivii asociației. De ce ? Fiindcă 
la I.P.C.M.L. salariații — deși 
majoritatea lor cu vechime si 
experiență în această muncă de 
specialitate au vîrsțe de peste 
40 de ani ; mulți fac ades depla
sări la diverse unități din țară, 
— activează la A. S. „Minerul" 
avînd rezultate frumoase „...dis
punem — intr-adevăr — de o 
echipă masculină de popice, cu 
perspectiva de a promova in di
vizia A ; salariații sînt însă an
grenați și în practicarea alipr 
sporturi: șah, tenis de masă, tir. 
fotbal etc; la șah s-au ocupat 
locuri fruntașe — I, II și UI — ■

ALTA I SITUAȚIA 
LA „MINERUL - 

CRAIOVA!
in diverse competiții organizate 
de Consiliul municipal sindical 
cu prilejul unor ocazii festive 1 
în fiecare an la șah organizăm 
un campionat pe asociație; re
zultate asemănătoare — în corn 
petiții oficiale — la tenis de 
masă: prin muncă voluntară 
am contribuit la punerea i» 
funcțiune a arenei de popice 
„Vinalcool” îam recondiționat — 
proiectare, construcție, zugrăveli, 
construcție tribună — pista de 
popice „Economia", prestind mul
te ore de muncă voluntară: în 
institut s-a amenajat un club 
dotat cu mese de șah și tenis, 
televizor și radio. în micul nos 
tru colectiv sportul este un prie 
ten drag".

Categoric membrii asociației 
sportive Minerul nu trebuie cri
ticați, ci din contră, evidențlați 
pentru dragostea ce o poartă 
sportului, pentru rezultatele ob
ținute pînă acum. Motiv pen
tru care, de-altfgl, am și spicuit 
din scrisoarea primită- Interlo
cutorul nostru — din respectivul 
articol publicat — se referea 
doar la sportul de performanță. 
Cum activitatea sportivă de 
masă de la A.S. „Minerul" este 
meritorie, în rubrica de azi, dăm 
cezarului,..

Modesto FERRARIN!

SPORTUL Cil BALfflIUl OVAL NU POATE FI

La Liceul 3 din Baia Mare

PUNTE DE ACCES SPRE
ATLETISMUL MARAMUREȘAN

«Al DECÎT PRIN EFORTURI SINCIRE Șl UNUI
Dinamica dezvoltării rugbyului autoh

ton apare, la prima vedere, ca genera
toare de optimism. Din anul 1957 și 
pînă în prezent, numărul secțiilor a no
ri t de la 49 la 135. iar cel a! sportiv’.or 
activi de la 1890 la 4 2W. Această dis
ciplină are 13 maeștri emeriti ai soortu- 
lut 77 maeștri ai snnrtuJui și 11S de 

■sportivi de 1
Creșterea numărxrtu de rugcyșr: s-a 

realizat, inceosrtn. y* 9eama juniorilor. 
In acest sens este de remarcat faptul 
că s-au consolidat centrele de juniori 
din București. Iași. Constanta. în timp 
ce în alte orașe au luat ființă centre 
noi — la Cluj. Timișoara, Sibiu. Craio
va și Brașov. Rusbyul a fost introdus 
în marea majoritate a școlilor generale 
Și liceelor din județul Suceava, iar în 
sistemul școlilor aparținînd de Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
a fost inițiat un campionat, cu fază 
republicană, la care participă peste 39 
de echipe.

începind din anul 1970. facem cunoș
tință cu o formă nouă de activitate 
rugbystică. aceea a copiilor între 8 si 
12 ani. De asemenea, sînt nnganizațe 
campiopate locale la Iași, Constanța, Si- 
b u. Brașov și Craiova, la nivelul se
niorilor. în aceleași localități există 
premise și pentru inițierea unor între
ceri cu participarea echipelor de ju
niori și copii, după cum se află în stu
diu organizarea unui campionat al șco
lilor sportive.

Cu alte cuvinte, există elemente care 
ne-ar putea determina să sperăm în 
redimensionarea unei discipline care se 
practică în România de mai bine de 
șase decenii.

Și. totuși, lucrurile nu stau chiar așa. 
Activitatea rugbystică de performanță, 
care reprezintă, de fapt. ,.cartea de vi
zită» a oricărei discipline sportive, nu 
beneficiază de suficientă consistență, nu 
ape profunzime. Ultimele rezultate în
registrate pe plan internațional arată 
că a intervenit chiar ’un regres.

Valoarea scăzută a rugbyului româ
nesc de performanță se manifestă chiar 
la nivelul echipelor din primul eșalon, 
ca o consecință a unui proces de pre
gătire desfășurat superficial. Nu este 
vorba aici numai de unele echipe si
tuate la periferia clasamentului, ci. din 
păcate, de toate cele 12 formații com
petitoare. Se acordă prea puțină iitenție 
selecției, motiv pentru care în loturile 
echipelor din Divizia A pătrund elemen
te fără nici o perspectivă : antrenamen
tele au o densitate și o intensitate re-

cat calitățile c’adce — pregătirea Czf- 
că. modul ferm de a contracara an ad
versar cu recunoscute vituti- Forța 
fizică șl cea morală a echipei aproape

Lativă 
precai

. Și se 
re. cind

aju:nge. astfe1 la situații 
egalitate dâ

din colt in cc in preajma unor im-
portante conf: ive. neavînd
pos’tr litâtea di selecta r
cători care să mei
cind concesii itățiL Corisecintele nu
pot fii evitate- F?.:dv-I acesta i-a re’evat
eu p: m-e tetflr:ire tmeraa-
nona! * a raxr-*»-ilor noatri cu Franța.
la Beziers- parddâ !a care — anma^e
ca u Bord ea jIX <ni 11 ani în urmă —
-ep-ejlentar.Tiî i noastre au avut o
evolu*le penib nu s’ —au valcrtS—

Realități fi deziderate 

relevate de lucrările 
plenarei 

Comitetului federal

că n-au existat. Și. totuși, printr-o con
junctură de moment, ne menținem pe 
locul 2 în ierarhia continentală, ne îm
bătăm cu succese facie, a adversari 
mult mai slabi, in loc s' căut'm să rea
lizăm — printr-o muncă pe verticală — 
o apropiere valorică de principalul ros- 
tru adversar in .Cupa națiunilor FIKA* 
— rugbyul francez.

Sînt realități triste, care au deprimat, 
pur și simplu, mica familie a celor care 
îndrăgesc cu sinceritate, dezinteresat, 
acest sport.

La fel de deprimant este și faptul că. 
d’n motive similare, nici juniorii — 
schimbul de mtlne — n-au reușit sl 
iasă din anonimat. în cele trei ediții 
ale .Cupei națiunilor FIRA“. ei au ob
ținut locuri destul de modeste : 3 (190, 
Barcelona). 5 (1970. Vlcby) și. din nou. 
3 (1971. Casablanca). Ca și in cazul se
niorilor. intre juniorii români și cei 
francezi distanța valorică este aprecia
bilă.

•OMlWfSlRAUa ASIGURĂăltOs 0£ S«’

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR 
DE AUTOVEHICULE (persoane £ixi@e și juiicUce)

Toate aceste aspecte au fost trecute 
în revLSLâ cu prilejul recentei ședințe 
pler^re a Comitetului federal. Cei care 
au Luat cu viatul — și este de sublinia; 
sinceritatea discuțiilor — au scos in 
relief multe din slăbiciunile care s-au 
Ucut suniite In activitatea forului de 
specialiste, in munca unor organisme 
zbjteș-J. au spus pe nume multor r.e- 
ifrgfrirl, au propus mdsHtiti de În
dreptare a lucrurilor.

Xn uzs-&a discuții:or purtate !n lu- 
erdrile P.enare: a fast readusă, in prim 
plan, necesitatea unei riguroase selec- 
UL desfășurată cu competență fi spult 
de răspundere, la nivelul TUTUROB 
secțiilor, începind cu cele oe copii. îm
plinirea unui astfel de deziderat va re
zolva. cel puțin în vUțor, apariția unor 
renerațll de rugbyști bine dotau lîcc 
5 in teiigenți. în procesul de instruire 

- ■ .aduse o serie de amenda
mente. vjdnd mărirea cantității de lu
cru (nici nu mai poate fi concepută o 
pregătire de performanță, ttră CEI. PU
TIN patru antrenamente săptăminaie). 
sporirea mtensitâțu și densității mun
cii. O asemenea cerință va ptțțea fi 
mîtenalizaui prfstr-o aea: striasâ cola
borare intre antrenori și cei care com
pun birourile secțiilor de rugby, orga
nisme unde ar fi de dorit să se afle 
oameni legați trup și suflet de acest 
sport.

Lezată de capitolul Instruire este șî 
b-erificarea periodică a cunoștințelor u- 
nor antrenori, in special a celor care 
activează in echipele din prima divizie, 
perfecționarea pregătirii lor (așa cum 
se Laumplâ In celelalte sectoare de ac
tivitate). prin reciclări cel puțin anuale, 
prin obligația de a studia tot ce a apărut 
nou in literatura de specialitate șt im
plicit, prin aceea de a furniza iotului 
național un număr de sportivă. Fără o 
finalitate a muncii, unii antrenori pri
mesc salariul neavind adesea nici un 
merit, duc un trai călduț, sub aripa o- 
crov.toare a forului de specialitate.

Nu de mult, biroul federal a iuat în 
discuție alcătuirea unei comisii de se
lecție a rugbyștiior pentru lotul națio
nal. Inițiativă salutară, reluată de Co
mitetul federal, discutată pe multiple 
fațete. Este, intr-adevăr. o soluție bine
venită. Dar cei care vor face parte din 
această comisie sâ fie oameni strict 
dezangajați. astfel ca în recomandarea 
unor jucători să nu primeze factori 
subiectivi, interese de club, ci r.umal 
valoarea reala a sportivilor. Este de 
salutat, de asemenea, iaeea ca mem
brii comisiei de selecție să îndeplineas
că și funcția de cbșervator’ federali la 
meciurile de divizia Â.

Plenara Comitetului federal ne-a re- 
imărit convingerea că in rugby există 

foarte mulți oameni deosebiți, v - 
lori sufletești remarcabile, în rindul 
antrenorilor. arbitrilor, al activiștilor 
din diferite organisme ale federației. 
Ei bine, tuturor acestora le cerem o 
și mai mare unitate de vederi, un spri
jin rft mai concret în direcția redresă
rii unei discipline sportive care, cîndva, 
ne-a oferit mari satisfacții. Actualul 
moment de impas, de regres, prin care 
trece rutțb ’ul românesc nu va putea fi 
dep'ș t de. : printr-o sinceră colaborare 
intre toți factorii care au menirea să-l 
ajute, material, dar și moral.

Tiberiu STAMA

Pentru cel care se află întîia 
oară în Baia Mare, orașul e im
presionant prin cîteva obiective 
arhitectonice moderne, printre 
care Casa de cultură a sindicate
lor și, alături de ea, localul Lioeu- 
lui nr. 3. Dar vizitatorul remarcă 
imediat și faptul că în vecinăta
tea acestei școli se află un adevă
rat complex sportiv în care atletis
mul e la loc de frunte. Și cu atît 
mai mult iese în evidență intere
sul elevilor școlii pentru atletism, 
cu cît. dacă pe terenurile de jocuri 

zăresc cîtiva copii pasionați, 
sectoarele de aruncări și să- 
sînt populate în permanen- 
mulțimea prichindeilor obiș- 

cu pantofii cu cuie, cu 
și cu bila de aruncări.

Atrași de febrila activitate 
tică desfășurată aici fntr-o 
departe de a fi călduroasă, am so
licitat directorului școlii, prof. 
Gheorghe Cordea, cîteva explicații 
în privința locului pe care atletis
mul îl ocupă In preocupările ele
vilor Liceului nr. 3.

— Vă rugăm, pentru început, să 
ne spuneți de cind se practică atle
tismul în școala dv.?

începutul 
împreună 
ai acestei 
reînviem

se 
pista, 
rituri 
tă de 
nuiți 
cheta

șta-

atle- 
lună

anului 1967 am 
cu alți cîtiva 
discipline spor- 
vechile tradiții 

maramureșene, înființînd
Liceul nr. 3 din Baia 
secție de atletism, pri-

— La 
hetărît, 
pasionați 
tive, să 
sportive 
pe lîngă 
Mare o 
mită cu mare interes, chiar de la 
înființare, de copiii din oraș și ju
deț. Nu după mult timp am înre
gistrat și primele rezultate promi
țătoare. care ne-au stimulat atît pe 
noi. antrenorii, cît și pe micii spor
tivi. Am trecut apoi la amenaja-

res bazei sportive, acțiune în care 
am fost sprijiniți de CJEFS Ma
ramureș și de Inspectoratul școlar 
județean, așa încît acum avem la 
dispoziție cocheta bază din vecină
tatea școlii.

— Dispuneți de echipamentul ne
cesar in cantități suficiente?

— Avem peste 250 de atleți în 
clasele V—XII, iar echipamentul 
este îndestulător cu un singur mi
nus. Ne lipsesc pantofii cu cuie pen
tru aruncătorii de suliță, pantofi 
care, din cîte știm, nu se prea 
găsesc nicăieri. în rest, însă, 
CJEFS ne ajută foarte mult în pro
curarea materialelor necesare și 
chiar acum cîteva zile ne-a pus la 
dispoziție 10 blocstarturi de cea 
mai bună calitate.

— Care sînt performanțele 
reprezentative 
dv.?

în fruntea sportivilor secțiej se 
află atleta de 
născută tn 1955 Ea 
pe 100 m. 26,3 pe 200 m și 58.2 
pe 400 m. Urmează aruncătorul de 
suliță Gheorghe Mihalca, creditat 
cu 60 m, alergătoarea Angela Zaha 
(2:24.0 pe 800 m) și săritorul Mir
cea Mărieș (6.37 m — lungime și 
13.50 m — triplusalt). în ansam
blu, am reușit să dăm anul trecut 
opt atleți lotului de juniori.

— Dar cum stați cu elevii din 
clasele mici?

— Anul trecut am înființat patru 
grupe de copii din clasele I—IV și 
am făcut acest lucru tocmai din 
dorința de a ne asigura continuita
tea rezultatelor bune în cadrul 
pregătirilor din secția de juniotri. 
Cîțiva din cei 32 de copii au și

mai 
obfinute de atletii

cațeg. I Aurelia Filip, 
' ~ a realizat 12,5

Aurelia Filip 
(prima din dreap
ta) a ciștigat o 
vouă cursă de 
400 m, dar se 
gindește la recor
dul național 
junioare.

început șă confirme, 
pe Leonard Pop, Adrian Mikloși, 
Dan Hotiko și Sanda Ștefănescu.

— Vă preocupă organizarea unor 
competiții cu caracter 
afara celor incluse in 
atletismului județean?

— Este primul lucru 
facem la fiecare început de an. 
Pentru anul acesta avem progra
mate numeroase asemenea între
ceri, dintre care amintesc întâl
nirile bilaterale cu Șc. sp. Bistrița, 
Lie. 11 Cluj și C.S. Baia Mare. De 
asemenea, în fiecare duminică vor 
fi organizate diferite competiții in- 
terclase, dotate 
sttnd în 
pament.

— Ce 
tragerea 
de copii 
lui și pentru stimularea activității 
micilor sportivi?

— La sala de sport a școlii 
sînt afișate panouri cu normele 
pentru intrarea în posesia insig
nei „Cercurile olimpice*1. De ase
menea, ne-am îngrijit să afișăm 
tabele cu toate haremurile de cla
sificare, de Ia copii pînă la se
niori, precum și toate recordurile 
naționale, europene și mondiale în 
probele atletice. Pentru a atrage 
cît mai mulți copii spre atletism, 
organizăm simpozioane, cu teme 
alese din viața marilor campioni ai 
lumii și proiectăm filme sportive, 
în afara deselor demonstrații 
nizate la sate.

— In încheiere, vă rugăm să ne 
vorbiți și despre profesorii 
se ocupă de atleții școlii.

— Avem un colectiv de antre
nori pasionați, harnici și inimoși. 
Dintre ei, profesorii Gheorghe Fo- 
dar, Iudita Fodor și Zoltan Toth au 
obținut cele mai bune rezultate.

și fi amintesc

IN DIVIZIA Bpe care-1

intern. în 
calendarul

cu premii con- 
diplome, plachete și echi-

inițiativă aveți pentru a- 
unui număr cit mai mare 
In practicarea atletismu-

I

într-unul din 
tante ale diviziei 
lină Progresul, deși a jucat în sala 
proprie, a pierdut partida cu Uni
versitatea București: 58—71 (21—33).

Celelalte rezultatei
MASCULUIN: Crișul Oradea —■ 

Voința Zalău 58—53 (23—13), Să
nătatea Satu Mare — Voința Tg. 
Mureș 59—45 (24—15), Politehnica 
Brașov — Sănătatea Aiud 91—39 
(54—14), Constructorul Arad — Ști
ința Petroșani 75—71 (38—30), O- 
limpia Sibiu — Universitatea Cra
iova 77—75 (34—40), Farul Constan
ța — Politehnica Iași 95—58 
(49—24), ASA Bacău — CSM Iași 
68—65 (25—32), Progresul Bucu
rești — Universitatea București 
58—71 (21—33), PTT — Voința 
Ploiești 75—66 (34—33), Comerțul 
Tirgoviște — Academia Militară 
București 75—116 (32—49); FEMI
NIN : Voința Tg. Mureș — Știinta 
Sf. Gheorghe 85—66 (47—28), Peda
gogic Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 39—41 (18—18), Metalul Sa- 
lonta — Constructorul Arad 75—64 
(38—28), Voința Oradea — Uni
versitatea Craiova 57—39 (28—14), 
Crișul II Oradea — Medicina Ti
mișoara 40—27 (20—19), Pedagogic 
Galați — Sănătatea Ploiești 83—33 
(42—17), IEFS II — Arhitectura 
45—58 (26—36), Progresul — Medi
cina 49—42 (24—25), Voința Con
stanța — Confecția Dorohoi 80—40 
(37—22).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții A. Verba, N. E- 
nache, D. Daniel, l. Ghișa. M. Pe
trescu, I. Jonesau, M. Măncaș, !. 
Păuș, C. Albu, S. Bălei, I. Iancu, 
C. Gruia, M. Avanu și A. Vasilescu.

meciurile imppr- 
B, echipa mascu-

care

Horia ALEXANDRESCU

orga-

CREȘTEREA TIMPULUI

DE JOC Șl IMPLICAȚIILE RESPECTIVE

federațiilor 
Italia și lu-

efort sporit cu aproape o tre- 
ca intensitate și volum- 
mare atenție va trebui acor- 
pauzei dintre repriza a II-a 

IlI-a, care a ajuns acum Ia 5

Dorel Cupșa — in planul doi, pe obstacol — promite un rezultat de 
valoare in proba de 3000 m obstacole

Administrația Asigurărilor de 
Stat anunță pe deținătorii de 
autovehicule. 
Decretului nr. 471'1971 privind 
introducerea —: 

efectul legii de răspundere ci
vilă, au intrat în vigoare la 
data de 26 februarie 1972. Ca 
urmare, asigurările facultative 
de răspundere civilă auto exis
tente, și-au încetat valabilitatea 
pe data de 25 februarie 1972. 
Primele fie asigurare plătite la 
aceste asigurări, aferente peri
oadei-după această dată, vor fi 
•trecute de ADAS în contul ce
lor datorate pe anul 1972 
la asigurarea prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, 
cei în cauză urmînd a achita nu
mai diferența pînă la comple
tarea cuantumului primei de 
asigurare prevăzută pentru 
anul în curs.

Pentru orice autovehicul, cu 
o capacitate mai mare de 69 
cm. cubi, se plătește pentru 
anul 1972 o primă de asigura
re de 160 lei de către organi 
zațiile socialiste și de 321 lei 
de către cetățeni și alte cate 
gpriț de asigurați, iar pentru 
motocicJuri — de 37 și, res
pectiv, 73 lei.

că prevederile

asigurării prin

Prima la asigurarea prin 
efectul legii trebuie plătită de 
către deținătorii de autovehi
cule pentru acest an, pînă cel 
mai tîrziu la 26 aprilie 1972.

Primele de asigurare se plă
tesc — fără o înștiințare prea
labilă către asigurați — de că
tre organizațiile socialiste în 
cqntul unităților ADAS, iar de 
către cetățeni la organele fi
nanciare de pe lîngă comitete
le executive ale consiliilor popu
lare. direct sau prin unitățile 
C.E.C. din localitatea (sectoru- 
rul) de domiciliu.

Pentru plata despăgubirilor, a- 
sigurații vinovați de producerea 
accidentelor vor înștiința, în 
scris, în termen de 24 de ore de 
la producerea accidentului, uni
tatea ADAS în a cărei rază de 
activitate s-a produs accidentul 
și vor comunica, de îndată, pre
tențiile formulate de cei păgu
biți, aceleiași unităti ADAS ori 
aceleia în raza căreia își au do
miciliul sau sediul.

Orice relații suplimentare pri
vind asigurarea prin efectul le
gii de răspundere 
se pot obține de 
ADAS.

CONFRUNTAREA DINTRE CAMPIONII RINGULUI NOSTRU
Să

civilă auto 
la unitățile

(5210)

cialiști crept ..omul care vine". Am 
enumera’ doar citeva dintre meciu
rile galei de duminică dimineața. 
Azi ne opnțn mai mult asupra con
fruntărilor de la categoriile semi- 
muscă și cocos.
Mihai Aurel : „NU AM EMOȚII ÎN 

FAȚA LUI BOBOC..."
Mihai AureL vicecampion european 

de la Madrid, obișnuiește să se pre
gătească cu seriozitate pentru fiecare 
întilnirș. „Eu nu-mi subapreciem ad
versarii, indiferent de valoarea lor 
— ne-a declarat Aurel. La categoria 
mea, unde loviturile nu sînt chiar 
atit de tari, marea majoritate a par
tidelor se termină la puncte și tre
buie să te impui categoric pentru a 
nu avea surprize, tn legătură cu me
ciul cu Ștefan Boboc, nu pot să dăti 
un pronostic. Tot ce pot să vă spun 
c că nu am emoții. Noi doi ne-am 
mai întîlnit pînă acum de trei ori 
și victoria mi-a revenit mie de fie
care data la puncte. îmi amintesc că 
în 1969, la -Mânușa litoralului-, cinci 
m-a înfruntat prima oară, l-am în
trecut cu ușurință. Mai greu a fost 
in următorul meci, amipaî. ca și la 
cel din finala de anul trecut a cam
pionatului national. Vă repet, nu dau

pronosticuri la meciurile mele- 
știți, insă, că nu am emoții.. . “

La rindul său. Ștefan Boboc, deve
nit „piatră de încercare" pentru cam
pionul national Mihai Aurel, se pre
gătește în sala clubului său, Dinamo 
București. Din discuția avută cu el 
ne-am dat seama că așteaptă parti
da de duminică cu mult optimism: 
..Am mai trecut eu prin rafalele lui 
Mihai, dar și el prin ale mele. E ade
vărat că, pînă acum, el s-a dovedit 
a fi mai puternic. De data aceasta, 
însă, ii pregătesc o

că succesele sale din ultima vreme nu 
au fost intimpiătoare.

surpriză".

gala de box 
duminică <ii- 
Circplui de 

vinzare

Biletele pentru 
ce se va disputa 
mineață in arena 
ștat, se vor pune în 
joi la stadionul Dinamo și la 
sediul CNEFS. din str. Vasi- 
le Conta nr- 16 Locurile sînt 
numerotate. La această reu
niune nu sînt valabile permi
sele eliberate de CNEFS și 
CMBEFȘ.

După părerea noastră, Ștefan Boboc 
va. fi un adversar deosebit de dificil 
pentru Mihai Aurel- După Campio
natele europene de tineret de la Mis
kolc, unde, ce-i drept, nu a strălucit, 
Ștefan Boboc a făcut multe meciuri 
bune, reușind anul trecut să fie sin
gurul boxer român care a ciștigat do
uă turnee internaționale: „Dinamo- 
viada" din Polonia și Turneul inter
național de la Berlin. El va încerca 
duminică dimineață să demonstreze

„COCOȘII" NU MAI AU UN ȘEF l
In ultima vreme, la categoria cocoș 

e o mare... dezordine. A dispârut 
campionul autoritar care sâ pună Ia 
punct rivalitățile, care să trieze con
știincios valorile boxerilor de 54 kg. 
Situația e de-a dreptul ciudată pentru 
pugilatul românesc care a dispus în
totdeauna de mari valori la această 
categorie. Dacă ne gindim la Lucian 
Popescu și Toma Aurel sau la cam
pionii anilor noștri — Victor Șchiopu. 
Toma Constantin. Nicolae Mîndreanu 
sau Puiu Nicolae. situația de azi ne 
apare cu totul bizară. Fostul campion 
european Aurel Dumitrescu, de care 
se legaseră speranțele noastre- s-a 
dovedit a fi de o inconstanță rarisi
mă. Trecerile lui de Ia sclipiri de ge
niu la mediocritate nu-i permit să 
fie „șeful" greu de detronat al „co
coșilor", așa cum ne așteptam cu ciți- 
va ani în urmă. In aceste condiții, 
aproape toți ceilalți boxeri din cate
gorie emit pretenții, mai mult sau 
mai puțin justificate de a fi selec
ționați in echipa națională. Doi din
tre aceștia șint și rivalii de duminică 
dimineață: Vasile Iran și Adrian Mo
rarii- Disputa lor pentru qn loc in 
.■reprezentativă** se anunță plină de 
suspense. Cine va învinge ? O vom 
afla cu toții duminică dimineață, 
cind ne vom întilhi in jurul ringu
lui instalat pentru prima dată in ele
ganta arenă a Circului de stât.

Folosind experiența 
din U.R.S.S., Ungaria, 
goslavia, forul nostru de specialita
te a adoptat, incepînd din acest an, 
măsura prelungirii celor 4 repri
ze ale jocului de polo cu cîte două 
minute, astfel că de acum înainte 
toate partidele ce se vor desfășura 
în cadrul unor competiții interne 
(sau internaționale) la noi în țară 
vor avea o durată efectivă 
de 28 de minute

Hotărirea luată 
vedește salutară 
de vedere. Prin 
de joc vom avea 
rire a numărului 
sive, și ca atare a golurilor. Cu alte 
cuvinte — un plus de spectaculo
zitate. în al doilea rînd, prin noua 
formă de desfășurare, o partidă 
de polo va solicita incomparabil 
mal mult pe jucători, iar aceștia 
— pentru a 
onorabil 
gătească 
pună un 
pregătire 
zistentâ specifică.

Creșterea timpului de joc efec
tiv va atrage după sine și un nu
măr mai mare de schimbări ale ju
cătorilor de-a lungul întregii par
tide. astfel că orice echipă cu ve
leități va trebui să dispună de lo

la 
Și 
la

turi foarte omogene, cu jucători 
capabili să facă în permanentă față 
unui —* ----- "
ime

O
dată
și a , „.r-,— ,____
minute (în loc de 1 minut). în a- 
ceasta perioadă nu sînt excluse 
modificări de ordin psihofizic ale 
jucătorilor, deloc neglijabile. Tot
odată cred că această pauză va 
putea fi folosită și pentru o ușoa
ră alimentație (de refacere după e- 
fort) a sportivilor.

în sfîrșit, prin modificarea tim
pului de joc, în mod implicit va 
crește și numărul de greșeli per
sonale ale fiecărui jucător. Or, 
după cum se știe, o echipă nu dis
pune decît de 3 rezerve și numă
rul acestora se va epuiza de acum 
înainte mult mai repede decît în 
trecut. De aceea, consider că an
trenorii vor trebui să se preocupe 
în mod special și de pregătirea por
tarului de rezervă, .care va trebui 
să devină și un bun jucător de 
cîmp (n.r. Ia ultimul „Trofeu Ja- 
dran11, 
nia — 
tră l-a 
joc pt 
vă, ca

de joc 
20).
se do- 
puncte

(în loc de
de
din două 
mărirea timpului 
implicit și o spo- 
de acțiuni ofen-

F.R.N.

putea face față în mod 
vor trebui să se pre- 
un nivel superior, să 
mai mare accent pe 

capitolele viteză și re-

în dramatica partidă Româ- 
Iugoslavia 4—3, echipa noas- 
folosit în ultimul minut de 
Frățilă, portarul de rezer- 

jucător de cîmp).
CAROL CORCEC -antrenor

I.E.F.S.-DINAMO 10-8 ÎN CAMPIONATUL MUNICIPAL
C.S. Școlarul 7—7 ; Petrolul — Șc. 
Sp. 1 7—3. In întrecerea rezervată 
formațiilor de seniori au avut loc 
doua partide : LE.F.S.' — Dinamo 
10—8 și Rapid — Progresul 11—o.

Gh. COCIUBAN-coresp.

La bazinul Floreasca au conti
nuat întrecerile din cadrul campio
natelor municipale la polo. în com
petiția juniorilor mici s-au înre
gistrat următoarele rezultate i Ra
pid — Progresul 9—2 ; Șc. Sp. 9



Nr. 6996 Pag. a 3*a

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE HANDBAL
DIN IMPAS PRIN PROPRIILE SALE

(ffrmare din. psg. i)

șlavia, Franța, Spania). Astăzi toate 
acesta selecționate naționale se află 
tntr-o acțiune de pregătire perma
nentă, participă la zeci de turnee 
internaționale, care au contribuit la 
închegarea unor formații foarte so
lide. Nu este nici o exagerare cind 
«firm ci echipele Iugoslaviei, R. D. 
Germane, Uniunii Sovietice, R.F. a 
Germaniei, României, Ungariei, 
Norvegiei, Cehoslovaciei. Suediei, 
Poloniei sau Danemarcei au șanse 
la ocuparea unui loc pe podium. Un 
asemenea echilibru valoric nu exist* 
la ora actuala la «ici un joc spor
tiv inclus in programul Jocurilor 
Olimpice.

Cunoscînd situația reală pe plan 
internațional, federația de speciali
tate, prin colegiul său de antrenori 
și cu sprijinul C.N.E.F.S., al Comi
tetului Olimpio Român și al Cen
trului de cercetări științifice, a de
finitivat planul pregătirilor olimpi
ce, căutînd să creeze cele mai bune 
condiții de pregătire. Actualul lot 
a fost selecționat după „Trofeul 
Carpați" de la Galați ia care, prin 
participarea eu două echipe, s-a a- 
eordat șanșa afirmării tuturor ju
cătorilor, indiferent de vîrsta lor. 
în momentul jde față, deci, lotul este 
compus din cei mai buni jucători 
pe posturile lor de care dispunem 
și care au încă pînă în august 1972 
mari posibilități de creștere. Va: 
sublinia, totodată, că echipa noastră 
reprezentativă a fost remaniată In 
proporție de peste 60«/ș față de 
campionatul mondial din 197L și că 
este cea mai tinără In eomparaț e 
cu ceielalte formații de valoare. In 
aeeastă privință, insă, există avan
taje. dar și dezavantaje. Lipsa de 
experiență, de personalitate a tine
rilor jucători pot f: compensate, 
bună măsură prin dorință de a: r- 
mare, prin posibilitățile de pragres 
pe pare aceștia îe au. I.g omogeni
zarea echipei. Ia valorificarea cali
tăților tinerilor hand bal iști cred că 
un rol deosebit l-ar pute* avea »ă- 
pitanul echipei, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Gruia. Aee»> 
mare jucător de handbal, care a 
avut o contribuție deosebită la re
zultatele internaționale din uit an i 
ani, nu reușește însă să fie ratai i- 
zatorul noii formații pe care dorm 
s-o aruncăm In luptă. Echipa noas
tră nu' se mai poate baza exclusiv 
pe șutul lui. In plus, scăderea ca
pacității fizice (care la Gruia nu 
se datorează numai vfrstei, ei mai 
mult lipsei unei pregătiri intensive 
și a modului defectuos de a înțe
lege rolul odihnei și al recuperării 
după efort), trebuie să-l determine 
pe acesta să joace cu mai mult spi
rit colectiv, să se încadreze activ 
în ritmul de joc pe care dorim să-l 
imprimăm noii echipe. Sigur că nu 
este ușor acest lucru. Se ccr efor
turi in plus la antrenament, o dis
ciplină exemplară, o viață ordona
tă și, mai ales, subordonarea inte
reselor personale jocului colectiv. 
Eu cred că obiectivul care ne stă 
în față merită asemenea sacri
ficii 1

Ar fi nedrept să-l considerăm pe 
Gruia singurul vinovat. Vina ne a- 
parține in mare măsură și nou* an
trenorilor care n-am reușit să ridi
căm valoarea celorlalți jucători, 
pentru a putea să-i facem să joace 
la un nivel superior, chiar și atunci 
cind Gruia nu este in teren. Vina 
estp și a celorlalți aruncători 
(Kicsid și Gunesch) care, deși nu 
sînt la prima evoluție în echipa 
națională, nu reușesc să se impună, 
nu-și asumă responsabilitatea de 
a arunca la poartă, iar atunci cind 
o fac nu marchează. în orice caz, 
consider că disciplina în jos a se

lecționatei R.D.G., dar mai ales a 
echipei Iugoslaviei, care se caracte
riza în trecut tocmai prin ușurința 
cu care risipea atacurile, trebuie să 
constituie pentru noi un exemplu. 
Să nu uităm că handbaliștii iugo
slavi au respectat indicațiile antre
norului chiar atunci cind era evi
dent c* el face un experiment sor
tit eșecului I

Este, de asemenea, adevărat că jn 
această perioadă lotul reprezentativ 
a trebuit să suporte și handicapul 
accidentării unor jucători (Birtalan, 
Dan Marin, Schobel, Samungi) ți a 
îmbolnăvirii unora (Bota) oeea ce 
ne-a împiedicat să alcătuim o for
mație a cărei concepție de atac se 
baza pe mai multă mobilitate, pe o 
circulație mai rapid* a mingii, pe 
încercarea de a depăși adversarii 
in acțiuni surprinzătoare. Această 
idee de joc pretinde, însă, o pregă
tire fizică excelentă Și slăbiciunea 
noastră cea mai mare a fost că am 
menținut plafonul selicităritor fizi
ce la nivelul ritmului ja care lucrau 
Gruia, Samungi, Gunesch și Gațu 
și nu al posibilităților Ier, pentru 
că mai au destule. Viteza, sub toate 
aspectele, dar mai ales cea de exe
cuție, și forța specifică jocului de 
apărare sînt calități asupra cărora 
trebuie să insistăm In mod deosebit 
in perioada următoare.

Pentru a concretiza, consider că 
principalele lipsuri ale echipei noas
tre sînt următoarele i

• NIVELUL SCÂZUT AL PRE
GĂTIRII FIZICE, eare generează 
lipsa de mobilitate, atit In jocul de 
apărare cit ți ta eei de atac, ceea 
ce Ii pune pe jucători: români In 
Inferioritate în lupta eu aive. sării 
mai puutmic:;

« SE COMIT ÎNCĂ PREA MUL
TE GREȘELI TEHNICE, iar arun
cările la poartă, In afara lipsei de 
varietate (mai veche Ia handbalul 
nistru', și-au pierdut din p.-ec z .e 
și chiar din forță.

• ÎN APĂRARE, deși se joacă 
cestul ce retras din cauza llpsuri- 
lar ce ordin ftz— semnalate mai 
înainte, haadbalițtri român: s>at 
destul de ușor depășiți ce acțiunile 
individuale ale adversanlar. fiind 
uneori puși în situația de a corn te 
faulturi grosolane;

• PORTARII S-AU COMPORTAT 
sub nivelul cerinței;.- internaționa
le;

• ÎN ATAC SE JOACA STATIC, 
fără amenințarea permanentă a por
ții, iar colaborarea dintre jucători 
este slabă; nepregătind suficient 
atacurile, se aruncă de multe ori 
nejustificat și din poziții neclare 
(Gruia), sau se ratează nepermis de 
mult din situații favorabile (Voinea, 
Samungi, Ștef și Gațu);

• LIPSA DE DISCIPLINA ți de 
colaborare între jucători face ca 
majoritatea acțiunilor să nu aibă 
unitate și să nu poată pune în va
loare calitățile certe ale handbaliș- 
tilor români.

Toate aceste lipsuri nu sînt noi 
și eu cred că multe dintre ele se 
pot remedia încă din această pe
rioadă a activității la cluburi, pen
tru ea in etapa finală de pregătire 
să putem aborda obiective ce vizea
ză închegarea echipei, realizarea 
unei linii de joc unitare, precise, 
fără a fi obligați, din nou, de a ne 
mai ocupa de remedierea unor lip
suri de ordin individual.

PENTRU VIITOR, noi, antrenorii 
lotului, ne propunem :

• INSTAURAREA UNEI DISCI
PLINE FERME, atit Ia antrenamen
te cit si in activitatea extra-sper- 
tivă;

• INTENSIFICAREA MUNCII 
DE EDUCAȚIE a jucătorilor. cu 
scopul de a crește gradul ce con
știință fată de responsabiLtățiie 
de pregătire, pentru a trezi ambiția 
de a aspira ia marea performanță, 
peatru a crea un curent de opinie 

vela! saremtior ce ne stau In fată :
• ESTE NECESAR SA ÎNTĂRIM 

LEGĂTURĂ CU ANTRENORII e-

X’JKMtmU- Al .

• VOM URMĂRI ATENT STA
REA DE SĂNĂTATE si modul In

• IN CELE 15 ETAPE DE CAM
PIONAT CARE LRMEĂZA. vaa-.

Iui nwtsciiin d‘n S£*~
lecția urmlad să fie făcuta și după 
valoarea arătată in aceste jocuri ; 
ne vom preocupa ca in tot să uttre 
cei mai bun:, dar in același tanp 
vom țm« ț» mai mult seama de «a-

POATE IEȘI 
PUTERI

litățile morale ale sportivilor, pen
tru a putea avea la dispaziție oa
meni care doresc să se pregătească și 
nu dintre aceia care trebuie împinși 
tot timpul de Ia spate și care con
sideră că fac cuiva vreo favoare 
prin prezența lor la echipa repre
zentativă ;

• MUNCA NOASTRĂ, A AN
TRENORILOR, va trebui să fie mai 
precisă, mai bine planificată pentru 
a nu ne pierde în amănunte ne
esențiale ; numai în acest fel vom 
realiza integrai obiectivele planu
lui de pregătire ;

• ARBITRII NE POT AJUTA In 
această perioadă de campionat prin- 
tr-o aplicare cît mai coreetă a re
gulamentului, pe linia recomandată 
de F.I.H., dar și printr-p exigență 
deosebită în aprecierea comportării 
disciplinare a jucătorilor fruntași; 
țpiepgrea unor ieșiri nesportive a 
acestora ne poate costa foarte mult 
in marile competiții internaționale.

Sțntem in situația de a spune că 
am ajuns să cunoaștem destui de 
bine valoarea adversarilor noștri, 
precum și factorii limitativi din ac
tivitatea lotului reprezentativ. De
pinde de noi și numai de noi dacă 
in timpul care a mai rămas piuă ia 
Jocurile Olimpice vom putea ridica 
valoarea echipei naționale la nive
lul exigențelor actuale. Eu cred că 
posibilități există. Nu este vorba de 
pici un secret. Este vorba, de fapt, 
de lucruri pe care toți component» 
lotului reprezentativ le cunosc bine: 
MUNCA INTENSA. DISCIPLINA 
SI O MAI MARE EXIGENȚA 
FATA DE NOI ÎNȘINE.

în această perioadă avem nevoie 
de liniște, de gn optimism care să 
se bazeze pe fapte, pe munca ce o 
vom depune. Optimismul bazat pe 
gloria trecută este fals. Am mai 
spus-o ți cu altă ocazie și nu cred 
că greșesc dacă o repet și acum : 
AM FOST CAMPION! MONDIALI 
IN SEARA ZILEI DE 9 MARTIE 
1976, DE A DOUA ZI NU MAI E- 
RAM DECIT O ECHIPA CA ORI
CARE ALTA.

N« e«ie ușor să spui public acest 
lucru, dar personal am învățat că 
o comportare frumoasă fată de jucă
tori nu are nimic comun cu lipsa 
de fermitate atunci cind aceasta 
este necesară. Acum sint convins 
că încrederea trebuie acordată nu
mai acriera care utu s-o pretuiascâ-

PREGĂTIRILE LOTULUI DREAPTA JUDECATAi
i
i

DE JUNIORI U.E.F.A.

A FAPTELOR IMPLICĂ OMENIA
i
i
i
i

pionatul masculin 
de handbal, divizia A, prin disputa
rea unui turneu de trei etape (a 
XlII-a, a XlV-a și a XV-a). !n ul
timele zile, am vizitat sau am 
luat legătura cu echipele diviziona
re, pentru a prezenta cititorilor 
noștri noutăți din cele zece tabere. 

STEAUA, rămasă fără jumătate 
din jucători (care au făcut parte 
din echipele tării la „Trofeul Car- 
pați“), s-a pregătit, totuși, în ritmul 
obișnuit, antrenorii C. Oțelea și O. 
Telman punînd accentul pe pregă
tirea fizică generală și specifică. Au 
urmat o serie de jocuri de verifi
care, cu echipa de juniori, eu di
vizionarele B Voința București și 
Rafinăria Teleajen,

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI, 
handicapată In perioada de pregă
tire de absența antrenorului eme
rit Eugen Trofin, a lucrat sub con
ducerea președintelui secției, lecti 
univ. în pedagogie Constantin San
du, avînd drept scop rodarea jucă
torilor tineri, promovați de curind

NOUTĂȚI DE LA
in formație. Verificarea potențialu
lui lor s-a făcut in cadrul onor 
jocun-școalâ susținute in compania 
formațiilor Steaua, Trâtușul și Dina
mo.

UNIVERSITATEA CLUJ a avut 
o perioadă de odihnă in timpul va
canței studențești, apoi ciclul sâptâ- 
mînal de antrenamente a fost re
luat. Handbaliștii clujeni au susți
nut mai multe partide de verifica
re și — după cum r.e relatează an
trenorul Romeo Sotiriu — echipa 
va atinge forma optimă înaintea 
turneului de la last Oros, Tudosie 
și Iancu s-au dovedit in mare ver
vă.

POLITEHNICA TIMIȘOARA, a 
cărei situație dificili in clasament 
este cunoscută, se prezintă la tur
neul de la Iași cu două .uninusun' 
(Demian și Parasehiv), compensate 
insă prin promovarea iumaritor 
Gh. Bicleșeanu și D. Fort, precum 
și prin revenirea lui Mircea Ro- 
mânu de la Știința Lovrin. Tim:- 
țurenii s-au pregătit, sușținînd par
tide de verificare cu Miaăur B. 
Mare. C.S.M. Reșița și Știința Lo- 

'vrin. și contează pe valoarea jucă-

DIVIZIONARELE A
t:ritor Gunesch, Teacoiu și Opres- 
cu.

INDEPENDENȚA SIBIL a avut 
un seaca bogat in partide amicale. 
Cel ma: bun rezultat obținui de 

a fost victoria in 
fața reprezecuuvei Bujțariei, la 
Sof.a. cu 23—201 Demn de sjbli- 
niaț ni se pare și (ap ’a con
ducerea echipei se află acum pref. 
Gh. Băaeanu, care a antrenat in 
trecut Ic—a;: a AJS-A. Sibitp Hand- 
baLft;: s.btcn; și-au reluat pregă
tirile propria-z.se de aproape o 
lună, aatreumdu-se In sala Armata 
cin localitate. Delegatul echipei. 
D:nu Jurj. ne preciza că jucătoni 
Kubiciko, Schmidt și Petri s-au re
marcat In aceasta perioadă, men- 
ționind și faptul că O ană va rein
tra în prima garnitură, după ope
rația aufer-.tă la umăr. Obiectivul 
eoBjmi „Independența* S b:u — cla- 
ssnea intre primeZe 5 echipe .’

AL HORIA

însemnări de la plenara C. J. E. F. S. Bihor
i ■■ i ■ ——'■■■■

EXISTĂ PREMISE PENTRU REALIZAREA UNOR
OBIECTIVE MAI ÎNDRĂZNEȚE

Din bilanțul activității sportive 
pe anul 1971, în județul Bihor, sub
liniem doar cîteva obiective reali
zate i organizarea a peste 99 de 
centre de învățare a înotului în Ora
dea, Salonta, Marghita, Orașul Dr. 
Petru Groza ș.a-, ta care peste 4 000 
de copii și-au însușit deprinderile 
de bază ale înotului; au fost orga
nizate o serie de competiții de masă 
ca Olimpiada sindicatelor, cu peste
7 000 participant! ; au avut loc de
monstrații sportive cu ocazia zilelor 
festive; s-a organizat o mare ser
bare cuitural-sportiyă prilejuită de 
aniversarea Semicentenarului P.C.R. 
etc. De asemenea, acțiunile între
prinse în rîndurile elevilor, ale fete
lor și ale tineretului de la sate, prin 
diferite forme, cît mai variate și 
specifice, s-au bucurat de un larg 
succes. Și, la fel, diviziile școlare 
locale organizate în diferite ramuri 
sportive precum și o serie de com
petiții inițiate pe Cuprinsul județu
lui la minibaschet, tenis de cîmp, 
înot, sărituri în apă ș.a., au avut 
darul de a angrena un număr în
semnat de elevi și școlari în prac
ticarea sistematică a sportului.

în ce privește sportul de perfor
manță, trebuie remarcat faptul că 
au fost consolidate unitățile și sec
țiile existente, căutîndu-se ca aces
tea să se afirme atîț pe plan națio
nal cît și internațional, participind 
la cît mai multe concursuri și com
petiții. Dintre rezultatele cele mai 
de seamă pe care sportivii bihoreni 
le-au obținut, au fost relevate cele 
a’e gimnastelor și atieților de _ la 
Șc.oala sportivă Oradea, precum și ale 
sportivilor de la clubul Crișul, care 
s-au făcut remarcați în ultima pe
rioadă la înot, sărituri în apă, bas
chet feminin, lupte greco-romane. 
Demne ele laudă au fost și rezulta
tele obținute de lialterofilii de la 
Rapid, de aeromodeliștii de la Plas
tica și de membrii radioclubului ju
dețean. în cursul anului trecut,
8 echipe au promovat în diviziile 
naționale, din care 4 in primul eșa- 
l.m : fotbal, lupte- greco-romane 
(Crișul) și popice (I.C.O și Voința), 
ișr trei în divizai secundă ți o 
echipă iu diyizia de Juniori' și șco
lari. Au lost obținute 45 dc titluri 
R.S R„ 16 la seniori, 18 la juniori 
și t la copii. Sportivii bihoreni de- 
țiu un record european de juniori,

4 recorduri R.Ș.R. de juniori, două 
recorduri naționale la copii. Ei au 
stabilit 50 de recorduri județene la 
seniori, 156 la Juniori și 52 Ia copii.

Aceste rezultate au fost obținute 
ca urmare a muncii îmbunătățite 
cu cadrele tehnice, a unei judicioa
se activități de selecționare și pre
gătire, prin continua perfecționare 
a procesului instructiv-educativ. A 
fost relevată și preocuparea mani
festată pentru amenajarea unor ba
ze sportive, întreținerea și folosirea 
mai intensivă a celor existente, in 
comune, la orașe și sate și in ca
drul unor școli și licee.

Desigur, dezbaterile au scos la 
iveală și lipsurile care au existat 
în activitatea sportivă. De exemplul 
angrenarea insuficientă a femeilor 
in practicarea exercițiului fizic; une
le inițiative valoroase în această 
direcție nu au fost popularizate si 
extinse. Inconstanța valorică a unor 
ramuri sportive (fotbal, polo, hand
bal, box și volei) a dus la stabili
rea unor obiective de performanță 
minimale, care la multe echipe se 
rezumă doar la zbuciumul aprig de 
a se menține în diviziile respective. 
Cu toate că anul trecut echipa de 
fotbal Crișul a promovaț în Divizia 
A, iar Bihoreana Marghita în Divi
zia C, în unitățile și secțiile de 
fotbal fim județ, de-a lungul anilor, 
s-a desfășurat o activițate limitată, 
simplistă, fără perspectivă. Instabi
litatea unor antrenori, desele 
schimbări survenite la cîrma tehni
că Și prganizatoricâ a echipelor, au 
facilitat starea actuală de lucruri.

In cuvîntul său, tovarășul Alexan
dru Fodor, secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R. a apreciat 
dezvoltarea înregistrată în domeniul 
educației fizice și sportului și a re
comandat tuturor organelor și orga
nizațiilor sportive din județ mai 
multă pasiune, mai multă dăruire 
in munca lor Posibilitățile existen
te nu sînt epuizate. In trecutul a- 
propiat, în condiții mult mai vitre
ge, au fost obținute rezultate mai 
valoroase la fotbal și polo. Rolul și 
importanța educației comuniste nu 
sint suficient accentuate in rîndul 
sportivilor. Vorbitorul a recomandat 
ca din resurse proprii să se reali
zeze mai nmit la capitolul baze și 
terenuri de sport.

Concluziile plenarei au fost pre

zentate de tovarășul Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S. Vorbitorul a 
subliniat că succesele obținute in 
județul Bihor pe plan sportiv repre
zintă un rezultai al muncii pricepu
te a cadrelor de tehnicieni și a acti
vului voluntar. Se impune insă ca 
organul județean de sport să dove
dească ntai multă maturitate, mai 
mult curaj in abordarea unor o- 
biective, pentru a ridica și ntai sus 
cota valorică a performanței bihore- 
ne, in raport cu condițiile și posibi
litățile existente. Toate unitățile 
sportive așteaptă subvenții financia
re fie de la CJEFS, fie de la 
CNEFS, dar din puterea lor proprie 
nu inițiază nimic, resursele locale 
nu sint fructificate. Vorbitorul a 
recomandat mai multă perseverență, 
mai multă statornicie in abordarea 
obiectivelor propuse, atit in cadrul 
cluburilor și asociațiilor sportive, 
cit și la nivelul CJEFS Bihor. In 
organizarea competițiilor trebuie să 
se țină seama de specificul local, 
dc condițiile existente și de prefe
rințele oamenilor muncii.

Ilie GHIȘA 
coresp. județean

0 NOUĂ TEZĂ 
DE DOCTORAT 
ÎN MEDICINA 

SPORTIVĂ
Dyipă ce i- c.mâ cu aproape 

couâ ițim coftsesmsin prim a 
teză de doctorat ir. medicina 
sportivă. a dr. N. Stănes- 
cu ia probiesteâe de traumato
logie, avem acum prilejul de 
a evidenția o nouă lucrare, 
„Contribuții la studiul rinichiu
lui de efort*, obiect ai tezei 
susținute da către dr. loan 
Drăgan- directoru! Centrului 
de medicină sportivă, sub con
ducerea «rir-țrhca a profeso
rului dr. docent Valentin Nea- 
su.

%'alcarea practică a lucră
rii este remarcatniâ. în afara 
caracterului să. de premieră 
In literatura de specialitate, 
atit in ceea ce privpțte subiec
tul abordat, cit și tehnicile de 
investigația utilinte (radtuizo- 
topi in ntecictca sportivă), stu
diul contribuie !a îmbogățirea 
datelor de fiziologie fundamen
tală și aplicativă, privind efor
tul fizic, oferind — in aceiași 
timp — criterii obiective de 
delimitare a unor stări fiziolo
gice ce ceie patologice, care 
ar putea apare in sport, pre
cum și posibilitatea de depis
tare incipientă a unor deficite 
funcționale latente, evidenția- 
bile în condițiile „stressului 
indus* de efort.

Adresir.d felicitările noastre 
noului laureat, nutrim speran
ța câ exemplul celor doi me
dici va fi urmat de cit mai 
mulți colegi ai lor.

{V. CH.)

Lotul național de juniori, din 
care va li alcătuită echipa ce va 
narticipa la Turneul U.E.F.A. din 
Spania (12—22 mai), iși va continua 
pregătirile la sfirșitul acestei luni. 
El va fi convocat la București, la 
24 martie și după un (probabil) joc 
de verificare va pleca într-un scurt 
turneu în Liban. Aici, între 27 
martie și 3 aprilie, juniorii noștri 
ver susține trei partide amicale. în 
compania unor formații de seniori 
din campionatul Libanului.
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IS CUPA IHIIAMIA
Noua ediție a Cupei Balcanice 

ir.ler-eluburi va debuta la 29 mar
tie, prin două jocuri în cele două 
serii: Kavaia (Grecia) — Vardar 
(Iugoslavia) în grupa A și Trakia 
(Bulgaria) 
grupa B. 
și Vardar 
român N.

— St. roșu (România) în 
Întîlnirea dintre Kavaia 
va fi condusă de arbitrul 
Rainea.

| ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI 
A XVII a A DIVIZIEI AI
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• C.F.R. Cluj — Univ. Craiova : 
P. SOTIR (București), ajutat la linie 
de I- Hristea (Alexandria) și V. Du- 
mitriu (Oltenița);

_• Steagul roșu — Dinamo : C. NI- 
Tr.SCL iSibiu), ajutat de St. Marian 
(Sighișoara) și V. Cioc (Mediaș) ;

• A. S. Armata Tg. Mureș — Jiul : 
C. Pr.TREA ajutat de I. Gheorghi- 
ță și C. lofciu (toți din București) 1

• Crișul — Petrolul: M. BIC.ț, 
ajutat de V. Murgășan și G. Motorga 
(toți din București) ;

• Rapid — F. C. Argeș : M. BA- 
DULESCU, ajutat de I. Erdoși și Z. 
Sziiaghi (toți din Oradea) ;

• Snort Club Bacău — „U“ Cluj : 
C. GHENÎIGEAN, ajutat de I. Urdea 
și A. Pafpschiv (toți din București) (

• Politehnica Iași — Farul : 
ANDERCO (ăatu Mare), ajutat 
V. Tniu și C. Sziiaghi (ambii 
Baia Mare);

• Steaua — U.T.A. : N. CURSARU. 
ș utat de M. Mariaciu și N. Morp- 
iaau (toți din Ploiești) — se dispută 
în ziua de 17 martie.

O. 
de 

din

PROGRAMUL
DIVIZIEI

SERIA VII
ETAPA A XIVrA (24 martie)

Prog. Corabia—Meva Tr. Severin 
Mia. Motru—Met. Topleț 
Șt. Petroșani—Min. Rovinari 
Min. Lupeni—Răsăritul Caracal 
Dunărea Calafat—St. r Plenița 
Met. Tr. Sev.—Prog. Strehaia 
Pandurii Tg. Jiu — stă

ETAPA A ȘV-A (2 aprilie)
Prog Strehaia—Min. Lupeni 
«A Rr. ir.ari—Met. Tr. Sev, 
■T.pleț—Dunărea Calafat 
Meva Tr Sev.—Pandurii Tg. Jiu 
Răsăritul Ca racai—Prog. Corabia 
St. r. Pientța—Șt. Putroțani 
Mir.c.".;. Motru — s:a

ETAFA A XVI-4 (9 aprilie)
Min. Motru—Prog Strehaia 
Șt Petroșani—Mc. a Tr. Sev.
Prog Corabia—St. roșu P!er.ița 
Met. Tr. Sev.—Răsăritul Caracal 
Pandurii Tg. Jiu—M.n. Lupeni 
Dunărea Calafat—M;n. Rovinari 
Metal 4 Topleț — stă

ETAPA A XNU-A (14 aprilie)
Pandurii Tg. Jiu—Met. Tr. Sev. 
Min Rovinari—Met. Topleț 
Răsărita! Caracal—St r. Pielița 
Min. Lupeni—Dunărea Calafat 
Meva Tr. Sev.—Minerul Motru 
Frog. Strehaia—Prog. Corabia 
Știința Petrosan- — stă

ETAPA A Xvra-A (23 aprilie)
Plenița—JEn. Luper.i (4—1)

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

(0-2) 
(9—5) 
(3-1) 
(0—0) 
(0-1) 
(0—2)

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

(1-7) 
(0—1) 
(•—0) 
(1-5) 
(C—1)
(1—0

I
i

Recent am avut prilejul să ne 
informăm cititorii despre hotărîri- 
le luate de Biroul colegiului cen
tra) al antrenorilor în legătură cu 
modul de rezolvare a unor litigii 
ctub-antrenori, la nivel divizionar- 
Reamintim că au fost judecate un 
număr de șase cazuri (St. C'oidum
— Crișul, I. Popescu — Trotușul, 
C, Toma U.M. Timișoara, L. Zi- 
lalii — Olimpia Oradea, I. lovicin
— Gaz metan, V. Naciu — Aurora 
Urziceni) și că, fără excepție- „sen
tințele" date au ilustrat un spirit 
de obiectivitate și justiție, pe care 
ne face plăcere să-I subliniem.

Așa stînd lucrurile, socotim că 
nu maj este necesar să revenim 
asțipra unor JiotărÎFi care de fapt 
definesc ele înșile poziția șj res
ponsabilitățile celor în cauză, mă
surile ce se impun pentru fiecare 
situație în parte. în același timp 
însă, trebuie să mărturisim că ne 
vine greu — chiar dacă conside
răm conturile încheiate — să nu 
mai aruncăm măcar o singură pri
vire dincoace și dincolo de scena 
finală a unor mici drame, peste 
care „cortina" a căzut destul de re
pede. De aceea, vom încerca a ne 
întoarce acum pe filiera unor ast
fel de fapte. A două 
mai bine^zis, 
oricum ieșite

Primul caz 
vicin. angajat, prin contract, la data 
de 1 august 1971. antrenor Ia e- 
chipa de fotbal de Divizia B, Gaz 
metan Mediaș. La sfirșitul primei 
părți a campionatului însă, asocia
ția apreciază ca nesatisfăcătoare 
rezultatele munci; desfășurate de 
antrenorul I. lovicin și îj desface- 
după numai cîteva luni, contractul 
de muncă. Asta, însă, fără să țină 
seama că cel în cauză se afla în 
pragul pensionării și că rămînea, 
intre două sezoane și în plină iar
nă, fără nici un angajament, fără 
posibilități dd trai.

Incriminînd numai lipsurile în 
activitatea antrenorului său, asocia
ția Gaz metan Mediaș șl-a uitat în 
același timp complet propriile-j o- 
bligații contractuale, pe care și le 
asumase pe o perioadă puțin obiș
nuită (patru ani), știind bine că 
la data angajamentului I. lovicin 
depășise totuși vîrsta de 59 de ani!

Ce! de al doilea caz este acela al

dintre ele.
care ni s-au părut 
din comun.

se numește lonjță I»-

antrenorului Vasile Naciu, fostul 
internațional juventist. La 1 no
iembrie 1971 — în urma unei șe
dințe de analiză — asociația Au
rora Urziceni, nemulțumită de re
zultatele slabe obținute de echipa 
sa de fotbal și considerînd nereuși
tele drept o consecință directă a 
modului superficial în care-și des
fășoară activitatea profesională an
trenorul Vasile Naciu, hotărăște — 
înainte de încheierea sezonului ofi
cial — desfacerea contractului de 
muncă a acestuia cu data de 1 > 
noiembrie. Cîteva zile mai tîrziu, 
Vasile Naciu se internează în spi
talul Vitan din Capitală, răminînd 
pînă azi țintuit la pat de o boala 
foarte grea- In această situație, fa
milia celui în cauză se adresează, 
firesc, asociației /Xurora, solicitînd 
un ajutor medical. Spunem firesc- 
pentru că, pe de o parte, Vasile 
Naciu contractase boala în timpul 
cînd si-a îndeplinit funcția de an
trenor al echipei de fotbal din ț'r- 
z.iceni ; iar pe de altă parte, des
facerea contractului de muncă nu 
fusese ratificată de organele împu
ternicite ale F.R.F.

Asociația sportivă Aurora Urzi
ceni refuză însă ajutorul medical 
solicitat și „se spală pe miin.j', ig- 
norînd complet orice obligație, nu 
numai materială, ci și morală față 
de fostul său antrenor.

Acestea au fost două din cele 
șase cazuri litigioase în care Biroul 
colegiului central al antrenorilor a 
intervenit cu promptitudine și. așa 
cum am mai spus, in spiritul ideii 
de echitate. în ambele situații, ho- 
tărîrea organului F.R.F. — care o- 
bligă conducerile celor două asoc'a- 
(ii. Gaz metan și Aurora Urziceni- 
să-și respecte obligațiile contrac
tuale și materiale ce le revin față 
de antrenorii Ioniță lovicin și res
pectiv Vasile Naciu - 
imaginea unei justiții

.în drepturile sale și a unor jude
căți situate în granițele adevăratu
lui înțeles al faptelor.

La baza acestor judecăți drepte 
au stat, înainte de toate, legile 
scrise sau nescrise ale omeniei. Ceea 
ce, după cum se vede și spre re
gretul nostru, a scăpat din vedere 
celor două asociații. Gaz metan 
Mediaș și Aurora Urziceni.

Mihai IONESCU

ne oferă
reintegrate

St

SERIA VIII
ETAPA A XIV-A (24 martie)

Min. MoM. NoslS—Prog. Tim. 
F j”nt_—ti. Deta—G.ș,r.a A.-af 
Mta B.ca-CF.R. Cararseaes 
Eec--.-XT.oro: Tir: — Met. Oțelj R. 
Vitt Caransebeș—Mureșul Deva 
Vaginul Arad-tAtttu: Brac 
C y Tim.—Mm. GbeLar

ETAPA A XV-A R aprilie)
Gloria Arad—Eec-.rotno’.c: Tim. 
C.F.R. Caransebeș— U.M T.-. 
Auro! Brad—V-.crorta Caransebeș 
Min. Ghelar—Min. Bocșa
Prog. Tim.—Furalzal De-a 
Met. o-.eiu Roșu—Mut. UoM. Nou* 
Mureșul Deva—Vagcnul Arod

ETAPA A XV1-A <4 aprilie)
Vagonul Arad—Min. Bocșa 
Mei. Oțelu Roșu—Prog. Tim 
UM Tim.—Min Mold. Nouâ 
Eect.romot. Tim.—CFR Caransebeș 
Aurul Brad—l-iureșul Deva 
Vict. Caransebeș—Glaca Arad 
Furnirul Deta— Minerul Ghelar

ETAPA A XVn-A Hi aprilie)
Min. GheLar—Met. Oțelu Roșu 
Min Bocșa—Aurul Brad 
Eectro.-nolcr Tiro.—Prog. Ti.ro. 
Gloria Arad—Mureșul Deva 
Mia. Moldova Nouă—Vagonul Arad 
Furnirul Deta—U.M. Tim. i
Vict. Caransebeș—CFR Caransebeș

(2—<•) 
(2—4) 
<•—I»

:j

(1—2) 
<*—0> 
(•—4) 
•4—3) 
(1—1»

(Î-D 
(2—6) 
(1-1) 
<•—î) 
(4—5) 
(0-3) 
(0-2)

(1-3) 
(0—3) 
(0—1) 
(1—2) 
(»—t) 
(0—3) 
(0-7)

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGÂTORII EXCURSIILOR ATRIBUITE LA TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES 

A MĂRȚIȘORULUI DIN 1 MARTIE 1972
(Turul Cehoslovaciei — continuare)

41. Râdulescu Dumitra — Slatina 
jud Olt; 42. Dima Victoria : 43. Va
sile Alexandrina ; 44. Dima Victo
ria ; 45. Dumitru Neculai; 46. Simu 
Maria ; 47. Moisoiu Tudor și 48. Si- 
mionescu Gheorghe — toți din Plo
iești ; 49. Smeu Constantin — ccm. 
Berceni jud. Prahova ; 50. Serban 
Petre — Lipănești jud. Prahova ; 
51. Buzătoiu V. Ion — Brebu jud. 
Prahova ; 52. Toth Vasile — Tășnad 
jud. Satu Mare ; 53. Flichis loan — 
Sibiu ; 54. Chiriac Traian — Gura 
Humorului jud. Suceava ; 55. Cră
ciun Viorica — Dornești jud. Sucea
va ; 56. Sabie Filip — Vatra Dor- 
nei jud. Suceava ; 57. Predescu Tu

dor — Roșiori de Vede jud. Teleor
man ; 58. Rădăuți Moisa și 59. Mic- 
șa Anțița din Timișoara ; 60. Buta 
Lidia — Lugoj ; 61. Artenie Ștefan
— sat Badea corn. Tutova jud. 
Vaslui; 62. TLhătescu M. Constantin
— Rimnicu Vilcea ; 63. Chirică Ion
— Rimnicu Vilcea ; 64. Csonț Ște
fan — Voineasa jud. Vilcea ; 65. Po- 
povici Nicuiiria — Paneiu jud. Vrari- 
cea : 66. Chitescu I. Constantin ; 67. 
Danci uc Petrea ; 68. Burlacu loan ;
69. Tudor Vasile ; 70. Glodeanu Va- 
sile ; 71. Marin Marin ; 72. Galeș
Nicolaie ; 73. Chiriac Nicolaie ; 74.
Dobrescu Pavel ; 75. Rusu Petra ;
76. BAloiu Constantin ; 77. Ghibu- 
țiu Sampson ; 78. Saulea Constan

tin ; 79. Leon Mihail și 80. Alexan
dru Livia toți din București. (Con
tinuare în nurpărul de joi).

PRONOSPORT

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 11 DIN 12 MARTIE 1972

CATEGORIA I: (13 rezultate) 2 
variante 10° 0 a 46.913 lei.

CATEGORIA a Il-a: (12 rezul
tate) 14,60 variante a 7.712 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 168,95 variante a 1.009 lei

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

I -------

RETURULUI CAMPIONATULUI
C, EDIȚIA 1971

Prog. Strehaia—șt. Petroșani 
Met. Tr. Severin—Neva Tr. Sev. 
Prog. Corabia—Panduri Tg. Jiu 
Met. Toplet—Răsăritul Caracal 
Min. Motru—Min. Rovinari 
Dunărea Calafat — stă

ETAPA A XTX-A (30 aprilie)
Min. Lupeni—Met Topleț 
Răsăritui Caracal—Prog. Strehaia 
Met. Țr. Sev.—Prog. Corabia 
Șt. Petroșani—Pandurii Tg. Jiu 
St. roșii Plenlța—Min. Rovinari 
Dunărea Calafat—Min. Motru 
Meva Tr. Severin — stă

ETAPA A XX-A a mail
Meva Tr. Sev.—Min. Lupeni 
Pandurii Tg Jiu—Prog Strehaia 
Met. Topleț—St. roșu Plenița 
Mineral Motru—St. Petroșani 
Slin Rovinari—Răsăritul Caracal 
Dunărea Calafat—Met Tr. Sev. 
Progresul Corabia — stă

ETAPA A XXI-A (14
Prog. Strehaia—Met. Topleț
Prog. Corabia—Dunărea Calafat
Șt. Petroșani—Răsăritul Caracal 
Meva Tr. Severin—Min Rovinari 
S:. roșu Plenița—Met. Tr. Severin 
Minerul Motru—Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Lupeni — sta

ETAPA A XXII-A (21 mai)
Pandurii Tg. Jiu—St. roșu Plenița 
Mei Topie;—Meva Tr. Severin

Rovinari—Proa. Corabia 
Min. Lupeni—Mineral Motru

(0-3)
(2-2)
(0-3)
(1-2)
(0—0)

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

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

mai)
(1-3) 
(1-9) 
(0—1) 
(1-3) 
(0-1) 
(0—3)

(0-2) 
(0-2) 
(2—2) 
(I-D

ETAPA A Xvm-A (23 aprilie) 
C.M. Tun.—Vid Caransebeș 
Vagon: 1 Arad—Furnirul De:a 
Mureșu: Deva—Met. Oțelu Roșu 
Min Moldova Nouă—Min. Bocșa 
CFR Caransebeș—Auru: Brad 
Prog. Tîtn.—Gloria Arad 
Minerul Ghelar—Electromotor Tini.

ETAPA A XIX-A (30 aprilie) 
Mureșul Deva—Min. Ghelar
V ct. Caransebeș—M n. Mold. Nouă 
Gloria A.ad—CER Caransebeș 
Aurul Brad—Prog. Tim.
M r.. Bocșa—U.M. Timișoara 
E ectromotOr Tim—Vagonul Arad 
Met. Oțelu Roșu—Fumiful Deta 

EȚAPA A XX-A (7 mai) 
Furnirul Deta—Vict Caransebeș 
M.n. Bocșa—Met. Oțelu Roșu 
Min. Mold. Nouă—Aurul Brad 
U.M. Tim.—Electromotor Tim. 
Vagonul Arad—Gloria Arad 
CFR Caransebeș—Min. Ghelar 
Prog. Tim.—Mureșul Deva

ETAPA A XXI-A (14 mai) 
Met. Oțelu Roșu—CFR Caransebeș 
Mureșul Deva—Min Mold. Nouă 
Vagonul Arad—Prog. Tim.
Min. Ghelar—Gloria Arad
Vict. Caransebeș—Elcctrcmot. Tim. 
Furnirul Deta—Minerul Bocșa
U.M. Tim.—Aurul Brad

ETAPA A XXU-A (21 mai)
Aurul Brad—Minerul Ghelar 
Electromotor Tim.—Miri. Bocșa 
Mureșul Deva—U.M. Tim

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

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

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

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

1972
Met. Tr. Sev.—Șt. Petroșani 
Prog. Strehaia—Dunărea Calafat 
Răsăritul Caracal — stă.

ETAPA A XXIU-A (28 mai)
Min. Motru—Răsăritul Caracal 
Min. Lupeni—Met. Tr. Sev. 
Prog. Corabia—Met. Topleț 
Dunărea Calafat—Șt. Petroșani 
Pandurii Tg. Jiu—Min. Rovinari 
Meva Tr. sev.—St roșu Plenița 
Progresul Strehaia — stă

ETAPA A XXIV-A (1 iunie)
Șt. Petroșani—Prog. Corabia 
Răsăritul Caracal—Dunărea Calafat 
Mei. Topleț—Pandurii Tg. Jiu 
Prog. Strehaia—Meva Tr. Severin 
St. roșu Plenița—Min. Motru 
Min Rovinari—Minerul Lupeni 
Metalul Tr Severin — stă

ETAPA A XXV-A (11 iunie)
Min. Motru—Metalul Tr. Severin 
Pandurii Tg Jiu—Răsăritul Caracal 
Prog. Strehaia—St, roșu Plenița 
Min. Lupeni—Prog. Corabia 
Met. Topici—șt. Petroșani
Meva Tr. Șev.—Dunărea Calafat 
Minerul Rovinari — sta

ETAPA A XXVI-A <18 iunie)
Răsăritul Caracal—Meva Tr. Sev. 
Dunărea Calafat—Pandurii Tg 
Min. Rovinari—Prog. Strehaia 
Met Tr Sev.—Metalul Topleț 
Prog. Corabia—Min. Motru 
St. Petroșani—Min. Lupeni 
St. roșu Plenița — stă

(0—1)
(0—2)

(13)
(3-3)
(0—3)
(0—0)
(0—5)
(0-1)

Jiu

CFR Caransebeș—Vagonul Arad 
Min. Mold. Nouă—Furnirul Deta 
Prog. Tim.—Vict. Caransebeș 
Gloria Arad—Met. Oțelu Ptoșu

ETAPA A XXIJI-A G8 mai) 
Min. Mold. Nouă—CpR Caransebeș 
Vagonul Arad—Min, Ghefar 
Aurul Brad—Electromotor Tim. 
Vict. Caransebeș—Met Oțelu Roșu 
Min. Bocșa—Gloria Arșd 
Furnirul Deta—Mureșul Deva 
Prog, ’Tim -U.M. Tim.

ETAPA A XXIV-A (4 iunie)
Tim.—Vagonul Arad 
oțeiu Roșu—Aurul Brad

U.M.
Met. ..... . .... __ _ _
Gloria Arad—Min. Mold. Nbuă
Mureșul Deva—Min. Bocșa
CER Caransebeș—Prog. Tini.
Min. Ghețar—Vict. Caransebeș
Electromotor Tim.—Țurjțlrul beta

ETAPA A XXV-A (11 iunie)
Vict. Caransebeș—Min. Bocșa (4—5)
Min. Mold. Nouă—Electrombt. Tim. (l—3>
Met. Oțelu Roșu—Vagonul Arad (2—1)
Turnirul Deta—Aurul Brad (fl—3)
Gloria Arad—U.'M Tini. (0—1)
Mureșul Deva—CER Caransebeș (2—2)
Prog. Tim.—Minerul Ghețar (2—2)

ETAPA A XXVI-A (18 iunie)
Aurul Brad—Gloria Arad (2—2)
U.M. Tim.—Met. Ofelu Roșu (1—3)
Min. Ghelar—Min. Mold, Nouă (0—3)
Min. Bocșa—Prog. Tim. (0—3>
Electromotor Tim.—Mureșul Deva (i—ii
Vagonul Arad—Victoria Caransebeș (t—1)
CFR Caransebeș—Furnirul Deta (t—.')

CITIȚI AZI, ÎN NUMĂRUL 303 AL REVISTEI

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

• CINCI PAGINI CONSACRATE ETAPEI INAUGURALE A RtTU- 
RULUI DIVIZIEI A, CUPRINZÎND :

— „Quo vadis, Dinamo ?"
— Notele acordate jucătorilor și arbitrilor
— Confidențe, indiscreții, microinterviuri
— Comentarii de la fiecare din cele 8 partide
— Echipa sâptămînii și șchipp campionatului
• LISTA DE TRANSFERURI OPERATE, ÎNAINTEA RE1URULUI LA

ECHIPELE DIVIZIONARE B. '
• La „INTERVIUL SAPTAMÎNli", golgeterul ultimului campionat 

mondial, GERD MULLER.
• Părerile selecționerului maghiar RUDOLF ILLOVSZKY, expuse la 

ancheta internațională asupra „sferturilor" campionatului european.
• O pagină de comentarii asupra meciurilor echipelor noastre 

în cupele europene intercluburi și asupra „sferturilor" acestor com
petiții, în general.

• Numeroase știri, clasamente, informații de peste hotare.



TURNEUL PREOLIMPIC MONDIAL PAT MATZDORFRECORDMANUL
DE ȘAH DE EA TIMIȘOARANECUNOSCUT

cu rezultatul

u
J7

două mile : 
o milă : Ken

puncte, 
Pavlov

în 
iar 
să- 
de

mijloc), Italiei ,'locul 11 in stingă', fi R. P. Chineze, 
Foto : D. NEAGU

ÎNVINS
a revenit 

Herb Was- 
victoria

Festivitate de premiere. Echipele Austriei (locul I, 
(locul III) pe podium

Sid
Po-

IL1E NASTASE:C, M. de hochei ll aștept pe SmithDupă grupa „C“

7'“2.10 ; ~ triplu

DE HANDBAL
Ieri, a început la Madrid turneul 

preolimpic la handbal masculin. A- 
cest turneu are ca scop desemnarea 
celor 5 echipe care urmează să com
pleteze lista participantelor la tur
neul olimpic de la Munchen. Pent-u 
cele 5 locuri libere candidează 16 e- 
chipe. Ele au fost repartizate în 4 
grupe după cum urmează : grupa A : 
Isanda. Nors egia. Finlanda. Belgia ; 
grupa B t Franța. Olanda. Austria, 
Bulgaria ; grupa C : Elveția. Spania. 
1. . . tr. Grupa D:
UJLS.S. Polonia, Portugalia și Ita
lia. Primele două echipe din fiecare 
grupă se vor califica în sferturile de 
finală. întrecerile se vor încheia Ia 
25 martie.

La Detroit s-au desfășurat cam
pionatele universitare de atletism 
pe teren acoperit ale S.U.A.

Surpriza concursului a furnizat-o 
tinărul Chris Dunn. învingător in 
proba de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,20 m. Pe locul 
doi, cu același rezultat, s-a clasat 
Pat Matzdorf, recordmanul mondial 
al probei.

Foarte disputată a fost și proba 
de prăjină, în care trei concurenți : 
Jan Johnson, Mike Wedman și Scott 
Wallick au trecut peste ștacheta

înălțată la 5,21 m. Victoria 
lui Johnson. Sprinterul 
hington și-a adjudecat 
cursa de 60 yarzi plat cu 6“l/10, 
Henry Hines a cîștigat proba de 
ritură în lungime 
7,87 m.

Alte rezultate :
Sink — 8’36“5 10 ; v UUJ« . 4 m-
pejoy — 4’02“9/10 ; 60 yarzi garduri : 
Tom Mc Mannon — 7“2.10; trip— 
salt : Barry Mc Clure — 16,11 m.

In clasamentul final pe echipe, pe 
primul loc s-a situat formația U- 
niversității din California.

O COMPETIȚIE DESPRE CARE (Urmare din pag. 1) mai are un 
greu de pasat.

ÎNCEPE sa se VORBEASCĂ...
.iată elementul de sinteză cel mai important

Ecourile celei de a VIII-a ediții a 
Grupei „C“ a campionatului mon
dial de hochei vor persista, pentru 
Că, fără îndoială, turneul găzduit 
în condiții excepționale de noul 
patinoar artificial de la Miercurea 
Ciuc a reprezentat un moment de 
zenit, într-o competiție privită pînă 
acum mai mult cu zîmbete de in
dulgență, socotită (aprioric) drept o 

în materiezonă a „plezirismului” 
de crosă și de puc.

Ei bine la Miercurea 
aprecieri preconcepute 
privește forța eșalonului trei al ho
cheiului mondial nu s-au confirmat. 
Și ne-am îngădui să spunem că 
unele formații, tradiționale de ,.B“, 
cu galoane și state de serviciu în
delungate pe terenurile de gheață, 
ar fi trebuit să depună mari eforturi 
pentru a învinge aici...

★
încă înaintea primului angaja

ment, specialiștii au fost unanimi 
în părerea că pentru primele două 
locuri, care asigurau promovarea 
în grupa B, vor lupta — cu șanse 
egale — nu mai puțin de cinci din 
cele șapte formații înscrise In tur
neu. Pronosticul acesta s-a confir
mat aproape integral. Și cu toate 
că în clasamentul final. Austria și 
Italia s-au detașat pînă la sfîrvt, 
asigurindu-și hegemonia încă înain
tea rundei finale, diferența de punc
te nu reflectă prea fidel încrîncena- 
rea luptei, caracterul ei echilibrat, 
dramatic, în care decizia și succe
sul nu s-au datorat numai aptitudi
nilor strict tehnice ale jucătorilor 
sau măiestriei lor în așezarea pe 
gheață, ci au solicitat și alte resur
se, colaterale, am spune nespecifice, 
adică explozia finală de energie, 
făcută într-un moment cînd butoa
iele de pulbere ale posibilităților 
păreau că au rămas goale.

Ca și acum doi ani, la Galați. 
ECHIPA AUSTRIEI cîștigă — abso
lut pe merit — grupa C a C.M. Ea 
a practicat același joc metodic și 
economic, poate puțin uscat, dar 
forte eficace. Formația s-a fncălz:t 
greu, a cîștigat la limită (niciodată 
cu mai mult de două goluri dife
rență), dar a făcut față cu brio în-

Ciuc aceste 
în ceea ce

tîlnirilor decisive cu Italia, Bulga
ria, Ungaria, R.P. Chineză. Princi
palii artizani ai succesului: atacan- 
ții Puschnig (acest „berbec” care a 
spart, pînă la urmă, toate porțile), 
dr. Kaît (subtil și elegant), Mortl 
(posesorul unui dribling fermecă
tor), fundașii Felfernig (un verita
bil urs din Tirol) și Znenahlik (care 
este și antrenorul secund al for
mației).

ITALIA revine după o absență 
de un an în grupa B. Ea a fost a 
ceeași cum am văzut-o la Galați i 
o echipă temperamentală, iute, cu 
cîteva individualități remarcabile. 
Omu| fără cască Da Rin (care l-a 
talonat pe Puschnig în lupta pentru 
cupa oferită celui mai bun atacant), 
bărboșii Savaris și Benvenuti (pă- 
rind doi„. călugări franciscani), fun
dașul Brugnoli, laureat drept cel 
mai bun apărător al campionatului.

Locul al 3-lea pe podium revine 
ECHIPEI R.P. CHINEZE, marea re
velație a campionatului. Hoche:știi 
asiatici au cucerit din primul meci 
inima publicului, pentru jocul lor 
spectaculos, rapid, plin de fantezie 
și, in aceiași timp, de o rară corec- 
tiudine. Din păcate, le lipsește, deo
camdată, forța de șut, jucătorii apli
că rar bodicecul. formația este des
tul de vulnerabilă în apărare. Ori
cum, insă, prevedem hocheiului chi
nez un viitor remarcabil.

Pentru ECHIPA BULGARIEI, lo
cul IV este, după părerea noastră, 
un succes, deși antrenorii Pantev 
și Kalev s-au declarat nemulțumiți, 
spunind că ei vizau calificarea For
mația a fost întinerită, dispune de 
resurse fizice excepționale, a {re
gresat evident în patinaj și In stă- 
pinirea crose! (— — 
Aleksandrov, consultantul

(3—4) și Italia (6—6), scăpîr.d prin
tre degete două victorii care ar fi 
răsturnat total așezarea de pe tabe
lul final.

In sfîrșit, „outsider::”, DANE
MARCA și OLANDA. Ambele se 
află în progres evident, sînt colecti
ve tinere, ambițioase (uneori chiar 
peste măsură—). dar, crude încă 
pentru o competiție care devine tot 
mai aspră și ma: ex.genîă.

★
Pentru a încheia, să subliniem, 

deci, încă o dată, succesul deplin 
al competiție:, pe toate planurile, 
ei: tehnic, organizatoric, propagan
distic.

Despre grupa C a C.M. oe hochei 
începe să se vorbească. Acesta este 
elementul de sinteză cel mat im
portant.

turilor depuse. Am obosit fizic. La 
ultimul turneu, cel de la Washing
ton, nici nu am vrut să mă mai 
prezint- Totuși, am luptat din răs
puteri, și. după ce am ciștigat pri
mul set la Orantes (în sferturile 
de finală). în cel de al doilea, la 
6—6 și 4—i, jucînd după sistemul 
.Tie break”, am avut minge de 
mecL în pofida dificultăților amin
tite, cred că circuitul american in
door ne-a folosit Am continuat să 
demonstrăm. Țiriac și cu mine, că 
alcătuim același th: piu redutabiL 
în plus, turneele din sală constituie 
o foarte bună pregătire pentru ma
rile competiții din aer liber care 
vor începe la sfîrșitul acestei luni. 
Este de altfel și părerea fostului 
supercampion Fred Perry.

_  Cele patru victorii consecu
tive ale tsi Stan Smith dove
desc o formă de zile mari a 
asului american. A adus vreo 
noutate jocul lui de acum ?

_  Pe terenurile acoperite jocul 
este mult simplificat- C«i care 
servesc puternic și au o lov:tură 
de retur bună sînt intr-un vizibil

LA VOLEI
(Urmare din pag. ti

dulescu și I. Niculescu. In ultima 
zi, înaintea partidei de mare inte
res. DINAMO — STEAUA, care a 
încheiat această ediție a campio
natului, au fost programate par
tide de minoră importanță, intru- 
cît și situația retrogradatelor (Uni
rea Tricolor Brăila și Politehnica 
Timișoara) fusese rezolvată cu două 
etape înainte. Universitatea Cluj a 
dispus lejer de Unirea Tricolor: 
3—0 (3, 6, 10). în mai puțin de o 
oră de joc. stabilindu-se ferm pe 
locul 7. Arbitri : M. Nicolau și N. 
Mateescu. Conform pronosticurilor, 
studenții Politehnicii Galați au de
pășit pe cei de la Universitatea 
Craiova cu 3—1 (—6, 11. 3, 14), cu 
greutate însă. De remarcat faptul 
că Universitatea a condus în se
tul 4 cu 14—6. ratînd surprinzător 
egalarea scorului la seturi. Au ar
bitrat bine V. Vrăjescu și Gr„ Ne- 
delcu. Reuniunea de dimineață a 
fost încheiată de partida I.E.F.S. 
— Politehnica Timișoara în care 
bucureștenii au primit o replică 
destul de bună, însă valoarea lor 
superioară le-a permis cîștigarea 
jocului cu 3—0 (2, 12, 6). Foarte 
bun arbitrajul cuplului M. Zelin- 
schi — A. Dinicu.

Faptul cel mai 
reuniunii de după 
cîștigarea unui set
baliștii brașoveni în fața Rapidului, 
set care a îngăduit echipei Tracto
rul să se mențină pe locul 9 în 
clasamentul final. Rezultate i Pro
gresul — Viitorul Bacău 3—0 (13, 
4, 1), Rapid 
8, 10, 8).

A urmat 
nii actualei
trecute, derbyul Dinamo — Steaua. 
Victoria a revenit, firește, dinamo- 
viștilor cu 3—1 (7. —11, 8, 13), du
pă un joc de mare luptă, în care 
Steaua s-a prezentat surprinzător 
de bine față de ultimele evoluții.

semnificativ al 
amiază a fost 
de către volei-

— Tractorul 3—1 (—17,

partida dintre campio- 
ediții și cei ai ediției

★

Joi, de la ora 19, și vineri, de la 
ora 17, se dispută, în sala Dinamo, 
dubla întîinire Dinamo București— 
Dynamo Berlin (m).

(se vede mina Iu: 
tehnic ai 

echpeik dar — socotim — nu dispu- 
“ ‘ - — - necesarane încă de maturitatea 

pentru a părăsi grupa C și a urca 
intr-un eșalon superior. Anul vinar 
insă—

Și am ajuns astfel, urmtod ordi- 
nea clasamentului, la REPREZEN
TATIVA UNGARIEI, marea favo
rită, dar și marea învinsă a turneu
lui. După cum jucase la București, 
in „Cupa Federației”, cu două săp- 
tămîni înaintea campionatului, o 
vedeam indiscutabil pe unul din 
primele două locuri. Dar această 
echipă viguroasă și masivă ca ga
barit, cu cîțiva jucători posedind o 
evidentă clasă internaționala, a avut 
moralul ceț mai fragil. Ea s-a pră
bușit după înfringerea surprinză
toare suferită în fața Bulgariei 
(cind ă fost condusă, la un moment 
dat, cu 6—0 !) și nu s-a putut re
găsi in intîlnîrile cheie, cu Austria

Valeria CHIOSE

avantaj. Dar Smith 
atu : e înalt și deci
Interesant că în primul turneu din 
circuit, unde a fost prezent 
Smith, la Los Angeles, el a fost 
eliminat în meciul de debut, 
de cehoslovacul Zednik. Ce a ur
mat apoi, se cunoaște. Smith con
duce detașat în Marele Premiu 
F.I.L.T. Eu mă aflu Pe poziția a 
doua și voi încerca să recuperez 
handicapul în turneele viitoare. Nu 
mă consolează doar faptul că 
tr-un clasament, al întregului 
cuit. din care Smith n-a jucat 
cit jumătate sînt în frunte.

— Vreo remarcă în privința 
altor jucători ?

— Am văzut și m-am întîlnit cu 
cîțiva jucători tineri foarte buni. 
E vorba de americanii Connors, 
Tanner, Salomon. Strockton. pakis
tanezul Rahim. Toți acționează nu
mai în atac, cu 
Sau, cum foarte 
riac. ..nu știu să 
să trăznească".

— Și acum.
cu Țiriac. veți avea parte de o 
odihnă binemeritată. Apoi, ce 
va urma ?

— După o săptămînă de recreare 
la munte vom relua antrenamen
tele, dacă vremea va permite, în 
aer liber. Iar la 25 martie vom ple
ca la Monte Carlo, unde se reia 
seria turneelor pentru Marele Pre
miu F.I.L.T.. după care vom evo
lua la Madrid, Nisa și Roma, pînă 
la 1 mai. Voi reveni apoi la Bucu
rești pentru meciul de ,,Cupa Da
vis". cu Elveția.

— Cum ți se par tragerile la 
sorți pentru întrecerile „salatie- 
rei de argint" ?

— Cred că primele partide, cu 
Elveția, R.A. Egipt și Itaiia nu vor 
ridica probleme, indiferent cine 
îmi va fi partener. în schimb, foar
te grea se anunță finala zonei, cu 
Iugoslavia sau UJUSS.. in depla
sare. Dacă r.e vom califica insă mai

lui inițiale.

în- 
cir- 
de-

ț

lovituri catapult, 
plastic spune Ți- 
citească, ci numai

departe, lucru greu de prevăzut 
fără Țiriac alături, în continuare, 
voi insista ca Ion să revină even
tual asupra hotărîrii 
Dar pînă atunci mai e timp.

Intr-adevăr, după o perioadă pli
nă pentru primii noștri tenismeni, 
alte competiții la fel de grele ii 
așteaptă la start. Prestigiosul lor 
palmares îi recomandă, însă, cu 
toată autoritatea în concernul inter
național al sportului alb Admira
torii lor din țară abia așteaptă să 
le consemneze noile succese.

Turneul internațional de șah del 
Ia Timișoara a continuat cu dispu
tarea partidelor rundei a 3-a, în 
care s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

Paoli — Barcza remiză. ’ Ghites- 
cu — Cobo remiză, Șamkovici GhiS- 
davu 1—0, Ghindă — Alexandrescu. 
1—0, Espig — Messing 0—1. Par
tidele Ungureanu — Pavlov și Hon
fi — Kirov s-au întrerupt.

In clasament conduc marele 
maestru Leonid Șamkovici (U.R.S.S.) 
și maestrul internațional Theodor 
Ghițescu, cu cite 2 
de Honfi (Ungaria), 
gureanu (România) cite l*/i 
partidă întreruptă, 
ria), Cobo (Cuba) și Paoli 
1V? (fără întrerupere).

Pentru a ușura cititorilor 
rirea concursului, dăm ordinea tra
gerii la sorți: 1. R. Alexandrescu, 2. 
E. Ungureanu 3. M. Ghindă, 4. K. 
Honfi, 5. L. Șamkovici, 6. Th. Ghi
țescu, 7. E. Paoli, 8. Espig, 9. K. 
Messing, 10. G. Barcza. 11. E. Cobo 
12. D. Ghizdavu, 13. N. Kirov, 14. 
M. Pavlov.

PROFIL

META ANTENEN

Barcza

urmați 
și Un
și o

(Unga-
(I talia)

urmă-

(ELVEȚIA)

desigur, împreună

ÎNTRECERI internaționale
DE TENIS

(realizat 
lungime

i (1971), pen-
— 5 083 p

și 100 m — 
cu 

a

Au început tntrecer.le turneului inter
național de tenis de la Alexandria.

In primul tu- al probei de simplu băr
bați. favoriță 'au obținut victorii scon
tate. Australianul Fletcher l-a învins cu 
«—4. e—ț pe -. est-germanul Brenner, so
vieticul Lihacîov a dispus cu 1—6, 6—2, 
S3 de cehoslovacul Brejena. iar vest- 
germanui EXsehenbroîch I-a întrecut cu 
6—4. 6—3 pe jucătorul grec Kelaidis.

• Trad.ț:oralul meci de tenis pentru 
„Cupa Moniăă-. care are loc anual 
ti.-r» e?r..pei. Atf.ra. e ș: S.U.A.. a re
venit ș: Ia această ediție jucătorilor 
australieni. învingători cu severul scor 
de 6—1. în ultima partidă, celebrul cam
pion australian Rod Laver l-a întrecut 
eu 6—4. 6—3 pe Arthur Ashe. în partida 
de dublu, pereer.ea australiană John 
Newcombe — Tony Roche a întrecut cu 
6—4, 3—6. 6—3 cuplul Marty Riessen — 
Charles Pasarail.

S-a născut 
aprilie 1949; are 1,68 
m înălțime și 57 
kg greutate; profe
siunea — desena
toare tehnică: ne
căsătorită; este re
cordmană a Elve
ției la 100 mg — 
13,2 (realizat în 
1071), 
6.73 m 
tatlon 
(1971) 
11.5 (împreună 
Uschi Meyer); 
cîștigat tn diferite 
probe de 25 de ori 
titlul de campioană 
a Elveției ; s-a cla
sat pe locul doi la 
campionatele euro
pene de la Atena în 
1960 la pentatlon 
(în același an a fost 
pentru cîteva luni și 
recordmană mon
dială a acestei pro
be) și tot pe locul 
doi la campiona
tele europene de la 
Helsinki anul tre
cut, Ia săritura In 
lungime.

Echipa României este mult
SUCCESELE FOTBALULUI

DIN R. 0. GERMANA

schimbată

266 de echi-

patru meciuri Așa-
eliminată de echipava fi

performanțele 
echipelor de

făcuse de pe acum o pâ 
celor

Cîteva recente date statistice de
monstrează creșterea într-un ritm 
susținut a mișcării fotbalistice din 
R.D. Germană. Astfel, în 1971 s-au 
înregistrat 413 737 jucători legiti
mați. cu 13 000 mai mulți decît în 
anul precedent ! Numărul total al 
echipelor încadrate în competiții 
oficiale trece de 23 000, iar desfășu
rarea activității este asigurată cu 
concursul a 12 736 arbitri. Fotba
lul feminin cunoaște și el succese, 
pînă în prezent fiind înscrise în 
controalele federației
pe.

înțelegem deci că 
selecționatei și ale 
club sînt urmarea unei puternice 
activități de mase a fotbalului. Se
zonul acesta rezervă frumoase sa
tisfacții echipei Dynamo Berlin 
care are toate sansele să ajungă 
în semifinalele „Cupei cupelor”, în- 
registrînd astfel cea mai înaltă 
performanță a unei echipe de club 
din R.D. Germană.

PAREREA LUI LATTEK

Udo Lattek, antrenorul lui F. C. 
Bayern Miinchen. este o figură bine
cunoscută in , fotbalul e—ropea... pe 
care-l cunoaște foarte bine : ca ju
cător și. de mai bine de zece ani. ca 
antrenor, este tot timpul in contact 
cu înalta societate a socceruiui con- 
tinentaL Cunoaște bine și Bucu- 
reștiul. unde a fost In repetate rin- 
duri (cu echipa de juniori a R. F. a 
Germaniei la turneul UE.F.A. din 
1962. cu prima reprezentativă In 1967, 
la 0—1. ca adjunct al lui Schon, 
etej, cunoaște bine și fotbalul româ
nesc. De aceea, dată fiind apropierea 
de ziua primelor sferturi de finală 
ale „Campionatului Europei”, i-am 
cerut pronosticurile asupra acestor 
Intilniri care pasionează lumea balo
nului rotund.

Lattek n-a stat mult pe gîndurt, 
semn că își 
rere asupra 
dar, iată :

— Anglia

T.S.K.A. Sofia continuă șirul
Și în etapa a 19-a, lidera cam

pionatului din Bulgaria, T.S.K.A., 
a obținut o nouă victorie. Fotba
liștii echipei militare au dispus cu 
3—O de Cernomoreț, prin golurile 
marcate de Kolev din 11 m și 
Tremizow (2). Este aproape sigur 
că T.S.K.A. va intra din nou în 
posesia titlului, avînd în vedere 
avansul de 6 puncte pe care-l de
ține la ora actuală. A doua cla
sată. Levski Spartak, urmărită de 
50 000 de spectatori la Stara Zago- 
ra, nu a reușit decît un meci egal 
(1—1) cu echipa locală Beroe, a- 
ceasta din urmă vizînd acum locul 
al doilea în clasament In general,

victoriilor
etapa de duminică a înregistrat 
scoruri strinse : în total s-au mar
cat doar 13 goluri — cel mai mic 
număr din etapele actualului cam
pionat ! Alte rezultate : 
Spartak — Slavia 0—0.
— Trakia 1—1, Marek 
More I—0, Botev Vrața 
0—0, Lokomotiv Plovdiv 
Pleven 0—0. Akademik
2—1. Clasament:
p (golaveraj
(36—15), 3.
4. Slavia 23

noastră, U.R.S.S. se califică in dauna 
Iugoslaviei. Italia scoate Belgia din 
cursă și România învinge Ungaria.

— Cu ce argumente veniți în spri
jinul prevederilor dv. ?

— Mai întîi. Anglia nu mal este 
echipa de aur de Ia „World Cup”, 
cind am fost secundul lui Helmuth 
Schon. Peste cei de atunci au trecut 
șase ani, iar jucătorii noi veniți nu 
au ajuns încă la valoarea pe care 
au avut-o frații Charlton, Banks, 
Hurst sau Moore. In schimb, noi a- 
vem o echipă dominată de jucători 
în plină putere. Iugoslavia trece 
printr-o pasă neagră — Geaici, mo
torul echipei, este suferind, Filipo- 
s ici nu mai e cel de acum doi ani — 
și nu va putea rezista unei mașini 
perfecte cum este echipa lui Șester- 
nev. Veți vedea. Italia, deși pare în 
degringolandă, dacă o judecăm după 
meciul pierdut la Atena, unde n-a- 
vea voie să fie învinsă, va găsi for
țele să depășească Belgia, care la 
ora actuală nu are decît o echipă — 
pe Standard Liege...

— Și România—Ungaria ? Vă rugăm 
să nu fiți complezent cu noi...

— Nu 
adus in 
tice, R.
nu
avut norocul unui adversar pe mă
sură, adică o formație în fața că
reia nu veți avea probleme de gaba
rit, un adversar cu o condiție fizică 
egală cu a echipelor românești, cu 
o tehnică la fel 
ții care cedează 
fața 
mai 
fața 
gow.
mune. Diferența constă în faptul că

Primul trimestru al acestui an 
i-a adus simpaticei atlete blon
de din țara cantoanelor o cele
britate pe care nu reușise s-o 
atingă în șase ani de onestă ca
rieră atletică internațională, de-a 
lungul căreia urcase de două 
ori pe podiumul campionatelor 
europene, și fusese, v.entru scurt 
timp, este drept, chiar record
mană a lumii la pentatlon.

în primele zile ale lui ianua
rie. Meta Antenen, atletă cum 
Elveția nu a avut încă, cunos
cută și foarte apreciată în lu
mea atletică internațională — se 
spune, mai in glumă, mai în se
rios că Antenen reprezintă ju
mătate din potențialul echipei 
feminine de atletism a țării sale 
— pătrunderea în lumea mult 
mai largă a fotbalului, luind 
timp de cîteva minute, chipul 
Fortunei pentru echipele repre
zentative și de club din Europa 
participante la sferturile de fi
nală ale celui mai răsfățat 
sport.

Zilele trecute numele ei a a- 
părut din nou în toate ziarele 
de sport de pe continent. Comi
sia internațională pentru decer
narea Trofeului fair-play ..Pierre 
de Coubertin11 i-a acordat atle
tei elvețience prestigioasa dis
tincție — simbol etic de inesti
mabilă valoare — care desem
nează pe autorul celui mai spor
tiv, mai generos, mai uman gest

manifesțat în decursul unui an 
pe terenul de sport. De ce Meta 
Antenen? De ce o atletă, o să
ritoare, ale cărei performanțe 
sînt apreciate de ruletă, care nu 
are nici un fel de contact cu 
adversarele de probă?

...Helsinki, 14 august 1971. 
Penultima zi a campionatelor 
europene de atletism. Proba fe
minină de săritură în lungime 
este pe sfîrșite. 
reușit în 
Antenen, 
săritură, 
lor mai 
continent.
RosendahI (R.F.G.) recordmana 
mondială, Sheila Sherwood (An
glia) vicecampioana olimpică, 
poloneza Irena Szewinska. Re
zultatul Metei Antenen rezistă 
în continuare. A mai rămas o 
singură concurentă — vest ger
mana Ingrid Mickler, care în- 
tîrzie. Sosește, în sfîrșit, obosită 
după cei 100 m alergați in se
riile probei de ștafetă 4x100 m. 
Arbitrii o invită să sară. Este 
clar, însă, că în starea în care 
se află, Mickler nu poate sări la 
adevărata-i valoare. Meta An
tenen, în mod normal ciștigă- 
toarea concursului, intervine pe 
lingă oficiali rugîndu-i să aștep
te pînă ce Ingrid Mickler își re
vine. Mickler se restabilește sare 
6.76 m și devine campioană a 
Europei.

Cu un 6.73 m 
încercare, Meta 
pînă la a șasea

prima 
rezistă 
ultima, în fruntea ce- 
bune specialiste de pe

Sar pe rînd Heide

(VI. M.).

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
Competiția Internațională ciclistă Paris 
— Nisa a continuat cu desfășurarea e- 
tapeț a 4-a. (Saint Etienne — Valence). 
Victoria a revenit belgianului And rd 
Dierickx. cronometrat pe distanța de 
85 km în 2 h 05:08 (medie orară 42,195 
km). El a dispus la sprintul final de 
Wolfshohl (R F a Germaniei), De Geest 
(Belgia) Ponton (Elveția) șj alții. Eddy 

Merckx, a sosit cu o întîrziere de 8 se- 
clasamentul g?* 
avans de 4 sec.

echipa looală „Sesto" șl formația T.T.T, 
Riga, contînd pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 72—42 (33—24). 
toare și în primul Joc (scor 
baschetbalistele sovietice s-au 
pentru finala competiției.

învingă- 
91—42). 

calificat

v-aș

sînt. Dacă sorții v-ar fi ■- 
fața Angliei, Uniunii Sovte- 
F. a Germaniei sau Italiei 
fi acordat șanse. Dar ați

J.S.K.
Ceardafon 
— Cerno 

— Dunav 
— Spartak 
— Laskov

1. T.S.K.A. 32 
41—14). 2. Levski 26 p. 
Beroe 25 
p (31—22).

p (37—27), 
etc.

de bună, cu forma- 
pe teren propriu în 
anglo-saxone, întoc- 
și Ujpesti Dozsa in

TOMA HRISTOV

team-urilor
ca U.T.A.
Iui Tottenham și Celtic Glas- 
Deci multe, multe puncte co-

Ungaria, considerată anul trecut echi
pa care vine, 
Illovszky, pe care 
totuși in creștere, 
ușitului turneu din 
România pe care 
Mundial, e drept, 
colosal schimbată în bine chiar, față 
de meciul ciștigat în fața noastră, in 
1967, la București sau față de acel 
1—1 de la Stuttgart, din 1970. Jucă
torii dv. au ciștigat nu numai în ex
periență, ci și Ca prestanță pe teren, 
ceea ce contează enorm de mult. A- 
veți jucători de clasă, buni tehnicieni, 
o concepție de joc adecvată calită
ților și defectelor fotbaliștilor din na
țională. așa că vă văd șanse pentru 
turneul final !

Se va împlini, oare, pronosticul lut 
Lattek ?—

datorită acestui 
nu-1 cunosc, este 

în ciuda puțin re- 
Braziiia. In schimb 
am văzut-o Ia El 
la televizor, este

cunde, dar conduce în 
neral individual cu un 
față de Dierickx.
•
La Anderlecht (Belgia) 
campionatele europene 
prezentanțfl Franței, au cucerit 
titluri de campioni continentali 
Pashi (categoria ușoară). Sauvin 
.goria mijlocie), Vaiera (categoria 
și Gruss (toate categoriile) în 
concursului pe echipe, selecționata

au luat sfîrșit 
de Karate. Re- 

patru 
prin 

(cate- 
greaj 
finala 

.. . ...------ ,-------„ Fran
ței a învins cu 3’/j—'/i puncte formația 
Angliei.

Campionatele internaționale de schi alpin 
ale R.F. a Germanie} au luat sfîrșit la 
Ruhpolding eu disputarea probelor de 
slalom special. La masculin victoria a 
revenit vest-germanului Christian Neu- 
reuther. cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 91.62. Cursa feminină a 
fost cîștigată de Roși Mittermaier (R.F 
a Germaniei) — 91.83, urmată de Traudt

Si

Mircea TUDORAN

Treich (R.F a Germaniei) — 92,56 
Judy Crhwfbrd (Canada) — 93.13,. 
a
La San Giovanni (în apropiere de---------  --- ----- -J Mi

lano) s-a disputat meciul retur dintre

La Bamberg a luat sfîrșit meciul de șah 
dintre echipele R.F. a Germaniei și Ce
hoslovaciei, contînd pentru campionatul 
european. Șahiștii vest-germani au ob
ținut victoria cu scorul de IC—6. In 
urma acestei victorii, echipa R.F. a Ger
maniei are toate șansele să ocupe pri
mul loc în grupa respectivă, din care 
mai fac parte selecționatele Belgiei 
Luxemburgului Si

La „Palatul Sporturilor" din Paris 
cadrul unei reuniuni profesioniste’ __
box. campionul european la cat. semi- 
mijlocie. francezul Roger Menetrey, si-a 
apărat cu succes centura, învingindu-1 
prin k.o., in repriza a 6-a, pe compa
triotul său Robert Gallois.■
Pentru a doua oară, stațiunea de spor
turi de iarnă Cortina d’Ampezzo șl-a 
depus candidatura de a organiza Olim
piada Albă din 1980. Prima oară. Jocu
rile Olimpice de iarnă au fost găzduite 
de această stațiune in anul 1956, cind 
austriacul Tony Sailer a cucerit trei 
titluri olimpice la schi, devenind o ce
lebritate în lumea sportului.

In 
de
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