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ZIAR AI1.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DOAR 5 ECHIPE DE DIVIZIA A AU MAI RĂMAS 
IN CURSA PENTRU „CUPA ROMÂNIEI"

• Ieri au mai fost eliminate i F. G Argeș, Universitatea Cluj, S- C. Bacău și Crișul • Meta
lul, marea performera a „optimilor- • Politehnica Timișoara și F. C. Galați, calificate grație

EDUCAȚIA FIZICĂ 
ÎN PREOCUPAREA 

A ORGANIZAȚIEI

ȘI SPORTUL-
PERMANENTĂ 
DE TINERET

Cinei per£ormeri și alți invitați din cadrul Clubului sportiv școlar din București
iși exprimă opiniile cu prilejul mesei rotunde organizată de ziarul SPORTUL
Această primăvară a anului 

1972 adună cifra bogată a unei 
aniversări prestigioase: 50 de 
ani de ța înființarea Uniunii Tine

retului Comunist.
Organizație puternică, inițiată șl 

condusă de către Partidul Comunist 
Român, cu certe tradiții revoluțio
nare și de luptă, U.T.C.-ul a con
stituit o adevărată școala și un 
exemplu de urmat pentru toate con
științele aflate în primăvara vlrstei. 
Tineretul patriei noastre sărbăto
rește astăzi acest eveniment de im
portanță cu totul deosebită, cu un 
Kind de respect și recunoștință față 
de înaintași și cu sentimentul îm
plinirilor și răspunderilor din isto
rica epocă socialistă pe care o stră
bate cu încredere șl In deplină fe
ricire.

Pe tot cuprinsul patriei, manifes
tările dedicate Semicentenarului 
U.T.C. cunosc. în aceste zile, o di
mensiune și un entuziasm deosebite. 
Ne-am propus, în rândurile care 
urmează, să desprindem din marea 
masă a tineretului nostru utecist, 
cinci tineri care Iși fortifică spiritul

aplecați pe filele cărții țț tsl călesc 
organismul în armonia exercițiului 
fizic. Slnt cinci tineri obisnuiți, al 
căror mod de viață poate fi ridicat 
la puterea sutelor de mii, care îți 
împart timpul între banca școlii .1 
terenul de antrenamente al Clubu
lui sportiv școlar. I-am invitat tn 
jurul unei mese rotunde, punindu-i 
In fața a trei întrebări. O investi
gație, de fapt, în relația lor directă 
cu organizația de tineret. Să vi-i 
prezentăm :
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• OCTAVIAS’ ZEDARU, elev In 
anul IV C. Liceul .Aurel Maieu", 

al .Cupei speranțelor" la 
spadă ți

• LILIANA BRECHNER, elevă 
In clasa a IX-a a Școlii generale 
nr. 195, medaliată cu bronz la 
ționalele de gimnastică sportivă 
junioarelor.

iu
lie

• STELA MOEDOVEANU, eleU 
in anul II A, Liceul economic nr. 2, 
componentă a lotului național da 
caiac-juniori ;

* ANDREI TIMPU. ele» In anul 
II C la Liceul ar. 24, campion na
țional da juniori la IM m bras ;
• MARFA tUCA, elevă in anul 

III G, Liceal „I. L. Laragiale", mem
bră a iotului național de handbal ju
nioare ;

W

Un aspect din timpul desfășurării mesei rotunde Ac la redacția noastră

■t

BASCHETBALIȘTII JUNIORI
SE ANTRENEAZĂ PENTRU
CAMPIONATELE EUROPENE

După cum se știe tacă de anul trecui, 
etnd au fost alcătuite grupaje, reprezen
tativa de baschet-juniori a României va 
lua parte între 14 și 16 aprilie la tur
neul de calificare pentru campionatul 
european. In vederea întrecerii de la 
Hașkovo (Bulgaria), la care mal par
ticipă selecționatele Bulgariei, Ungariei 
și Siriei (se vor califica primele două 
echipe), lotul nostru se pregătește sub 
Îndrumarea antrenorilor G. Chiraleu și 
T. Giuroulescu. In afara antrenamente-

lor ptujtiu-asta. tinerii baschet»atirti 
români particip* și la .Cupa de lamă', 
«sapetiție organizată de comisia de spe
cialitate a municipiului București pen
tru formațtila divizionare A din Capitală. 
Evoluînd alături de sportivi cu expe
riență, oomponenții lotului de juniori 
se obișnuiesc cu disputele dlrze. ta com
pania unor adversari rutinațL Un astfel 
de meci de antrenament a avut loc. 
ieri seară, In sala Horească, între Lo
tul de juniori și I.C.H.F.

I

Cșrnflt fi-» depășit adversarul și va înscrie un nou cos
.......... pentru lotul de juniori

Eoțoj B. Y45P

ur-

IN
Șl

întrebările care au format obiectul mesei rotunde au avut 
mâtoarea formulare :

1. CARE A FOST ROLUL ORGANIZAȚIEI DE TINERET 
FORMAREA PASIUNII VOASTRE PENTRU EXERCIȚIUL FIZIC 
SPORTUL DE PERFORMANȚA ?

2. CE MODALITĂȚI A GĂSIT ORGANIZAȚIA U.T.C. PEN
TRU A VA AJUTA SA ÎMPLETIT! CIT MAI ARMONIOS ÎNVĂȚĂ
TURĂ CU SPORTUL ?

3. IN CE MĂSURĂ CONSIDERAȚI CA ORGANIZAȚIA DE 
TINERET V-A SPRIJINIT PENTRU A VĂ MODELA PERSONALITA
TEA ?

Stela
U.T.C. a 
abeotnt

Moldoveana : Organizația
Liceului nr. 37, unde am
școala generală, mani-

de inițiativă ți cu spirit organiza
toric, animator consecvent al con
cursurilor interșcoli pe Mun 
la diferite discipline sportive, mi-a
descoperit vocația de înotător. Este 
limpede că inspirația dinsului a 
fost fericită, din moment ce astăzi

Me

Foto : Theo MACARSCHI

festă o preocupare continuă pen
tru atragerea noastră, a elevilor, in 
competițiile sportive. Se poate vor
bi chiar de o efervescență sportivă 
întreținută de tovarășa profesoară 
de educație fizică Sofia Henț, care 
are și calitatea de organizatoare 
U.T.C. Iată conjunctura căreia îi 
datorez pasiunea pentru sport, con
cretizată 
fond.

Inițial prin alergări de

am ambiții de afirmare în sportul 
de performanță..

Marfa Luca : îmi amintesc că 
primul meu pas pe un teren de 
handbal l-am făcut intr-o compe
tiție organizată cub egida organiza
ției de tineret Poate la vremea 
respectivă, am considerat acea mo
bilizare, fără perspective, cel puțin 
pentru mine, o fată pasionată in 
special de literatură, dar frumuse
țea întrecerii sportave m-a cuce- 
rit_ . . -

marea mea 
n-ar fi fost 
per.tru sport, 
sele cele ma

Andrei 
lucrurile 
similar:

f
Liliana Brwhner : Cunoștința 

mea eu sportul s-a datorat unei 
intimplărl, dar s-a cimentat In ca
drul Clubului gxrtr școiar, unda 
tovarășul profesor Mi hal Doară, 
secretarul comitetului U.TjC- își

Mesă 
Tîbenu

rec rcM de
STAMA și lo« CUPEN

Continuare K pag ■ 2-a)

regulamentului • Emoții pentru campioni, în finalul jocului

Foto : S. BAKCSI
Secvență din partida 

pas de gol, dar el va

3—1 (1—0)
0—0 (după prelungiri)
0—2 (0—2)
1— 0 (I—O)
2— 3 (0—1 
1_1 (0-1, 1-1)
0—2 (0—0)
0-2 (0-2)

sferturile de finală ale 
Cupei României, programate miercuri 29 martie. Tragerea la sorți a meciurilor 
se va face la 22 martie.

CiTITI IN PAGINA A 4-A RELATĂRILE TRIMIȘILOR NOȘTRI LA MECIURILE 
DE IERI.

METALUL BUCURE
F. C. GALAȚI 
Unirea Drăgășcni 
JIUL
Tractorul Brașov
POLITEHNICA TIMIȘOARA
Olimpia Sctu Mare
Dunărea Calafat

Echipele scrise cu majuscule s-au calificat pentru

de la ploiești. DORU POPESCU se află la un 
rata această mare ocazie... ~

REZULTATE TEHNICE
— F. G Argeș
— „U" Cluj
— RAPID
— S. C. Bacău
— DINAMO

l — Crisul
- A.S.A. TG. MUREȘ
— C.F.R. CLUJ

CAMPIONATUL DE HANDBAL
A

REINTRA IN DREPTURI.
DAR CUM?

Activitatea în handbalul mascu
lin isi va schimba, incepînd de mii- 
ne structura. De la suita de turnee 
și partide internaționale pe care 
le-am urmărit în ultimul timp — 
uneori - - -
adesea 
trece 
ceste: 
intern, 
sezon competițional 
fisurare originală 
foarte agitată.
Că 
sal 
km area acestor „pastile" competi- 
txmaie, care slnt turneele de sală, 
a survenit o pauză lungă, parcă 
prea lungă. Mai precis, campiona
tul se reia după ce a fost întrerupt 
timp de aproape 5 luni, ceea ce 
face ca acest „rendez-vous“ eu e- 
lita handbalului masculin din țara 
noastră să fie așteptat cu nerăb
dare și, in special, cu o 
curiozitate.

Nerăbdarea nu 
să fie explicată, 
înțeles că lupta 
primului loc, dar 
r.anta dispută pentru evitarea re
trogradării. măresc gradul de inte
res cu care se așteaptă reluarea

cu satisfacție, dar cel mai 
amărăciune — se va 

sfîrșitul ă- 
la campionatul 
care în acest 
a avut o des- 

și. mai ales. 
Originală, pentru 

a comportat numai turnee de 
iar agitată, deoarece în eșa-

cu
odată cu 

săptămîni, 
o întrecere

legitimă

necesar 
la sine

mai este 
Este de 
pentru ocuparea 
mai ales, pasic-

PATINOARUL „23 AUGUST'' SE PREGĂTEȘTE
7

A

SĂ-ȘI ÎNTIMPINE OASPEȚII IN HAINE NOI
*

întrecerii. Curiozitatea însă are te
meiuri mult mai adinei, cu rădăci
nile prinse în alcătuirea și compor 
tarea lotului reprezentativ. Cu alte 
cuvinte interesează. în mod deo
sebit acum, felul în care formațiile 
noastre fruntașe pot sau nu să de
vină furnizoarele selecționatei ță
rii, dacă ele constituie unități spor
tive cu posibilități reale de pregă
tire sau menținere în formă a ju
cătorilor ce compun echipa repre
zentativă

La recenta analiză a modului în 
care s-au îndeplinit obiectivele u- 
neia din etapele de pregătire a lo
tului, s-a precizat că cea mai mare 
parte a handbaliștilor fruntași se 
prezintă la aceste solicitări cu mari 
și grave deficiențe în domeniul pre
gătirii fizice generale, cu lacune 
incredibile în ceea ce privește ba
gajul de cunoștințe tehnice și tac
tice. Ca să nu mai vorbim de un 
lucru deosebit de important și a- 
nume acela al stării de sănătate. 
Se sacrifică prea mult pe altarul 
luptei pentru puncte și din acest 
motiv considerăm excelentă mă
sura adoptată de fetierație, prin 
care toți jucătorii accidentați în ul
tima perioadă nu au drept de joc 
în campionat decît cu avizul Cen
trului de medicină sportivă și 
nu pe baza aprobării medicului 
clubului respectiv. Așa. există cel 
puțin garanția că atunci cînd vor 
răspunde Ia solicitările antrenoru
lui federal, cei chemați vor fi va
lizi și vor veni pentru a lucra in
tens si nu pentru a se odihni 
sau reface !

Călin ANTONESCU

ncă patru divizionare o 
au părăsit scena, ieri 
odată cu desfășura: ea 

optimilor de finală ale Cu 
pei României! In felul aces 
ta, numărul formațiilor di: 
primul eșalon fotbaliști' 
care au plecat steagul in fa
ța unor echipe presu puse nu 
slabe — cel puțin prin pr» 
ma categoriilor în care acti 
vează — s-a ridicat la 10 (ci
tiți bine: zece!), ceea ce a- 
putea arăta pină la urmi
cit de relativă ese ierarhiza . 
rea unor echipe și încadra 
rea lor intr-o categorie sat 
alta. . .

Noile „victime" sînt F.C 
Argeș, ocupanta celui de al 
doilea loc in prima divizie 
(!), care a fost întrecută net 
de METALUL BUCUREȘTI 
Universitatea Cluj, ținută ii 
șah (0—0) de F.C. GALAȚI 
și, deci, eliminată și ea. potr. 
vit prevederilor regulamen 
tului, precum și Crișul. scoc 
să din cursă, in aceleași cor, 
dițiuni (1—1), de POLIȚEI! 
NICA TIMIȘOARA. Și. d 
data aceasta, n-a mai fos 
vorba măcar de avantajul te 
renului, partidele desfășuri- 
du-se pe terenuri neutre

Fără a se ridica la raruju 
de surprize, nu pot să ni 
stirnească nedumeriri victorii 
la limită a lui Dinamo asupri 
Tractorului Brașov și K.O.-u 
suferit de Sport Club Bacăt 
în fața fotbaliștilor de la 
Jiul.

In test, rezultate normale, 
ddr nici unul dintre ele nes
tabilind diferențe mari între 
divizionarele A șt reprezen
tantele celorlalte categorii, 
ajunse — spre cinstea lor! — 
în această fază superioară a 
competiției.

(Continuare In pag- a 2-a)

ȘTIINȚA BACĂU -

STEAUA ROȘIE BELGRAD
17-18 (10-12)

LA HANDBAL MASCULIN

Miercuri seara la Piatra Neamț, 
In sala sporturilor Ceahlăul formația 
masculină de handbal Știința Bacău 
a susținut un meci amical cu Steaua 
roșie Belgrad, de care a fost în
vinsă, la limită : 18—17. Jocul a fost 
spectaculos și deosebit de disputat. 
Cele mai multe puncte le-au înscris: 
Tabor (6), Jerimic (4) pentru echipa 
iugoslavă și, respectiv, Tase (10).

C. NEMȚEANU — coresp.

Gazdă pentru a doua oară a gru
pei B a campionatului mondial, 
patinoarul artificial ^23 August" se 
pregătește, in aceste zile, să-și în- 
timpine oaspeții (unii dintre ei 
noștințe mai vechi) in haine noi, 
de sărbătoare. De mai bine 
două săptămîni. 
cieni. vopsitori, 
crează intens la repararea acestei 
baze sportive, la punerea la punct 
a modernelor utilaje de care pa
tinoarul dispune, la reutilarea lui, 
in așa fel incit mult așteptatele 
confruntări dintre cele 8 puternice 
echipe ce se vor alinia la startul 
grupei B a C. M. să se bucure de 
cele mai bune condiții.

Cu prilejul unei vizite făcute 
acolo, unde nu peste multă vre
me vom fi martorii dîrzelor parti
de de hochei, am aflat că prin 
grija și hărnicia lucrătorilor de la 
l.E.A.B.S. și a altor tehnicieni, pa
tinoarul a suferit serioase reame- 
najări și modernizări. Astfel, a 
fost reparată integral mantinela, 
a-a vopsit cu praf de cretă și s-a 
trasat terenul de joc chiar pe be
ton, instalația electrică de crono
metraj a fost reparată și verifi
cată de un specialist al firmei ex
portatoare din Budapesta, in spa
țiul dintre cabine și una din latu
rile din fund ale patinoarului a fost 
instalat un mare covor de cauciuc 
pentru ca mașina „Rolba" să nu 
mai murdărească gheața, vestia
rele au suferit și ele modificări 
esențiale, fiind lărgite și reutilate, 
s-au creat condiții de lucru exce
lente pentru secretariatul de con-

CU-

de 
echipe de tehni- 

electricieni, lu-

• ava

curs, pentru reprezentanții presei și 
ai radioului și, în sfîrșit, exteriorul 
și interiorul patinoarului au trecut 
prin reparații generale.

Nu toate lucrările sînt definiti
vate. Activitatea este încă in plină 
desfășurare, iar după ritmul în 
care tși îndeplinesc obligațiile cei

ce și-au asumat aceste răspunderi, 
sintem convinși că la 24 martie, 
cind se va da semnalul de înce
pere al competiției, totul va fi 
gata, înregistrindu-se astfel chiar 
din start un prim ți deloc neglija
bil succes al grupei B a campio
natului mondial.

IN PAGINA A 3-a, LA RUBRICA DE HOCHEI;
• O prezentare a echipei L D. Germane, care se pregătește pentru turneul grupei B a 

Campionatului mondial, de Io București • Din activitatea biroului de presă de la Miercurea 

Ciuc ® Tinerii jucători români se antrenează pentru C.E.

SE ANUNȚĂ ÎNTRECERI
DE MARE

SPECTACOL
in gala de duminică

din arena Circului de stat
A i mai rămâi trei zile pînă la 

mul: așteptata gală de box care va 
avea loc duminică dimineață tn are
na Circului de stat Pregătirile ce
lor „22“ continuă cu o seriozitate 
justificată de „miza jocului" i uu 
toc în echipa națională care se va 
deplasa la Istanbul și Ankara, pen
tru cele două meciuri cu reprezen
tativa Turdei.

Cuțov, Dobrescu, Năstac ți com
pania au făcut ultima repetiție pu- 
buică în fața spectatorilor ploieșteni. 
primind replica selecționatei jude
țului Prahova, ai cărei boxeri s-au 
oferit cu amabilitate ca sparring-, 
partneri. In general, reuniunea dis
putată marți la Ploiești a fost e 
„lecție la mănuși* pentru membrii 
lotului național. Vedetele «-au stră
duit să-și țină adversarii în ring 
trei reprize, încercând diverse sche
me tactice pentru partidele de du
minică. Au fost doar două excepții 
Dobrescu și Cuțov. Cei doi adver 
sari care se vor întâlni pe ring» 
Circului de stat, și-au obligat pai 
tenerii de întrecere să abandoneze

Petre HENT 
Paul IOVAN

tCoMnuara In pag. a 3-aj

Gabriel Pometcu nu ezită să se 
fortifice prin toate mijloacele pa 
care i Ze oferă natura

Eot»i Raul HQMQSAK
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L? Păltiniș: „CUPA SEMICENTENARULUI U. T. C."

Simbătă și duminică s-a desfă
șurat pe pirtjș Orbești din Pălti
niș, concursul de schi (fond și al
pine) dotat cu ..Cupa Semicentena
rului U.T.C.". Lș Întreceri au par
ticipat 60 de reprezentanți și ora
șelor Sibiu. Cisnădie. șî Făgăraș. Iată 
primii clasați : ALPINE, juniori : 
Uwe Kremer (Lie. 2 Sibiu) ; juni
oare : Ulriehe Schuller (Șoimii Si
biu) ; copii (b) : Dietter Martini 
(Voința Sibiu) ; copii (f) : Ulriehe 
Jainek (Lie. 2 Sibiu). FOND, juni.- 
ori : Georgel Sâdeanu (Sc prof 
Independența Sibiu); junioare: 
Anamaria Munteanu (Lie. indus
trial Independența Sibiu): copil (h): 
Aurel Trtmbițaș CLI*. ' Gh. I.azăr 
Sibiu) ; copii (D : Wanda Blotor 
(Se, geperală 9 Sibiu).

Tot ia Păltiniș s-șu desfășurat 
și întrecerile din cadruj ..Cupei 
C.J.E.F.S." Sibiu. PROBE ALPINE, 
juniori I : Uwe Kremer ; juniori 
II: Peter Ebble (Șoimii Sibiu) : 
junioare I : Ulriche Schuller : ju
nioare II: Helga Laupp (Lie. 2 Si-

hiu) ;
copii
mii) ;
copii
mii). FOND, juniori I : Mircea Da
mian (Centrul șc cooperat) ; ju
niori II : Georgel Sâdeanu ; copii

copii I (f) ; Llricfee J«inek ; 
I (b) : Martin Ferenez (Șoi- 
eopii n (b): Dietter Martin; 
III (b): Hans Schdpp (Șoi-

I (b) : Aurel Trtmbițaș; copii II 
(b) : Daniel Munteanu (Șc. gene
re. A 1 Sibiu) ; junioare I : Edith 
L:ptok (Lie, pedagogie) ; junioare
II : Anamana Munteanu ; copii TI 
(D: Gudrun Czeh (Șc. generală 18).

XJie IONESCU — coresp. județean

La sfirșițul acestei săptămini

CONCURSURI LA BAIȘOARA, SEV1ENIC $1 FUNDATA
Activitatea eornpetftioruf Ș rf« schi 

este focă deștul dș departe de punc
tul final al sezonului, epre w.râ, 
prin fntreeerea de pe Valea AlhS.

Tn .următoarele sâptșmlni. toate 
categoriile de schiori vor fi prerente 
ia ștarțul unor concursuri importan
te. organizate nu numai in Bueegi 
sau 1% Ppișpa, ei și în alte centre 
care tind să devină citadele ale schi
ului de performantă-

Astfel, la sf’rșittjl acestei sșptă- 
mîni vor avea loc patru întreceri eu 
caracter național.

LA bAiSOARA, principala bară de

CAMPIONATUL ȘCOLILOR PROFESIONALE

S-A DISPUTAT ÎN POIANA RUIA

schi a județului Cluj, sînt programate 
două întreceri devenite tradiționa'e : 
..Cupa Universității" și ..Cjjpa Voin
țe" — ambele cuprind probele de 
slalom și slalom uriaș și șe vor des- 
fâțurt. prima vineri 17 și sîmbătă 
II martie, itr a doua, duminică 19 și 
luni 20 martie. Pe lingă clujeni vor 
fi prezenți Iș start ți o serie de schi
ori fruntași ai cluburilor din Bra
șov : Dan Cristea și ludith Tomori 
de lâ Dinamo ; Dorin Munteanu, N. 
Crețoi și E. Rimbețiu de la Politeh- 
iiieș; Daniela Munteanu și Minodora 
Zerman de Ia A S.A Tn perspectivă 
deci o întrecere de nivel ridicat eare 
ș_e înseria în planul de măsuri al 
F.R.S.B. pentru popularizarea schiu
lui de performanță și în alte centre

centru de schi a! 
se va dis- 
tradițională 

va cuprinde

A
• întrecerea »

Duminică, la Atena

A

fost
• Atleții români au 

O Părerile colectivului

XVII.A EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC

inaugurați cu 34 d® ani In urmi
țanse îndeosebi la probele de juniori 
de antrenori

va desfășu-la Atena, se . _ ___ , _
XVII-a ediție a Crosului

CAMPIONATUL

IN DREPTURI
(tfrmifrt din pag. I)

Tn Paiang Ruja, de pe muntele 
F’f’stăvaru. s-ap disputat la șfîrsi» 
tui săptămmii trecute campionatele 
republicane de schi alpin șl fond 
ale școlilor profesionale. Competi
ția, la care s-a înregistrat o * nu
meroasă participare, s-a bucurat de 
tin frumos succes șî a avut un 
nivel tehnic ridicat. Iată rezulta
tele înregistrate: SCHI FOND,
fete (4 kw): 1. Virginia Cristolo- 
vegnu (6 Martie Z^rnești) 18:00,
2. Elena Ilie (F.S.R. RIșnov) 20:00,
3. Mariana Andrei (F.S.R. Rțșnov)
20:25; băieți (6 km): 1. Ferencz 
Fnrico (Constr. Brașov) 20:|0. 2.
Iqn Pelin (Constr. Bv) 22 46. 3. 
Valentin Olteanu (Constr. Bv) 
22:33; ștafetă băieți (3x5 km): 1. 
Sc. pr. Constr. I. Brașov (I. Pelin, 
V. Olteanu, F. Forico) 52:25. 2.
M.I.M.M. 1 RIșnov 54:39, 3. Sc.

pr. Cpnste. II Bv 95:23; ștefelă fete 
3x3 km): l. '....
Iile, Mariana Andrei, Virginia Cri- 
stoioveanu) 41:14. ?. M.I.U. 53:30, 
3. “

I (Elena

?. M.I.U.
M.I.C.M. II lh 08.46: SLALOM

URIAȘ. BĂIEȚI: 1. Alex. Manta
’ ■" . 2. V. Stamm

3. Ste- 
Electrop) 

Gh. Bucur (M.T.T Auto

fC.P. Bv) 106,1, 
(M.I.C.M. Electrop.) 107,3, 
lian Grigore (M.J.C.M.
teB.l: 4. . ‘
Bv) 110,4. 5. î. Neagu (M.I.C.M. Si
naia) 111.5. 6. Corne) Njtoi
(M.I.C.M. Sinaia) 113.2: SLALOM 
SPECIAL BĂIEȚI: 1. Steiian Qri- 
sore (M.I.C.M. Electrop) 73.5. 2. 
Vasile Staneju (M.I.C.M. Electron) 
74,7, 3. Mircea Barbu (M.I.C.M. 
Eiectrep) 74.8. 4. Gh. Bucur (M.T.T. 
Auto Bv) 77.2. 5. Alex Manta (C.P. 
Constr. Bv) 79,0, 6. Cornel Niței 
(M.I.C.M- Sinaia) 86.9.

ale țării.
LA SEMI.MC, ____ „

județului Cgraș-Severin, 
pută o altă întrecere 
„Cupa oțelarutui". Ea , ___
pe lingă probei? de slalom șî slalom 
Uriaș și probe de fond- Aiei vor Iim 
btăftui aUturi de loealnieii \irgil 
[Srenci și C. Văideanu (A.S.A.), Gh. 
Vylpe, I. Bobit, P. Soiu (Dinamo) și 
Marin Focșeneanu (S.B.C. Sinaia).

LA FUNDATA, comună brăneană 
care a dat schiului nostru de fond 
numeroși campioni, se dispută du
minică un concurs național de fond, 
dotat cu „Cupa Federației". Progra
mul cjprinde o cursă de IO km pen
tru seniori și fete. Cum la start vor 
fi prezanți majoritatea fondiștilor 
fruntași se prevede o întrecere ani
mată de multe dorințe de revanșe 
după campionatele naționale

Duminică, 
ra cea de a 
Balcanic, competiție tradițională care 
va reuni la start peste 100 de atlete 
și atleți din Bulgaria, Grecia, Iugos
lavia, România ți Turcia. Competiția 
va fi precedată de Congresul Balca
nic, in cadrul căruia vor fi stabilite 
măsuri importante pentru actualul 
sezon competițional.

Crosul — probă pe teren variat, 
interesantă in sine — este, în ace
lași timp, poartă de intrare în acti
vitatea atletică și un mijloc eficient 
pentru depistarea vjjțorilor semifon- 
dlști și fondiști. Convinse de impor
tanța. de utilitatea și de eficiența sa, 
federațiile de atletism din țările bal
canice au hotărit. cu mai bine de 
trei decenii in urmă, să inițieze o 
competiție care să-l stimuleze și să-i 
răsplătească pe atleții și antrenorii 
care și-au făcut o pasiune din aler
garea pe teren variat- Astfel a de
butat în 1938. la Skoplje, Crosul Bal
canic, De atunci, el a parcurs itinera
rul Istanbul (1955) — Ankara (1958)
— Belgrad (1959) — București (1960)
— Sofia (1961) — Atena (1962) — Is
tanbul 
Q964) - 
(1966) - 
(196?) - 
(1970) — 
posească

Crosul 
probe (seniori, senioare, tineret, ju
niori și junioare), conferind 10 titluri 
balcanice : 5 individuale și 5 pe echi
pe. România sa fi reprezentată la a, 
XVII-a ediție a Crosului Balcanic 
de la Atena de un grup numeros — 
aproape 20 de crosiști. Ce șanse au 
la această mare confruntare at’eții 
români ? Am găsit un răspuns citind

(1963) — Vrnjacka Ban.ia
București (1965) — Șumen 
Atena (1067) —■ Istanbul
Skoplje (1969) — București 

Sliven (1971), urmînd să po- 
duminică la Atena.

Balcanic programează 5

1 aprilie, la Galați

Ioun referat alcătuit de antrenorii 
tului pentru federația de specialitate. 
Iată spicuri :

„Echipa de junioare este compusă 
în totalitate din elemente foarte do
tate. Tinind scama de valoarea lor — 
comparată cu cea a adversarelor — 
se poate aprecia că au posibilitatea 
de a lupta pentru locul I, atlt la in
dividual cit și la echipe.

Echipa de juniori cuprinde două 
elemente de mare valoare (Gh. Ghi- 
pu — care luptă pentru JocyJ I ța 
individual — și Nicolae Onescu), cei
lalți patru fiind debutanți.

Formația de tineret are, de ase
menea, in componența sa doi atleți 
valoroși : Florea Șandru — dublu 
campion baleanic de juniori în 1ST1 
— și Dorin Paniță. Ceilalți sint de
butanți".

Așadar, tehnicienii au încredere 
îndeosebi in forțele crosiștilor tineri. 
Desigur, aceasta trebuie să ne bu
cure. In primul rînd, pentru că exis
tă premisele unor victorii și, apoi, 
pentru că succesele pot fi asigurate 
de oamenii de perspectivă ai atletis
mului nostru.

Selecția echipei pentru Crosul Bal
canic s-a făcut cu prilejul celor două 
competiții disputate In luna februa
rie în București. Decisiv a fost cro
sul republican, desfășurat la 27 fe
bruarie, la startul căruia s-au prezen
tat peste 200 de concurente și concu- 
renți din numeroase centre ale ță
rii. Acolo s-a putut verifica gradul 
de pregătire al fiecăruia dintre can
didați. Pregătirea ulterioară s-a e- 
feetuat eu seriozitate, astfel că există 
create condiții ca ia Atena crosiștii 
români să evolueze la valoarea lor.

Hristache NAUM

Există însă șl eontraargumente. 
Antrenorii formațiilor d« club se 
plîng — și au fntr-o oarecare mă
sură dreptate că frecventele 
prezențe la jocurile internațional'- 
sau la diferite turnee impietează 
evident asupra muncii ne care ei 
o desfășoară în cadrul clubului- 
Justețea acestei poziții a determi
nat, nu cu multă vreme Tn urmă, 
adoptarea unei scluții în care pon
derea principală a pregătirii jucă
torilor fruntași a căzut pe umerii 
antrenorilor echipelor divizionare. 
Rezultatul ? în ultimul timp, hand
balul nostru masculin este într-un 

' ușor, dar sesizabil, regres. Activi
tatea rodnică de la unele echipe 
(de remarcat felul în care s-a lu- 

! crat la Universitatea București și
Universitatea Cluj, antrenori conf. 
univ. Eugen Trofin și. respectiv, 
prof. Komeo Sotiriu) a constituit 
un reazim prea fragil pentru sus
ținerea în continuare a unei astfel 
de poziții și în consecință s-a ope
rat o schimbare, accentul căzînd tn 
acest sezon pe pregătirile efectuate 
la lot.

Dincolo insă de acest ..conflict" 
care în loc să genereze discuții er 
putea impulsiona progresul, cele 5 
turnee de sală ale campionatului.

1

I CAMPIONATELE PE ECHIPE PENTRU MAEȘTRI
începutul lunii aprilie marchează 

reluarea activității competiționale 
la gimnastică. Astfel, sîmbătă 1 a- 
prilie, Sala sporturilor din Galați 
va fi gazda campionatului repub’. - 
can pe echipe al maeștrilor (femi
nin și masculin). Cele mai bur.e 
garnituri ale asociațiilor și ciuturi
lor din întreaga țară își vor disputa 
titlur-ile de campioane ale țâri’ pe 
anul 1972, cu exerciții liber alese. 
Programul prevede ca gimnast: să 
evolueze In cursul dimineții, iar 
echipele feminine dupâ-amiaxă. A 
doua zi, 2 apFilie. loturile care se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice 
de la Miinchen. vor susține un test 
public de verificare eu exercițiile 
imouse. cu care ocazie vor putea 
concura ți alți sportivi pentru obți
nerea unei categorii superioare de 
clasificare.

CAMPIONATELE INTERNAȚIO 
MALE ale României b^t la ușă- Eie 
șînt programate în zilețe de 14—16 
aprilie, i$r la federația de speciali
tate au copfirmat deja participarea 
numeroase federații din Eurooa. De
oarece organizarea acestor întreceri 
în sala. Floreasca se află sub sem
nul întrebării, forul nostru face ta
tonări pentru eventualitatea ca in- 
ternaționalete Șă se desfășoare In
tr-un alt oraș al țării.

AU FOST DEFINITIVATE datele 
unor întîlniri la carp vor participa 
echipele reprezentative masculine ți 
feminine ale tării noastre- Astfel, In 
zilele de 20—21 mai va avea loc la 
București triunghiularul România- 
Elveția-Ungaria (selecționatele mas
culine). iar 14 aceleași date repre
zentativa noastră feminină susține 
un meci foarte dificil la Budapesta, 
cu selecționata Ungariei, întîtalrea 
masculină Spania—România va a-

vsa lae la Madrid la 10—11 iunie, 
date la care echipa feminină va 
evolua în Olanda.

Tn sfirșit. să amintim că — dat 
fiind programul competitions', al 
echipelor României — federația 
noastră de specialitate a propus mo
dificarea zilelor de desfășurare a 
campionatelor balcanice 'programa
te inițial la 20—21 ma.) pentru 
toamna aeesvi!

SINT JUNIORII CU ADEVĂRAT

GATA PENTRU
24 msrtie, cei mai buni rug- 
juniori ai țării se vor Im- 

ir.tr-un vagon special din

La 
byști 
barca 
trenul ce vs porni spre Roma. In 
capitala Italiei, echipa României, 
împreună cu selecționatele altor 7 
țări — Belgia. Cehoslovacia. Fran
ța, R. F- a Germaniei, Italia, Ma- 
roe. Spania — va participa ia tra
diționalul ..Turneu al națiunilor — 
F.I.R.A. 1972“,

Ne-am aflat 
antrenamente sau meciuri, 
de cei 
pentru 
late, o 
păstra 
flacăra 
care este rugbyul.

Antrenori! Nieolae Fădureânu, 
Nicolae Vizitiu. Sergiu Weissel- 
berg. doctorul Ion Stavrache

pentru juniori.
in ultima vreme. la 

alături 
ce se pregătesc 

apropiatul turneu. în reali- 
confruntare a celor ce vor 
aprinsă, mi ine în Europa, 
acestui sport bărbătesc —

27 tineri

TURNEUL FIR.A DE LA ROMA?
migălesc cu grijă Ia clădirea echi
pei ce va aves sarcina să repre
zinte sportul cu balonul oval din 
țara noastră. Dan Moraru. Octavian 
Stoica. Marin loneșcu. Mircea Pa- 
raschivescu. Gheorghe Varga și 
ceilalți, sînt nume eare azi nu spun 
poate nimic. Cei eare le poartă, 
însă, vor să le facă cunoscute, ba 
chiar vestite. Așa se explică fap
tul că tinerii muncesc pentru a 
învăța cit mai mult pentru a per
fecționa ceea ce știu. Strădanie 
pentru dobindirea prizei Ia balon, 
pentru efectuarea unor placaje co
recte, orientarea in teren și cite 
multe altele. Juniorii s-au reunit 
mai ales pentru a disputa jocuri 
de pregătire și verificare cu echi
pe diferite. Șc. sportivă 2, Olimpia, 
Grivița Roșie. Vulcan, Steaua, Di
namo, Electroputere. le-au folosit

partpînâ acum drept sparring 
neri. Avem rugbyști juniori — su
periori, egali sau mai slabi decit 
cei ai altor tari în care se prac
tică rugbyul ? O vom vedea la 
Roma..

Pină atunci insă ne permitem să 
facem unele observații ; ni se pare 
că nu toți membrii lotului sint 
conștienți de sarcina de cinste ce 
o vor avea Imbrăcînd tricoul echi
pei naționale la Roma. De multe 
ori ambiția unora lasă de dorit în 
așa măsură incit ai senzația că 
diearea măiestriei sportive este 
satâ pe plan secundar și ceea 
contează este doar... plimbarea 
însorita Italie ; ci te va rezultate 
și bineînțeles jocul — in unele par
tide, au lăsat de dorit: pare defi
citară și condiția fizică (vezi me
ciul cu Steaua) ; antrenamentele 
și intilnirile s-au desfășurat în 
condiții meteorologice vitrege : 
ger., terenuri pline de noroi sau 
tari ca piatra.

încheiem, manifeștindu-ne spe
ranța că cei ce răspund de acest 

' Iot vor ști să folosească '’"’bine 
timpul rămas Ia dispoziție pentru 
înlăturarea oricăror posibile sur
prize.

în final, o ultimă precizare : nu 
se cunoaște incă forma de desfă
șurare a turneului, dar este sigur 
că echipa noastră va avea de ju
cat 3 meciuri, în-zilele de 29. 31 
martie și 2 aprilie.

Modesto FERRARINI

ri- 
lă- 
ce 
in

PREOCUPĂRI PENTRU METODICA 
PREDĂRII MINIBASCHETULUI

Odată eu împlinirea a cinei ani 
de Ia introducerea minibaschetului 
(oficială, pentru că, de fapt,' bas-

r: a întilnit echipa divizionara A — Dinamo.
Foto > VASILE BAGEAC

EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL-ÎN PREOCUPAREA PERMANENTA A ORGANIZAȚIEI DE TINERET
(Urmare din pag. 1)

găsește timp să se aplece cu tact 
pedagogic și vocație peste crește
tul fiecărui sportiv înscris în club, 
întîmplarea îa care mă refer este 
următoarea : acum cițiva ani, tata 
a cjtit îptr-un ziar că se primesc 
Înscrieri Ia secția de șirpnastică 
sportivă. Și, cum mă considera, 
pe bună dreptate, un prichindel, 
m-a luat de mină și a bătut la 
poarta clubului. Am fost primită cu 
bunăvoință si pe parcurs ajutată 
efectiv să-mi ridic măiestria spor
tivă.

2
Ș. M. : în școala noastră, organi

zația U.T.C. acordă o mare impor
tanță rezultatelor la Învățătură și 
se bucură în fața succeselor spor
tive. Eu țiu aș putea face sport, 
dacă aș avea note proaste. Vă dau 
un exemplu concret. Colega mea, 
Elena Condicaru. performeră în te
nisul de masă, a avut unele scăderi 
la învățătură care i-au anulat sa
tisfacțiile de lingă masa de joc. Și 
le-a regăsit abia după ce și-a în
dreptat notele in catalog...

A. T,: La noi, în clasă, din 30 
de elevi, 15 fac sport de perfor
manță, fără ea aceșț lucru să pre
supună o scădere, pe plan valoric, 
la învățătură. Desigur că există o 
atmosferă favorabilă, cei afiați în 
regres temporar, și poate obiectiv, 
fiind ajutați prin ore de consul
tații. Poate eă sintem, îțitr-un fel, 
privilegiați de faptul că majorita
tea tovarășilor profesori sînt ti
neri, UPii 4intee ei chiar praeticanțl 
ai sportului sau pur șî simplu în
drăgostiți de mișcarea sportivă.

M. L,. î Luerurile sînt foarte cla
re : organizația U.T.C. și colecti
vul de profesori folosesc cu suc
ces o pirghie pedagogică ce nu dă 
greș : orice insucces la carte atrage 
după sine întreruperea temporară 
a activităților sportive.

O : Pentru mțiw, învățătura 
șl sportul reprezintă un stimul re
ciproc. pupă o notă bună, am par
că mai multă tortă pe planșa de 
scrimă.

L. B.: Da. reiau afirmația cole
gului Octaviap Zidaru și declar, 
din proprie experiență, eă succe
sele la învățătură mă mob:lisează 
pentru eforturi în plus la antrena
mentele noastre tot mai pretenți
oase.

3
S. M. : Consider ca dacă m-aș fi 

limitat la activitatea mea strictă de 
școlăriță — a» adăuga : de școlă
riță Silitoare — personalitatea mea 
»-ar fi format mult mai lent, de
cit așa, în dubla înfățișare de e- 
levă, dar si de sportivă. Activita
tea sportivă m-a determinat »ă fiu 
mai sociabilă, mai sigură pe mine, 
mai dirză. Organizația U.T.C. m-a 
ajutat efectiv în această direcție, 
cultivîndu-mi curajuL hotărirea, 
dorința de a nu renunța la împli
nirea unor obiective pe care mi 
le-am propus. De altfel, pe această 
temă, organizația noastră de tineret 
a inițiat mai multe dezbateri foarte 
reușite. Am făcut un util schimb 
de experiență cu colegi si colege, 
care prin structură psihică erau 
mai combativi, mai stăruitori, mai 
energici. Pentru aceștia, noțiunea 
de obstacol nu avea semnificații 
deosebite. Inițiativa organizației 
U.T.C. s-a dovedit binevenită, eu 
m-am modificat mult, am căpătat 
un plus de tenacitate cu care am 
răzbit mai ușor în viață. Acum, in 
ciuda Unui program zilnic destul 
de încărcat, care cuprinde pe lingă 
orele de clasă altele de studiu și 
de antrenament, reușesc să mă 
deseure bine. în școală trec drept 
o economistă de perspectivă, iar în 
sport...

A. T.: Doresc să devin medic. 
Este o pasiune stăruitoare, care 
contrazice pe undeva punetul de 
vedere al familiei mele. Tata și 
mama doresc să mă vadă inginer, 
în fine, dovada cea mai bună că 
mi-am format deja o personalitate 
este eă am reușit să mă impun, să 
rSmin pe poziția... viitorului medic. 
Datorez organizației U.T.C. trans- 
formarea, aș zice, radicala prin 
caro am trecut. Viața de organiza
ție m-a învățat, să fiu ferm întot
deauna, pornit pe un drum să nu

mai am oscilații, h’ehotârîrea. In
tr-adevăr, nu poate aduce nimic 
bun ta viață, ci doar o cruntă 
derută, cu consecințe greu de pre
văzut. în ceea ce privește sportul, 
consider că orele eare i le acord cu 
atîta dăruire nu fac deeît să-mi 
sporească apetitul pentru Învăță
tură, pentru desăvirșirea mea ca 
tuitor intelectual și ea cetățean, 
în fond, ce ar trebui să doresc in 
pluș ?

M. L. : M>« îmi plaee. cum am 
mai spus, foarte mult literatura. 
La un moment dat parcă mă și 
vedeam profesoară de limba ro
mână. Dar. treptat, am ajuns la 
convingerea — și organizația de ti
neret mi-a jntări t-o — că ar fi 
mai bine să-mi îndrept atenția că
tre Institutul de Educație Fizică și 
Sport, să fructific acești ani pe 
care i-am dăruit exercițiului fizie 
și, bineînțeles, să nu renunț la 
studiul literaturii. La urma-urme- 
lor cu ce ar dăuna, dacă o viitoare 
profesoară de sport ar fi totodată 
și o asiduă cercetătoare a limbii și 
literaturii ? Am auzit că la Sibiu, 
de pildă, un profesor de edueație 
fizică se afirmă și ca un talentat 
poet. Am în vedere desigur și alte 
exemple în care domenii de activi
tate umană, destul de diferite ca 
conținut pot fi armonizate aproape 
perfect. Mă gîndeșc de pildă la 
Cehov, care a fost medic. Și tot 
medic este și apreciatul nostru dra
maturg, Aurei Baranga...

O.Z. : Jn ceea ce mă privește — 
tot ea un paradox, dacă vreți — voi 
îmbrățișa arta plastică. Poate veți 
spune că n-are nici o contingență 
cu scrima, dar eu pe acest drum 
doresc să merg și cred că voi. fi 
util societății, voi avea satisfacții. 
Dealtfel în discuțiile pe care le-au 
avut în organizație și la orele de 
dirigenție, toată lumea a apreciat 
hotărîrea mea, colegii m-au sfătuit 
să perseverez. Și au dreptate : to
tul în viață este ca o meserie, o 
profesiune să o faci cu plăcere, 
din convingere. Numai așa manea 
ta poate avea și roade. Lenin spu
nea că cea mai frumoasă muncă 
este aceea care iți place mai mult, 
pentru care ești ta stare să i te 
dăruiești. Deci.»

L. B. : Cred că organizația noas
tră de tineret are un mare rol în 
formarea de caractere decise, care 
să știe ce vrea și nu să alerge, cum 
se spune, după mai mulți iepuri 
de-odată. Am in clasă la mine o 
astfel de colegă nehotărită. Eleonora 
Ticver. Este o fată foarte bună, 
dar nehotărlrea ei îmbracă forme 
de timiditate de-a dreptul de ne
înțeles. Simt că îi dăunează, eă o 
fac să fie oarecum izolată de res
tul clasei, că este dezavantajată 
pinâ și atunci cind este examinată 
la lecții. Dorese însă din toată 
inima să o transform : să o fac 
mai stăpjnă pe ea, mai sigură in 
tot ceea ce întreprinde, mai decisă 
și mai senină. Am discutat cazul 
ei în organizația noastră de tine
ret. Am dat să se înțeleagă că o 
voi scoate din cercul ei strimt, prin 
sport. M-am hotărit să o iau cu 
mine la sala de gimnastică a clu
bului. Fac o încercare. Poate reu
șesc. Organizația de tineret a fost 
de acord cu intenția mea, mă va 
sprijini. Și eu am fost cândva o fe
tită foarte timidă, dar sportul m-a 
transformat mult. Dacă se pune 
chestiunea formării personalității 
unui elev, atunci, vă încredințez 
că sportul joacă, oricum, un rol de 
prim plan.

★
Reiese, credem, din oceostfi dez

batere câ organizația U.T.C. are 
posibilități ți răspunderi importante 
pe traseul atit de delicat al formă
rii tinerei generații, al educării ei 
în spiritul respectului față de mun
că, al declanșării pasiunii față de 
exercițiul fizic și canalizării ei ulte
rioare în aria sportului de perfor
manță. Generația tînără parcurge 
un drum eare traversează, în primul 
rind, tărîmul educației și în orga
nizația sa politică de masă îți cau
tă sfetnicul, călăuza ți exemplul 
mobilizator.

Clubul sportiv școlar, ci cărui 
cîțivq reprezentqnți i-am invitat la 
această discuție sinceră, servește — 
și desigur, nu întîmplâtqr — o pilda 
concretă și semnificativă secreta
rul organizației sal®, prof. Mihai 
Doară, îți identifică biografia sc- 
eială șî politică cu însăți existența 
clubului, — -

Mihai Doară a primit, acum 14 
ani, adică Io înființarea Clubului 
sportiv țcolar, prima legiiimație de 
sportiv, o apărat in acest interval 
culorile sale sportive, a învățat con
comitent terminînd Institutul de Edu
cație Fizică ți Sport, s-a întors la 
club, ureînd la cateaiă ți în noua 
sa calitate a fost confirmat membru 
de partid, încredințlndu-i-se sarcina 
de secretar al comitetului UTC.

„Ca unul ce mă simt legat trup 
ți suflet de acest club și care cu
nosc temeinic atmosfera din secții, 
pot să afirm că aceasta este carac
terizată printr-o muncă disciplinată 
ți stăruitoare. Organizația de tineret 
a clubului nostru ți-a propus să eli
mine tarele din educație, acolo unde 
se mai ivesc, să realizeze deplin 
tripticul ȘCOALA-CLUB-FAMILIE. 
Poate că aici trebuie găsit secre
tul trăinicie! relației dintre elevi și 
club. Nu este de neglijat faptul că 
organizația noastră se adresează nu 
numai elevilor sportivi, ci și antre
norilor, în virtutea unei concepții 
firești, după care antrenorului ii re
vine, paralel cu rolul de tehnician, 
și sarcina de educator, do peda
gog".

Președintele Clubului sportiv țco
lar, prof. Teodor Bolea a ținut să 
evidențieze aportul substanțiol al 
organizației U.T.C., vizînd in egală 
măsură activitatea sportivă, cea pro
fesională și implicit latura educa
tivă. El a remarcat cu satisfacție 
porticiparea organizației de tineret 
la acțiuni cu o mare încărcătură 
etică, cum ar fi intilnirile cu foștii 
sportivi ai clubului, ajunși acum pe 
primele trepte ale măiestriei spor
tive (Adrian Samungi, Mihaela Pe- 
neț, Mircea Zofiu, Mihai Țiu, Mihae
la Dumitru, Ghoorgho Goron etc.), 
manifestările tradiționale — aniver
sarea înființării clubului — ore de 
muncă patriotică efectuate in incin
ta bazelor sportive ole Capitalei, 
preocuparea permanentă de a lărgi 
orizontul cunoștințelor cuitural-poli- 
tice cu ocazia deplasărilor în dife
rite localități ale patriei.

In in;erferența țcoală-club-spor- 
tfv, desfășurată, sub egida organi
zației U.T.C., se pot, așadar, naște 
și șlefui valori umane pe deplin de
finite.

care se înscriu în această perioadă 
în agenda competițională (Iași 17— 
19 martie, Ploiești 26—28 martie, 
Galati 7—9 aprilie, Ploiești 20—22 
aprilie și Iași 4—6 mai) reprezintă, 
după ultimele discuții din cadrul 
Biroului federal, și un criteriu cîs 
selecție pentru ultima etapă de pre
gătire a lotului reprezentativ. Ca
rențele manifestate de portarii ti
tulari au făcut să se pronunțe nu
mele unor jucători neselectionați 
(Bogolea și chiar Negovan), slăbi
ciunile principalilor realizatori 
(Gruia, Kicsid, Gunesch) au impus 
discuției alte soluții, absenta jucă
torilor de semicerc sau ineficacita
tea extremelor pot determina une
le siirprize în alcătuirea echipei 
reprezentative, care va fi definiti
vată după consumarea etapei a 
XXVII-a a campionatului.

Deci, lupta este deschisă. Atît pe 
treptele clasamentului, cît și pen
tru ocuparea unui loc tn reprezen
tativa țării. Avem, așadar, toate 
motivele să credem că aceste 15 
etape care urmează (fiecare turneu 
de sală este compus din trei eta
pe) nu vor constitui un „serial" a- 
nest, fără consistentă, cu jocuri al 
căror învingător este cunoscut dina
inte. Handbalul masculin îș! poate 
recăpăta vigoarea și prin acest ex
celent mijioc, care este campiona
tul.

Noutăți de la divizionarele masculine
întrucît ieri am prezentat ulti

mele noutăți de la 3 dintre teamu 
rile divizionare, publicăm astăzi 
alte amănunte în legătură eu pre
gătirile celorlalte 5 formații din 
primul eșalon.

DINAMO BUCUREȘTI, aflată la 
întreruperea campionatului pe 
cui doi (devenit un fel de obs. 
pentru handbaliștii acestei forma
ții) a muncit Intens în perioada de 
..relaehe", antrenorul Oprea Vlase 
«vînd de recuperat nu numai han
dicapul de 4 puncte față de lider, 
dar șj potențialul formației, serios 
diminuat prin accidentarea lui D»n 
Marin și îmbolnăvirea lui Bota. Cu 
toate acestea. în partidele de veri
ficare. susținute de dinamoviști în 
compania echipelor Universitatea 
București și Trotușul, formația 
bucureșteană a vădit o neașteptată 
omogenitate. Moldovan, Smerea și 
Papp dovedindu-se în fo-mă l-or ii 
se vor adăuga Samungi. Licu și 
Penu, care manifestă, de asemenea, 
poftă de joc.

S. C. BACÂU s-a pregătit o pe
rioadă la Piatra Neamț, după care 
antrenamentele zilnice au conti
nuat în sala Armata din Bacău. 
Antrenorul Horobăț va prezenta in 
lași aceeași echipă, din rîndul că
reia ne-au fost remarcați jucătorii 
Voinea II. Constantinescu. Gheor- 
gheviei. Gerhard și Avram eseu E 
china băcăuană a efectuat, în ulti
ma nerioadă. antnenamente comune 
eu Politehnica Galați, susținînd 
un meci international cu Steaua ro
șie Belgrad.

DINAMO BRAȘOV, situată In zona, 
perieMkiasă a clasamentului (lo
cul 6). a efectuat două tur
nee de pregătire în Polonia 
și Bulgaria, cu eare prilej a fost 
rodată o nouă formulă de echipă, 
prin introducerea în formație a ju
cătorul ui Gheorghevicî (transferat 
de la Minaur Baia Mare) și a tine
rilor Bucă și Serafim. Handbaliștii 
brașoveni sînt deciși să urce în cla
sament. iar obiectivul lor cel mu 
apropiat îl reprezintă victoria i:>

partida cu ocupanta locului 9, Po
litehnica Timișoara. Antrenorul ion 
Donea ne-a remarcat forma deținu
tă de Bogolea, Lechner, Messmer și 
Hotnog.

TROTUȘUL GH. GHEORGHIU. 
DEJ. revelația acestui campionat, 
s-a pregătit în liniște, cu seriozi
tate. întreaga formație dorind să re
pete comportarea bună de pînă <•.- 
cum. Pentru turneul de sală de la 
Iași, elevii antrenorului M. Pifițe.Ț 
au efectuat și eiteva antrenament 
speciale fiindcă au de susținut pa~- 
tide dificile în compania echipelor 
bucureștene Universitatea și Dina
mo. al căror joc pe contraatac este 
binecunoscut. în formă se află ju
cătorii Odae, Paraschiv și Bădău, 
dar, așa cum spuneam și mai sus, 
întreaga echipă se dovedește bine 
pregătită ți se pare că va confirms 
declarația pe care ne-a făcut-o an
trenorul Pintea la începutul cam
pionatului („Vom rămîne mai mult 
de un an în divizie !“).

POLITEHNICA GALAȚI, codașa 
clasamentului, nu și-a încetat pre
gătirile nici măcar în timpul se
siunii studențești, handbaliștii de pe 
Dunăre ținînd cu orice preț să sca
pe de „lanterna roșie". Numeroa
sele jocuri de verificare, Antrena
mentele și partidele-școală susținu
te în comun cu S. C. Bacău au 
fost folositoare studenților gălățeni 
care, din rite am aflat, au tnreg’s- 
trat un serios reviriment în jocu' 
ar. Pădure, Dumitrescu, Văduva șî 

Eftimie sînt „vedetele" echipei, a- 
eum, înaintea turneului tte la Iași, 
unde Politehnica pleacă cu multe, 
multe speranțe...

★
Tată, deci, ultimele noutăți de Ic 

echipele din divizia A, cu 24 de ore 
înaintea reluării campionatului. Toa
te formațiile s-au pregătit intens, 
toate doresc să se claseze cît mai 
bine; va trebui, totuși, ca două 
dintre ele să părăsească divizia A. 
Legea sportului e dură...

Horia ALEXANDRESCU

MINIBASCHETUL IN PLINĂ EVOLUȚIE
chatuj era practicat cu multi ani 
înainte de copiii sub 12 ani), s-a 
rî'dicat pentru prima dată (in ca
drul ședinței festive ă Comisiei cen
trale de baschet de masă și mini- 
baschet) problema metodicii iniție
rii și instruirii în acest sport. Mi
nisterul învățămintului și Educa
ției. Catedra de Jocuri sportive a 
I.E.F.S. și F. R. Baschet vor con
lucra pentru ca. în cît mai scurtă 
vreme, profesorii de educație fizică 
din școlile in care se practică mi- 
nibaschetul să aibă un îndrumar 
metodie. dovedit foarte necesar mai 
cu seamă pentru acele unități șco
lare ai căror profesori nu au spe
cializarea respectivă.

DOTĂRILE CONTINUA

în anul 1971, F. R. Baschet a îm
părțit in întreaga țară, ta mod 
gratuit, peste 200 de panouri și 
aproape tot atitea mingi de xnini- 
baschet Pentru anul in curs, fede
rația a prevăzut în buget sume 
pentru dotarea și altor unități șco
lare cu cele necesare șj așteaptă 
doar solicitări pentru a le onora.

TOT MAI MULTI ADEPȚI 
IN MEDIUL RURAL

Nu o dată am primit, vești des
pre pătrunderea minibaschetului 
ta mediul sătesc. Dar de nicăieri 
nu am aflat că baschetul celor 
mici se bucură de atîta populari
tate ca in județul Suceava. Citeva 
amănunte sint semnificative. în a- 
nul 1971 un număr de 30 de școli 
generale din mediul rural au fost 
dotate cu panouri și mingi ; in 
multe comune panourile sîrtt con
struite cu mijloace proprii ; Ia 
I M.I.L. Rădăuți sint comandate de 
către Inspectoratul școlar județean 
20 de panouri cu care vor fi do
tate școlile ce le vor solicita ; cam
pionatul elevelor din județ a fost 
ciștigat de echipa Liceului din co
muna Moldovița (pregătită de prof. 
I. Cocerhan) care a întrecut for
mații orășenești la cirma cărora se 
află antrenori calificați : între co
munele Calafindești, Brodina și 
Fundul Moldovei se desfășoară cu 
regularitate campionate sub formă 
de turnee. în sfîrșit, mal trebuie 
amintit că. în general, în județul 
Suceava, mini baschetul cunoaște o

dezvoltare impresionantă (inspecto
rul școlar Mircea Alexandru Po
pescu se dovedește în continuare 
un pasionat organizator și mobili
zator). concretizată, de pildă, in 
sumedenia de competiții inițiate în 
orașe și Ia sate (Cupa Domelor, 
Cupa Fălticenilor, Cupa Sucevei. 
Cupa de toamnă, Cupa Rădăuțu- 
lui). în acceptarea (și participarea, , 
deseori, cu succes) a oricărei inv;,-S- 
tatii (la Cupa Bihorului, Cupa Tri- 
vale), precum și în centrele apă
rute puzderie pe teritoriul județu
lui (Șoldănești, lacobenj, Cirlibab.i. 
Falcău, Bucșoaia, Stirbăt, Dolhe.știi 
Mari. Argel. Liteni, Boroaia, Pî- 
raie) și multe alte comune. O pre
cizare : activitatea de minibaschet 
din județul Suceava (activitate co
ordonată de comisia de minibas- 
chet alcătuită din M. A. Popescu. 
D. Corduban și S. Pop) este doar 
un exemplu pe care il aflăm- de 
fapt, în foarte multe dir. județele 
țării.

MINIBA5CHET
ÎN TOATE ȘCOLILE SECTORULUI 2

O largă acțiune de popularizare 
a minibaschetului este întreprinsă 
de Consiliul de educație fizică și 
spoi-t al sectorului 2 din municipiul 
București. Din inițiativa prof. Ale
xandru Bogorodiță, în toate școlile 
generale ale sectorului sint orga
nizate festivaluri de minibaschet 
oare cuprind demonstrații, con
cursuri pentru Coșul de aur. con
ferințe pe teme de specialitate si 
prezentări ale filmelor „Minibas
chet, coșuri și giganti" Și „Fi
nala campionatului profesionist al 
S.U.A.". în plus, toate școlile vor 
fi dotate cu panouri, mingi, tri
couri și chilotî.

CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
DIN SALONTA

Din inițiativa profesorilor A 
Gripp și I. Mărcaș, la Salon ta se 
dispută un turneu (tur-retur) la 
care participă echipele celor trei 
școli generale și a cea a liceului de 
cultură generală. Inițiativa se bu
cură de un frumos succes, între
cerile prilejuind meciuri viu dis
putate și atrăgind numeroși spec
tatori.

ANUNȚ
Aducem la cunoștința cititorilor din întreaga țară că, în cur»ul 

lunii martie a.c., oficiile P.T.T.R., factorii poștali și difvzorii de presă 
din întreprinderi, instituții și de la sate, efectuează reînnoirea

ABONAMENTELOR LA ZIARE 51 REVISTE pentru trimestrul II 1972 
Rugăm abonați! să consulte Catalogul presei editate în R.S.R., in 

care se află înscrise termenele pînă la care se pot achita abona
mentele la fiecare publicație, pentru ca servirea să înceapă cu pri
mul număr ce va apar® în luna aprili® a.c. (5237)
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SPECTATORI CU NOTA
LA PURTARE!

Ger- 
vede-

a înțeles că Interesele 
sint mai presus decit 
personale.

in 
vin-

Dummied, în Capitala 
PROGRAMUL JOCURILOR 

□IVIZIONARE

Bile’e'e pentru jocul de fot- 
OO' STEAUA — U.T.A. core se 
dispută mi.ne, vineri 17 martie 
pe stod onul .23 August*, 
noctumâ, ou fes» puse in
zore ozi 16 martie 1972. Ic co
se e ce bilete obișnuite.

Fartidele divizionare programate 
duminică în Capitală se vor disputa astfel :

RAPID — F. C. ARGEȘ (ora 16) pe 
Stadionul Republicii.

Ir.tilnirea de tineret dintre aces
te două echipe va avea Joc, de la 
ora 11. pe stadionul din Giulești.

SPORTUL STUDENȚESC — ME. 
TALUL TIRGOVISTE (ora 11). oe 
stadionul Politehnica.

PROGRESUL — POIANA CIM- 
PINA (ora 11). pe stadionul Progresul.

I

i» Pag. »

PE MICUL
ECRAN

Din partea redacției spor
tive a Televiziunii, am pri
mit programul viitoarelor 
transmisii de fotbal i

VINERI 17 MARTIE, ORA 
îl) : repri7.a a doua 
lui Steaua—U.T.A. 
sie directă de la
,23 August")

DUMINICA 19 
ORA 14: Steagul 
nimo (transmisie 
la Brașov)

MIERCURI 
ORA

a meeiu- 
(transmi- 
Stadionul

MARTIE, 
roșu—Di- 

directă de

SE APROPIE STARTUL GRUPEI B A CAMPIONATULUI MONDIAL

ECHIPA R.D. GERMANE SE PREZINTĂ
V’

BUCUREȘTI BINE PREGĂTITĂ

Mai era o jumătate de ceas pînă 
la ora de începere a meciului din
tre F. C Argeș și Sport Club Ba
cău. Jucătorii celor două echipe 
primeau la țabine ultimele indi
cații tactice din partea antrenori
lor.

Iață-ne în fața vestiarului pe ușa 
căruia stă scris : oaspeții. Tempe
ramentul furtunos al antrenorului 
Costică Radulescu face ca vibra
țiile glasului său să răzbată prin 

pînă pe culoar, 
nu te prind că

ușă, auzindu-șe 
•„Sinăucegnu, să 
ieși din dispozitiv. Atenție la du
blaj, terenul e înghețat și alune
cos. Sorine, vii în sprijinul apără
rii și nu-1 lași pe Pigulea să urce 
în atac. La fel și tu. Pană. Pre
sing pe tot terenul. Haideți la în
călzire. Succes și la sfirșit vreau 
să vă sărut". Ușa se deschide și 
în prag își face apariția „veteranul" 
Vătafu, jucătorul care a purtat 
banderola de căpitan al echipei 
băcăuane ani de zile. Nu era așa 
cum ne așteptam, in echipament 
de joc, ci în ținută obișnuită de 
stradă. O stringere de mină și cu
riozitatea ne îndeamnă să-l între
băm de ce nu face parte din 
mație :

— Ești cumva accidentat ?
— Nici vorbă. La mine se 

tînipiă cam rar așa ceva. Sint 
zervă și o să mă dezbrac ceva 
tîrziu, după ce băieții ies la încăl
zire. Antrenorii încearcă astăzi o 
altă formulă de echipă în care, ca 
Și ei, imi pun mari speranțe. Sin- 
tem 18 jucători in lotul echipei ți 
nu putem juca toți deodată. Nu re
gret nici o clipă că acum mă înlo
cuiește un jucător tinăr, un auten- 
lic talent. Sinăuceanu a crescut la 
noi. a jucat la juniori, la tineret 
și acum este apt să îmbrace tricoul 
primei echipe. Este meritul Iui, 
este încununarea efortnrilor in pre
gătire, un drept ciștigat. Nu-mi 
pare rău că mi-a luat locui. Mai 
devreme sau mai tirziu. trebuia 
să-| cedez cuiva tricoul de mijlo
caș. Oferindu-i-l unui tinăr care a

învățat tainele fotbalului in cadrul 
clubului nostru ți de care m-am 
ocupat fn mod special, căutind 
să-i dezvălui cit mai multe din se
cretele acestui post, am un senti
ment de mindrie, de mulțumire 
sufletească. Este, dacă vreți, satis
facția maistrului care și-a pregătit 
cu răbdare și migală ucenicul.

iată un caz semnificativ care 
merită toată stima. Un exemplu de 
atașament față de culorile clubu
lui. Vătafu 
de echipă 
cele strict

for-

In
fe

rnal

SI II PROCURAU

Ghoorght NERTEA

I

ZERO
Prima clapă a returului cam] 

natului Diviziei A s-a consun 
lată-ne. din nou. in birourile Co
misiei centrale de competiții ți dis
ciplină. pentru a lua cunoștință de 
rapoartele primite asupra meciuri
lor de duminică, din partea arbi
trilor ți a observatorilor federal:

Din punct de vedere al discipli
nei. al climatului sportiv in terer 
ț: in tribune, majoniatea rapoarte
lor cuprind insera nări pozitive. Aat- 
feL la Constanța, unde s-a dat o 
luptă dirză pentru victorie, gazdele 
nereuțind. Pină la urmă, decit o 
victorie la limit*, observatorul fe
deral Petre Oiaru a acontot nota 
maximă — 10 — ambelor echipe 
pentru modul corect cum ri-*u apa
rat șansele. Trimisul Federației a- 
rată. de altfel, că. ir. aces> con
dițiuni ..meciul a fost ușor de con
dus". Arbitrul meciului. Vasile Du
mitrescu. se referă și la un alt fac
tor care i-a înlesnit misiunea 
atitudinea sportivg a publicului. La 
Petroșani, de asemenea, partida 
Jiul — Crișul s-a desfășurat in
tr-un climat favorabil Cu excep
ția unui avertisment dat lui Pen- 
zeș. pentru proteste, nici arbitru! 
Ion Rus nu a trebuit să facă apel 
la autoritatea sa. întruciL in ciuda 
tensiunii pe care o pcate crea o 
partidă in care marele favorit. Di
namo, este ținut în șah de către 
ultima clasată (C.F.R. Cluj), jucă
torii nu și-au dat friu liber nervi
lor. nu au încălcat etiaa și... regu
lamentul. Ne bucură !

Dar etapa r.u a fost lipsită și de

e mp» 
se poa 

dăm cuvir 
ăareanu. arbitrul 
s’.tatea CI 
pentru a 
pe stadionul 
narea jeculsi. 
pe tunelul
spectatori au 
dr zăpadă in 
SCUIPAT" 
tul rusît 
să crezi

<Ln 
in

t eoerea. Sa-i 
a Victor Pă- 

meciului Univer- 
Poii’.ehmcu lași 

ce s-a intimplst 
Cluj : .La ternii- 
timp ce treceam

de sirmă. mai mulți 
aruncat m bulgări 
arbitri SI NE-AU 

Faptele sin: de-a drep 
coase si aproape nu-ți rine 
i că eie s-au petrecut in- 

tr-ndesăr. intr-un «ras unde, 
urm* cu doi am. iubitorii de fou 
bal cucenaeră prunul loc in între
cerea sportivității. acordindu-l;-se 
pentru aceasta .Trofeul Petschov-

P!o<e>Si la Ploiești s-a produs un fapt 
condamnabil, este adevărat opera 

iui singur ins. a unui huligan 
re, nemulțumit de o decizie a ar

bitrului Gheorghe Lintona. la o ba
nală aruncare de la margine, a 
aruncat eu o sticlă in teren. Ob
servatorul federal Ion Pișcarac pre
cizează că individul in chestiune 
a fost depistat de organele de mi
liție- Consemnăm cu satisfacție a- 
cesț fapt. dar. evident, regretăm că 
..obrazui-1 publicului sportiv din 
Ploiești este pătat de asemenea 
specimene, care n-au ce căuta pe 
terenurile noastre de fotbal.

Nici la Arad, oraș in care — no
tează arbitrul N. Rainea — „in
tr-o treme era o plăcere să arbi
trezi", publicul n-a - avut o atitu
dine corespunzătoare, reacționînd

Cg

DIALOG

MARTIE, 
20,55 : Bayern-Steaua, 

in Cupa Cupelor (transmisie 
directă de Ia Miinchen)

DUMINICA 26 MARTIE, 
ORA 14,15 : Petrolul—Rapid 
(transmisie directă 
Ploiești).

MIERCURI 29 MARTIE. 
ORA 2240; Ungaria—R.F.G. 
(înregistrare de Ia Budapes- 
■a)

DUMINICA 2 APRILIE. 
ORA 14 : Dinamo—RAPID 
itransmisie directă)

la orice faul; al Rapidu-

Echipa de houiiei a 
mane s-a pregăti» intens în 
rea meciurilor din grupa B a cam
pionatului mondial. O dovadă ne-o 
prezintă jocurile amicale susținute 
înaintea acestui eveniment, care au 
fost mai numeroase ca oricind. In 
actualul sezon, selecționata R.D. 
Germane a susținut 17 meciuri (!) 
la care se vor mai adăuga încă 
două cu reprezentativa secundă a 
Cehoslovaciei. Palmaresul este des
tul de bun. Tn cele 17 partide, e- 
chipa R.D. Germane a înscris nu 
mai puțin de 102 goluri, avînd 
ca adversari bocheiști de valoare. 
Printre victoriile cele mai sem-

in fața Suediei (5—4) In deplasare, 
și cele două realitate eu Elveția 
pe teren propriu (5—1 ți 4—2) — 
ambele din grupa A a campiona
tului mondial. Singura tnfrîngere 
este cea suferită din partea selec
ționatei Poloniei (4—7), care va 
candida cu șanse Ia primul loc în 
grupa B a C.M.

Pregătirea fizică a echipei este 
bună, lucru care s-a văzut în par- . 
tidele amicale. Și din punct de 
vedere al omogenității, calificativul 
poate fi satisfăcător, deși tn echipă 
și-au găsit loc o serie de jucători 
tineri care, totuși s-au acomodat cu 
veteranii formației.

ce-1 va ocupa selecționata în grupa 
B? în mod normal locul III, după 
formația S.U.A. (care dacă prezintă 
aceeași garnitură ca și ]a Sapporo 
nu poate pierde primul loc) și Po
lonia. Dar surprize se pot înregis
tra...

In tabelul de mai jos vă prezen
tăm lotul celor 22 pentru ..mon
diale" dintre care numai 20 vor 
face deplasarea la București. Ci
frele indică numărul selecționărilor 
In prima reprezentativă și numă
rul golurilor marcate în echipa na
țională.

DIETER HOBECK
nifieative se numără cea obținută Un pronostic in privința locului „Deutsches ''portecho1' -Berlin

PORTARI
ÎNAINTAȘI

Hurbanek Dv name Berlin 12 8
34Hereig Dynamo Weisswa»eer 1 • Nickel Dynamo Kejrliyi 15

ratschtnskl Dynamo Berlht 70 33
FUNDAȘI soak Dynamo Weisswasrer 1’7 37

schiller Dynamo Weiiawasser 3 J
Braun Ih namo WeiAswassee îl c Slapke Dynamo Weisswasser 70 II
D. Fet«rs D> nimo Berlin IK Bielae Dynamo Weiaswasser 5K ?7
R. P?t«r* Dynamo Berlj.1 15 Felber Dynamo BerU.i « 1
Thoma* Dynamo Weisewasser SI Prusa Dynamo Berlin 111 34
Schur tlyn»mo Weisswasser 31 4 Stasche Dynamo Berlin IS 7
Karrenbaiitr Dynamo Ber&i 1H 41 Karger Dynamo Wrisswajser 14
No-wy Dynamo Weiswasser 177 47 Domko Dynamo Weisswasser S 0
Schmidt Dynamo Berizi 35 5 llustclio Dynamo Weisswasser 39 8

PE MARGINEA C.M. DE LA MIERCUREA CIUC

lement
• j:. dar tăcînd chitic la aceleași 
infracțiuni ale jucătorilor de la 
U T A Fotbaliștii și-au adus și ei 
;--.•ribuția la realizarea unei at
mosfere neprielnice, recurgind la 
cesturi nesportive (Sima ți Codrea) 
sau 1_ intrări periculoase (Birăuși 
Năsturescu). Toți aceșlia au fost 
puși in fața cartonașului galben.

De joc periculos s-au făcut vi
vat: < Smarandache si Deselni- 

m. in partida Universitatea Cra- 
iot a — Steaua. Șț nu as*e 'o simplă 

se 
pare că a devenit o obișnuință la 

un

impiare Un astfel de joc

acești jucăMrri. Dar. noi știm 
proverb care spune că -orice invăț 
are și dezvăț-- Poate că ono
rata Comisie de disciplină va a 
la U traducerea lui în fapt .

Observator: federali fac apre- 
c.eri favorabile asupra arbitrajelor. 
C ..ar ți Aurel Bentu. ai cărui pe 
naltv aeoujat in favoarea echipei 
F. C. Argeș a fost contestat, a pri
mit nota 7 din partea observatoru- 

federal len Votca, ca și din par
te.- revistei -Fotbal-. El scrie în 

-portu; său ca -Datorită mizei jo
cului (dispetarea locului 2) și difi- 
rultâților terenului feerie alunecos 
(zăpadă înghețată) jocu a fost foar
te greu de aprecia» din punct de 
vedere ai regulamentului-.

Aure' Ser.tu nu trebuie să-și facă 
inimă rea. Vor ven și zile frumoa
se. La propriu și la figurat !

O-

Jack BERARIU

I
I
I
I
I
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ACTIVITATEA BIROULUI DE PRESĂ
ÎN SPRIJINUL ZIARIȘTILOR ROMÂN’ ȘI STRĂINI

— din Austria, R.P. Bulgaria, RP. 
Chineză, Danemarca. Italia. Olanda. 
R.P. Ungară și, firește, din tara 
noastră.

Constructorii, specialiștii PTT și 
din alte instituții ale județului și 
orașului, sub îndrumarea și cu 
sprijinul organelor locale de partid 
și de stat, au asigurat presei un 
sistem complex, de o perfectă 
funcționalitate si de un discret bun 
gust.

devenit o tradiție ca fiecare 
manifestare sportivă de amploare, 
găzduită de țara noastră, să bene
ficieze de serviciile unor birouri 
de presă organizate sub egida Aso
ciației Presei Sportive de pe lingă 
Uniunea Ziariștilor.

La Turneul U.E F.A.. Campiona
tele mondiale de lupte. Campiona
tele europene de box, Campionatele 
mondiale de hochei — grupele B 
și C -----(1970) și alte competiții

A. P. S.
• ~ - 

opelativ aproape 10 000 de file eu 
tot felul de Informații și 
’.rări statistice de mare 
Aparatul de xerografiat, 
dispoziție cu generozitate 
siliul popular județean Harghita, 
a fost de un real folos.

Desigur, au existat și unele greu
tăți, finind, firesc, de lipsa de ex
periență a unor colaboratori locali, 
puși pentru prima oară în fața 
unei competiții de o asemenea am-

înregis- 
Utilitate 

pus la 
de Con-

Un aspect din timpul activității biroului de presă al grupei C C. M. de la, Miercurea Ciuca

1M .. W

' v,- i -’«vj,.. - - *

*

I portante, birourile de presă au 
sprijinit zeci și chiar sute de zia
riști români și străini in munca lor 
de informare a opiniei publice 
sportive din țara noastră și 
peste hotare.

Asemenea servicii de presă 
bucură de largul sprijin material 
al C.N E.F S., care asigură (la ba
zele noi incă din faza de proiec
tare) tribune speciale, cabine pen
tru comentatorii de radio și tele
viziune. spații corespunzătoare pen
tru lucru și centre de transmisiuni 
prin telefon și telex, utilate cu 
toată aparatura necesară. Centrele 
oe calcul Și informare reproduc 
operativ, cu aparate moderne, sute 
ș: mii de exemplare de buletine, 
prin care ziariștii acreditați pri
mesc datele atit ce necesare co- 
naentarillor lor.

încă înainte cu mult de data 
competiției sint lansate către aso
ciațiile similare din țările intere
sate formulare de acreditare și re
zervare de hotel, astfel ca biroul 
de presă să poată prevedea toate 
cele necesare, să faciliteze accesul 
colegilor români și străini la 
competiției și să asigure, 
care solicită, cazarea.

Așa a fost ți la grupa C a 
dialelor de hochei de la Miercurea 
Ciuc. unde se aflau acreditați a- 
proape 40 de ziariști sportivi, co
mentatori de radio, fotoreporteri ș: 
operatori de film pentru televiziu
ne — profesioniști ocaziona ii

Două tribune ale presei, plasate 
în prim-plan, au permis vizionarea 
în bune condițiuni a partidelor. La 
cițiya pași s-a aflat un modern 
centru de transmisiuni PTT, cu 
cabine telefonice și telexuri exem
plar deservite de către 
operatoare și 
la București, 
localitate.

Prioritatea
PTT București și Miercurea Ciuc, 
circuitele cele mai bune, înalta ca
lificare și cunoașterea de către per
sonalul de deservire a 2. 3 și chiar 
4 limbi străine, au permis legături 
rapide care au întrunit aprecierile 
unanime ale beneficiarilor români 
și străini.

Centrul de calcul și informare, 
deservit de activiști voluntari com
petent. pasionați și vechi prieteni 
»: ziariștilor sportivi, a tipărit

ploare, dar ele au fost rezolvate 
din mers.

La închiderea ediției, toți colegii 
români și străini, ca și conducă
torii și antrenorii echipelor parti
cipante au mulțumit lucrătorilor 
Biroului de presă, personalului PTT 
și celorlalți colaboratori.

Și-au luat „la revedere" colegii 
prezenți la grupa C. Se pregătesc 
să intre în dispozitiv cei care vor 
comenta mondialele grupei B. de 
la „Palatul de gheață" din cadrul 
Complexului sportiv 23 August din 
Capitală.

Numărul oaspeților va fi de 
două-trei ori mai mare, dar și in
stalațiile pentru presă de aici sint 
mai mari. Sîntem convinși că și 
de această dată 
fi la post pe tot

— Foarte bun N-aș fi cm ut 
că se reface atit de repede. Și 
mai e Neagu... Cum ai reușit. 
Baril ?

— Trebuie. Ti: minte ’ Era 
acum 30 de am. la București. 
..Tinel- apăra poarta Bn — in
ter dreapta. Tu. extremă Mai 
era și Petschovsch: Dar am 
pierdut cu 3—0. cu ungurii, 
acasă. Poate că. după 25 de ar. 
Boc. Neagu. 
și Rică o să 
pentru mine.

— Bine ar 
po.. Ce mai 
gia ?

— Acum o 
al cincilea autogol. Ș: totuși 
foarte apreciat. Aia. ia noi. 
Rapid, ar fi fost de mult 
„centrul de copii*.

—Și Bazil Marian s-a indrep- 
tat spre vestiarul său. Prin grila 
de sirmă. copiii scandau „Ma 
ri-an. Ma-ri-ae r.

i de
11* I— De loc. Dacă aș avea două 

din rezervele tale...
— Ce rezerve ?
— Mușat și Petreanu.
— Ce-ai face ?
— A.ș 

Dar, așa 
Stănescu. 
mine ar

— Cînd pleci la Londra ?
— Probabil duminică. Știu, 

fi grea. Eu nu ințeleg rostul 
lecționerului la englezi. In mod 
normal, federația engleză ar 
trebui să ceara echipelor de 
club să asigure, ritul pe riad, 
programul naționalei. Totten
ham. de pildă, ar fi de serviri 
cu R. F. a Germaniei, 
ehesterul (City sau United) 
răspunde de Spania... Arsenal 
ti cu Olanda...

— De acord, Nieule. Am 
scris-o. înaintea meciului 
Tottenham. Dar ia spune-mi. 
ți-a plăcut Boc ?

Duminică 12 martie 
Meciul U.T.A. — Rapid s-a ter
minat. Bazil Marian și Dumi
trescu III coboară incet treptele 
de beton, spre cala stadionului. 
Amîndoi își țin palma, sub re
verul sting al paltonului, ca Na
poleon. Dar nu o fac cu emfază 
pur și simplu, vor să-și prote
jeze inima...

Dumitrescu III își adună pri
mul cuvintele :

— Felicitări, Bazile. Ați jucat 
foarte frumos.

— Am fost obligați. Dacă am 
fi jucat prost, numeroșii mei 
prieteni ar fi spus că am pier
dut pentru că n-am fost la 
munte... Dar și voi ați jucat 
bine.

— Asta-i tot ce putem.
— Lucrezi tare ?
— Am lucrat tare.
— Și acum, ce faci ?
— îmi petrec nopțile In post 

și rugăciune, ca nu cumva să 
se accidenteze vreunul... Dupâ 
cum ai văzut, insă, Broșovschi... 
Ești un om fericit, Bazile. Cred 
că ai cel mai bun lot din țară.

— Glumești.

câștiga (itlul la pa; 
e in fotbal. La „Tine!
Savu face tușa. 1. 

juca non-stop.

I

I«a« CHIRII*

IMAGINAR
?i 

cu

fi. Baxile... A pre
face Dan ia Bel-

Dumitru. Lupesc» 
joace un pic și

Man
ar 
ar

va 
se-

să planting a da:

vitala.PE TEME SPORTIVE

(Urma-a 
dtr» pag. t/

i

Numele 
amintește de o

o așteptăm cu 
categoria pană

Printre cei care au impresionat 
spectatorii in mod deoseb.t au fost 
Antoniu Vasue și Gabriel Pometcu, 
doi dintre favorițiî întâlnirilor de 
duminică.

Gabriel Pometcu : 
lui Gorea îmi 
infringere...'

ibox

Venind tn sprijinul acelor care 
au o strinsă legătură cu activitatea 
fotbalistică (conducători, antrenori, 
jucători, arbitri) F.R.F. a editat o 
broșură, ieșită de curînd de sub 
tipar, intitulată „REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE A ACTIVITĂ
ȚII FOTBALISTICE". Spicuim din 
ruprins: despre cluburile fi secțiile 
de fotbal: despre jucători și jocu
rile- de fotbal; terenuri, abateri și 
sancțiuni: despre arbitri.

O lucrare utilă si instructivă 
care nu trebuie să lipsească din 
biblioteca tuturor acelora care au 
tangență cu mișcarea fotbalistica 
din țara noastră și pe care le-o re
comandăm. Lucrarea poate fi pro
curată prin intermediul Consiliilor 
județene pentru educație fizică 
sport.

se

locul 
celor

Mon-

se anunță Întreceri

SIMPOZION
LA PIATRA NEAMȚ

Timp de două zile, s-a desfășurat, la 
Piatra Neamț, un interesant simpozion 
sportiv pe tema „Considerații privind 
procesul instructiv-educativ tn handbal'1, 
manifestare găzduită de sala de sport a 
clubului Ceahlăul.

tn cadrul simpozionului au avut loc 
expuneri teoretice, dezbateri, lecții șl 
demonstrații practice susținute de echipe 
de handbal din județul Neamț, au fost 
proiectate — și comentate — filme docu
mentare pe această temă.

Reuniunea, care și-a dovedit din plm 
utilitatea, a fost organizată de C.J.E.F.S. 
Neamț in colaborare cu Casa județeană 
a Corpului didactic, bUcurindu-se de pre
zența unuia dintre renumite noștri teh
nicieni în materie de handbal, antreno
rul îede.-al prof. Gabriel Zugrăvescu.

George GROAPA, coreap.

dii de diverși invitați.
Astfel, ziaristul bucureștean Paul Ocht- 
albi a prezentat cursantelor referatul in
titulat „Mari tatflnlri internaționale de 
box”, temă care — însoțită de pelicula 
respectivă — »-a bucurat de un real 
succes.

Cornel POPA-coresp. județean

CROSUL FETELOR

specialiști 
asistați de

echipe de 
trimiși de 
colegi din

creată de centralele

Biroul de presă va 
timpul competiției.
Mirean COSTEA

TINERII JUCĂTORI ROMANI
Recent s-a 'întors în Capitală selecțio

nata de hochei (juniori) a țării noastre 
care a participat ia un turneu interna- 
țianal. organizat între 8 și 12 martie la 
Bratislava și dotat cu „Cupa Dunării . 
La întrecere au luat parte 3 formații, 
.1 părți te in două serii, echipa română 
făcînd parte din seria secundă împreuna 
cu reprezentativa Iugoslaviei și cu e- 
chipele de club Slovan Bratislava și 
DulCa Prag a. iată rezultatele Înregis
trate de tinerii hocheiști români : cu 
Dukla Praga 4—1 (2—8. 1—9, 1—1), cu

DE MARE SPECTACOL

SE PREGĂTESC PENTRU C. E.

„ABC-UL ACTIVISTULUI VOLUNTAR"

La Constanța, din inițiativa Comisiei 
de sport șl turism a Consiliului județean 
al sindicatelor și cu sprijinul Universi
tății populare s-a organizat, nu de mult, 
un curs de pregătire a cadrelor tn do
meniul activității sportive de masă și 
performantă, curs intitulat — sugestiv — 
„ABC-ul activistului voluntar".

în cadrul cursului — la care p&rtitpâ 
peste So de activiști sportivi, președinți 
gi secretari de asociații din municipiul 
Constanța — lecțiile, teoretice sau prac
tice, eîfit «e cadre calificate

Cu ocazia Zilei de 8 Martie, la Sibiu, 
In organizarea Comitetului municipal 
U.T.C. și a Comisiei județene de atletism 
s-a desfășurat prima întrecere de cros 
din acest an, destinată — în exclusivitate 
— fetelor.

Traseul, găzduit de parcul Sub Arini, 
a măsurat distanțe de 300, 800 și 1 000 m, 
numărul total al participantelor ridichi- 
du-se la 140.

Iată numele celor trei cîștigătoare: 
500 m — Lucia Boboc (Șc. generală nr. 1); 
«Oo m — Vodă Biotor (Șe. generală nr. S); 
1 000 m — Edith Liptac (Liceul pedago
gic). me

participante, și cete de patinaj 
cuprinzînd o singură probă pe distanța 
de 409 m.

Alături, pe o pantă înclinată, tinerii 
amatori de săniuțe (in imaginea noastră, 
alrniațl înaintea startului) au oferit în
treceri disputate, încheiate cu victoriile 
Elisei Giurea și a lui Nicușor Samoilă.

în sala de educație fizică a liceului, au 
avut loc întreceri de șah și tenis de 
masă, Elena Cioruță. Radu Motoc (la 
șah) Neguța Mihăiîescu și Gabriel En- 
eiu '(la tenis de masă) înscriindu-și nu
mele pe lista ciștigătorilor duminicii spor
tive.

i.a sBrșituL întrecerilor, tinerilor spor
tivi clasați pe prinîEle locuri li s-au o- 
ferit premii, consttnd din diplome si 
cărți.

Victor ȘTEFANESCU-coresp.

GALATI:
LA

IONTESCU-coresp. județean

DUMINICA SPORTIVA 
LICEUL NR. 7.

incinta Liceului nr. 7 dinRecent- tn ______ ____ ...
Gaiați. prin grija cadrelor didacace de 
specialitate, s-a organizat o frumoasă 
duminică sportivă, la care au fost a- 
trași mulți dintre elevii acestei unități 
de tavățămtat.

în curtea sedii, pe patinoarul natural 
amenatat cu migală, s-au consumat 
tntreqerile ds Pțțjgțal <W 21 ««

„CUPA ȘCOLI! SPORTIVE" 
LA REȘIȚA

Desfășurat pe un timp frumos, dar pe 
o zăpadă prea moaie, tradiționalul trofeu 
reșițean de schi „Cupa școlii sportive", 
competiție cuprinzînd o cursă de fond și 
una de slalom, în două manșe, s-a des
fășurat recent la poalele Semenicului, 
bucurindu-se de o masivă participare.

Cursa de slalom a revenit lui Helmuth 
Konecsny (Șc. sp. Reșița), care a tota
lizat timpul de 96,1 s. devansîndu-și ad
versarii tacă de la primele poeți.

La fond (10 km), a ciștigat — surprin
zător — Juniorul Victor Colcea, de la 
Olimpia Reșița, ou 5-5:03. depășind ta 
clasament pe favorițiî probei, seniorii 
Emerich Demeter și Helmuth Făt.

Dora GLAVAN'-coraep. județe»»

în gala pe care 
atîta nerăbdare, la 
se vor intilni campionul națion i- 
Gabriel Pometcu și dir.amovtsti 
Eugen Gorea. Deși cei doi Jțj vor 
măsura forțele pentru prima oară, 
Gabriel Pometcu ne-a declarat că 
numele lui Gorea îi amintește de 
o înfrîngere. Cu ani în urmă, unul 
din frații Gorea, Lucian, l-a învia» 
la puncte. Campionul „penelor" 
speră că de data aceasta va tranșa 
în favoarea sa disputa cu„. clanu’ 
fraților Gorea. Rămîr.e de văzut 
ce replică îi va da Eugen.

în legătură cu această partidă, 
antrenorul Constantin Nour ne-a de
clarat : „Gorea știe să boxezs foar
te bine cu stîngacîi, motiv pentis 
care meciul va fi interesant. Po
metcu rămine. însă, marei» favj- 
rit.“

prezența lui Ciochină .a competiții 
continentală. Selecționerii, insă, 
l-au preferat pe Antoniu și. după 
cum s-a văzut, nu s-au înșelat. Ri
valitatea dintre cei doi seraiuțori 
s-a menținut insă ți, ca urmare fi
rească, partidele lor au fost mereu 
deosebit de spectaculoase. în parti
da la care vom asista peste cîtev s 
zile. Ciochină va arunca in lupii 

■ goarea tinereții și cunoștințele 
tehnice acumulate cu pasiune în 
dorința de a obține, în sfirșit. • 
victorie asupra campionului. La ria
dul său. vicecampionui european de 
ia Madrid s-a pregătit cu seriozitate 
să-și apere locul în reprezentativa 
țării. ..Nu sint încă... bătrin pen
tru a renunța la șefia categoriri 
semiușoară — ne-a declarat Amo
niu. E adevărat că sint veteranul 
formației, dar nu știu cum se face 
că tocmai acum mă simt mai în 
formă. Și, pe urmă, am ți eu o a.r-

biție Vreau ca la 27 august, cînd 
voi împlini 30 de ani, să fiu anga
jai in lupta ce va începe pentra 
medaliile olimpice. Nu cred că Cio
chină va putea să-mi strice planu
rile."

Lată și părerile despre meci ale 
antrenorilor care i-au pregătit pe 
cei doi rivali :

Ion Chiriac: „A sosit momentul 
ca Ciochină să-și valorifice talentul 
și să tranșeze in favoarea sa riva
litatea cu Antoniu. Pentru această 
partidă l-am pregătit cu multă a 
tenție și cred că de data aceasta 
victoria va fi de partea tinereții."

Constantin Nour: ..Antoniu încă 
na poate fi învins. E adevărat că 
Ciochină e un băiat bun, dar 
are încă arme cu care să-l bată 
campion. Duminică se va vedea 
Antoniu mai are mudte de spus 
nu nutnai pe ringurile noastre, 
și Ia Jocurile Olimpice."

Iugoslavia 3—S (1—2, 2—0. 0—1), eu Slo
van Bratislava 2—3 (0—1, 1—1, 1—3). în 
urma acestor rezultate, juniorii români 
s-au clasat pe locul secund tn serie dis- 
putînd ta companja echipei ZKL Bnw 
locurile 3—4 ale clasamentului final. 
Victoria a revenit formației cehoslovace 
cu scorul de 5—4 (6—0. 3—0. 2—4). In 
cele din urmă, echipele s-au clasat ta 
aceasta ordine: 1. LVS Poprad, 2 Slovan 
Bratislava. 3. ZKL Brno, 4. România. 5. 
Dynamo Berlin, 6. Iugoslavia, 7. CLTK 
Praga, 3. Dukla Praga.

CeL maj buni jucători aj echipei !n 
acest turneu au fost Moroșan, Csedo, 
Justinian. Leonte și Pisaru.’ Juniorii ro
mâni vor pleca ta ziua de 23 martie ta 
localitatea Ly"s din Elveția pentru a lua 
parte la jocurile grupei B a campiona
tului european de hochei pe gheață, re
zervat juniorilor. Selecționata română 
face parte din siria a II-a alături de 
reprezentativele Ungariei. Danemarcei. 
Elveției și Franței.

Biletele pentru CAMPIONATUL 
MONDIAL DE HOCHEI grupa B;e 
pun în vînzare începind de astăzi 
la următoarele case de bilet» : Pa- 
dnoarul ,23 August4*, Loto-Prono- 
sport, Halelor nr. 5 și C.N.E.F.S.

Casele funcți-xiează de la orele 
ft—20.

Antoniu Vasile: „Nu sint 
tncă- bă t rin pentru a renunța 
la șefia categoriei semiușoară11

Antonia Vasile — Gheorghe Cio
chină. lată o partidă cara și ea pu
tea foarte bine să țină capul de 
afiș al reuniunii de duminică. Rîva_ 
iitatea dintre cei doi a început încă 
înainte de campionatele europene 
de la Madrid, când nu puțini au 
fost «pecdftksfe caza au cafț|5"j.»

nt 
pe 
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U’m ptmn (Gheorghe Ciochină.; de cart tto 4șton4ti Vasil* w-t tste fricii.
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PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. II DIN 13 MARTIE 

1372
Fond general de premii : 3 080 37: 

din care 1 643 422 lei report.
Extragerea I : 13 41 16 40 0 30
Fond de câștiguri : 17S4 342 lei. 

care 1 053 487 lej report cat. 1
Extragerea a II-a : 31 37 18 10 23
Fond de ciștiguri : 1 286330 lei, 

care 591 933 lei report cat. A.
Plata cîștigurllor la acest concurs se 

va fare astfel :
tn Capitală începînd cu data de joi 

23 martie piuă la 30 aprilie 1972. inclusiv: 
In Iară începînd de aproximativ luni 
27 martie pînă la 29 aprilie 1972, inclusiv.
CtȘTIGATORTI EXCURSIILOR ATRIBUI
TE LA TRAGEREA SPECIALA -----
NOEXPRES A MĂRȚIȘORULUI

1 MARTIE 1972
(Turul Cehoslovaciei, continuare) 

Atanasiu Irina — București : 82. 
Mihai — com. sebiț, jud. Arad ; 
Preda Steîian — com. Bîrlogu, jud. Ar
geș ; 84. Popescu E. Gheorghe — câmpu
lung. jud. Argeș ; 85. Dodu Vasile — O- 
î-așul Gheorghe Gheotgl’iu-Dej. jud. 
Bacău ; 86. Kovacs Arpadi — Oradea : 
87. Prodan Neculai — corn. Avrămenl. 
jud. Botoșani : 88. Simileanu Vasile — 
Brasov : 39. Bălău Iacob — Brasov : 
90. Rapp Ernest Zaltan și 91. Sfirtea 
Gheorghe Marin din Cluj ; 93. Dumitru 
Traian șl 93. Dumitru Chirpac din Con
stanța : 94. SăvuJescu Răzvan — Moroasrt. 
iud. Dîmbovița ; 93. Polg Tom — Galati : 
96. Gruia Vasile — Tg. Jiu : 97. Guș 
Vasile — Hunedoara : 96. Anton lem — 
lași ; 99. Tănăsescu Stanca Amelia — 
cam. Borănești, jud. H£av ; 160. Mihuț 
Nloodta — Sighetul Marmatîel, jud. Ma- 
tsaHwm- (Continuare ta tsiaăîaj ti# 
■.■ÎBSrf). re-

ERO
DIN'

: 81.
Veea

83.
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ÎIWMDEVM, CU METALUL DE LA 3-0, CAMPIONII
NU-I DE GLUMIT!

METALUL BUCUREȘTI -
CÎMPINA, 15 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — La Cîmpina vre
mea a fost admirabilă, terenul de 
joc excepțional, publicul neobișnuit 
de numeros, entuziast și obiectiv. 
Iar în acest cadru ideal de între
cere n-a lipsit (ar fi fost și păcat!) 
nici fotbalul. Și asta grație, în pri
mul rînd, comportării peste aștep
tări a, talentatei echipe a metalur- 
giștilor bucureșteni, care timp de 
90 de minute s-a plimbat pur și 
simplu (uneori s-a și distrat .') in 
compania unui adversar de catego
rie superioară, martor neputincios 
la acțiunile de virtuozitate fotbalis
tică ale acesteia.

Victoria echipei antrenată de Paul 
Popescu este rodul omogenității 
sale de ansamblu, al echilibrului 
tactic și mai ales al unei ambiții 
caracteristice numai acelora care 
vor să obțină cu adevărat victoria. 
De cealaltă parte, F. C. Argeș, pa
lidă expresie a unei divizionare A, 
a deziluzionat. Formația care numai 
cu trei zile in urmă surclasase pe 
Sport Club Bacău s-a mișcat par
că cu plumb în ghete, fără convin
gere, decepționant. Așa se șt expli
că de ce pe teren a fost o singură

F. C, ARGEȘ 3-1 (1-0)
echipă, Metalul, care nu o dată s-a 
întrecut pe sine în dorința de a-și 
onora o carte de vizită, aceea de 
specialistă a Cupei. Cele patru go
luri ale întilnirii au fost înscrise tn 
ordineî min. 42 — GEORGESCU 
(din 11 m. In urma unui fault în 
careu comis de Vlad); min. 58 — 
OMER (un nou produs al pepinierei 
metalurgiste), după o acțiune colec
tivă care a făcut șah-mat întreaga 
apărare argeșeană; min. 70 —
TROI, la capătul unei acțiuni indi
viduale de toată frumusețea și min. 
90 — DOBRIN — tardivă încercare 
de a salva onoarea echipei sale și 
a răspunde într-un fel amabilității 
gazdelor, care i-au oferit la început 
de meci un buchet de flori.

Arbitrul Em. Vlaiculescu (Ploiești) 
a condus foarte bine următoarele 
formații!

METALUL i Petre Iosif — Nedel- 
cu, Moraru. Apostol, Mateescu, Pro
fir, Stan. Iancu, Georgescu, Troi, 
Omer. (min. 77 — Trandafilon).

F. C. ARGEȘ i Stan (min. 74 Ni- 
culescu) — Pigulea, Barbu. Vlad, 
Ivan II. Prepurgel, M. Popescu. Do- 
brescu (min. 46 Roșu), Frățilă. Do- 
brin, Jercan.

CÎSTIGĂ CU DIFICULTATE
DINAMO — TRACTORUL BRAȘOV 3—2 (1—0)

FLOIEȘTI, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). De la campioana 
țării pînă la o echipă de Divizia C 
este o mare diferență. Cel puțin 
teoretic. Dar cei 5 000 de spectatori 
n-au avut prea multe motive să a- 
plaude victoria bucureștenilor. §i nu 
pentru că ei ar fi ținut cu echipa 
„mai mică*, de la care așteptau o 
surpriză. Adevărul este că Dinamo 
a reușit să obțină victoria după un 
meci echilibrat. In prima repriză, 
controlat apoi un timp cu autoritate 
de echipa campioană care, la scorul 
de 3—0, a crezut* că lupta este În
cheiată și nu a mat insistat, dir.d 
posibilitate brașovenilor să facă un 
final de partidă neașteptat de fier
binte.

Meciul a început furtunos. In min. 
2. brașoveanul Staicu a fost ia un 
pas de 
respins 
till In 
a ratat
bucureștenii au deschis scorul t 
Popescu a centrat în careu, 
trache a șters mingea cu capul, fun
dașul Șerb a Încercat să degajeze, 
mingea a sărit din pămlnt și a tre
cut pe Ungă el Arbitrul a văzut că 
i-a atins mina brațo'eanulul șl < a- 
cordat 11 m. Noi apreciem decizia 
drept injustă, pentru că fundașul 
Serb nu a avut intenția să joace ba
lonul cu mina. LUCESCU a transfor
mat penaity-uL

După pauză. Dinamo șl-a luat ro-

gol, dar Constantinescu a 
cu piciorul de pe linia por- 
mtautul următor, D. Popescu
de la 2 metri. In min. 22,

D.
Dumi-

Mihai IONESCU

TIMIȘORENII SINT PUȘI
PE FAPTE MARI

„POLI" — CRIȘUL
ARAD 15, (prin telefoa. de la tri

misul nostru). Cam 2 000 de suporteri 
timișoreni au venit la Arad, titr-o 
superbă zi de primăvară, crezlnd în 
șansa lui Poli. Și după ce a elimi
nat pe deținătoarea trofeului, echipa 
de pe Bega a reușit să treacă și de 
fostul ei rival din Divizia B. Poli 
s-a calificat grație regulamentului 
(fiind echipa de categorie inferioa
ră), dar egalitatea aceasta neschim
bată nici de prelungiri îi avantajea
ză, într-un fel, pe— divizionarii A. 
Poate și pentru faptul că in min. 85 
Bungău a fost trlntit In careu, fi-v 
ca arbitrul Topan să acorde per.a- 
tvul de drept. Dar, în primul rfzxL 
pentru că Poli, deșî n-a «trălucit, a 
jucat mai bine decît adversarul său. 
de la începutul reprizei a doua și 
pînă în mîn. 120. Așa cum Incec i** 
meciul, formația orădeană se anun
ța învingătoare.’” Jocul stucenți- ' 
nu-și găsea ritmul din partida cu 
Steaua, iar Crișul, mai sigură și mai 
incisivă, avea să înscrie repede (mix 
7) și ușor prin TAMAȘ. la o greșea
lă a portarului Filip. Crișul a r*'a: 
aooi în min. 14, tot pria Tamas, 
momentul psihologic. Cu acest g : 
înscris, meciul ar fl lost jucat. Asa 
Insă, el a devenit nemos, cinci *u- 
cători (Fulop, Bojin, Lucaci. Pare 
Nicolae șl Covaci) primind anrertio- 
mente în prima repriză.

De prin min. K. a ve--* vzemea 
timișorenilor. Atunci clnd Bungăs C 
schimbase pe Surda» «1 dzi Șc- c; .

1—1 (0—1, 1—1)

părăsea arena accidentat. lipsir.du-«l 
formația de singurul jucător cu am
biție. .Tunarul* de pe Bega, Bungău. 
nu numai că a trimis cîteva „torpile* 
(min. 66, 89, 93, 102 fi 117), dar a st 
c-eat echipei alt ritm și alt moral. 
Poli avea să egaleze imediat dună 
introducerea lui Bungău (min. 63), 
la o gravă greșeală a apărătorilor 
din Bihor t Lucaci a trimis o minge 
acasă, fără să-l vadă pe portarul 
Catena, care Ieșise prea in față, ba
lonul a trecut de cei doi orădeni st 
BOJIN — pînă atunci ca și inexis
tent — a înscris. Din acest minut, stu
denții sint stăpir.ii jocului Vor rata 
foame mult, și chiar dacă Crișul are 
o „bară* in min. 75 prin Covaldc, 
timișorenii au cele mai mari regrete 
tn două momente cruciale — min. 90 
si 119 —, cind Copăceanu șl Bungău au trecut pe ~~ ~ - - -
tată. Dar si 
aniir.țind că e 
actuala ediție

A arbitrat

lingă o victorie meri- 
asa Poli s-a califica”-. 
nusă ce facte mari Ia 
a Cupei.
satisfăcător \*

Fihp — Rotaru. 
, Maier. Faina.

Mafii, Surdaa 
Duna. Boita. Cu

Mirrwo IONESCU

DIFERENȚA DE VALOARE
ȘI-A SPUS CUVINTUL

OLIMPIA SATU MARE — A.S.A. TG. MUREȘ 0—2 (0—0)
ORADEA, 15 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — Specta
torii orădeni. care nu cunoșteau 
cele două echipe, au rămas la în
ceput plăcut impresionați ce evo
luția jucătorilor din Satu Mare, 
care au condus, in primele 45 de 
minute, ostilitățile, mureșer.:: apă- 
rîndu-se însă organizat, precis, și, 
contraatacind, e adevărat destul de 
rar, dar de fiecare dată extrem ce 
periculos. Noroc cu Pusztai. por
tarul Olimpiei, care a intervenit 
salvator la cîteva dintre aceste 
șarje simple ale elevilor lui Bone.

După pauză, diferența de valoare 
dintre cele două echipe tși spune 
cuvîntul. Mureșenii, mai experimen
tați, se dovedesc mult mai pericu
loși în acțiunile ofensive și deschid 
scorul în min. 55. Balonul centrat 
impecabil de Lucaci a fost reluat 
de HAJNAL, de pe linia de 16 m,

ptiternie și precis. Al doilea coi va 
fi marca: de FAZECAȘ (min. 75), 
care a reluat, cu capul, balonul cen
trat tot de Lucaci.

Cu toate strădaniile Olimpie: d:n 
finalul meciului, tabela de marcaj 
nu se va mai modifica, A. & Ar
mata calificindu-se merituos, după 
părerea noastră, in sferturile de 
finală ale Cupei României.

A arbitrat foarte 
iescu (Oradea).

AAA. i Nagel — 
Ispir. Czako, Orz a.
Naghi. Fazecaș, Hajnal.

OLIMPIA i Pusztai — Moldovan, 
Filip. Jula (min. 81 Enache), Neu- 
maier, Knoblau, Konig, Podleszni. 
Libra. Petz, Borota.

bine M

Șleam, 
Boloni.

Bâdu-

Szdlosi. 
Lucaci

Hie GHIȘA

VICTORIE SIGURA
RAPID — UNIREA DRAGAȘANI 2—0 (2—0

PITEȘTI, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Clteva mii de pl- 
teșteni au luat 
dionului 1 Mai pentru a ur 
oeastă partidă de Cupă în 
după o scurtă 
elevii lui Bazil 
superioritatea și au dominat uneori 
cu autoritate. Bucureștenii au ac
ționat cu dezinvoltură pe un front 
larg, la atacuri participînd, deseori, 
ți cei doi fundași laterali.

Replica Unirii a fost destul de 
timidă. Jucătorii din Drăgășanl, ti
morați, probabil, de faima adversa
rului, au evoluat fără prea multa 
ambiție, fiind preocupați In majo
ritatea timpului de construirea unor 
faze frumoase la mijlocul terenului, 
dar fără să pericliteze, cit de cît, 
poarta apărată de Răducanu. Sem
nificativ în acest sens este faptul 
că tn prima repriză înaintașii Uni
rii n-au trimis niciodată balonul 
spre poarta bucureștenilor I După 
10 minute de joo echilibrat, fero
viarii au acționat mai sigur și în 
min. 15 au deschis scorul. Dumitru 
a executat o lovitură liberă de la 
25 ni și NEAGU, 
pediat balonul în

loc în tribunele sta- 
nentru a urmări a-

1 care, 
perioadă de tatonare 
Marian și-au impus

cu capul, a ex. 
plasă. In conti-

nuare, Rapidul a dominat, dar D. 
Ene (min. 27) șl Nășturescu (min.

poziții favorabile.30) au ratat din poziții favorabile. 
Cu trei minute înainte de pauză 
D. Ene l-a servit, printre apărăto
rii Unirii, pe NEAGU ți acesta a 
șutat sec, făcind inutil plonjonul 
portarului Vătășescu : 2—0 pentru 
Rapid.

In repriza secundă, aspectul jo
cului a rămas același. Schimbările 
efectuate de antrenorul B. Marian 
n-au avut darul de a mări efica
citatea bucureștenilor, tatrucît Dinu 
imin. 55), Dumitru (min. 70) șl Pop 
(min. 80) au irosit posibilitatea de a 
majora scorul. Foarte bun arbitra
jul brigăzii plteștene condusă de 
I. Chilibar.

RAPID i Răducanu — P'’P. Boc. Lupescu, Codrea, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, D. Ene (min. 60 — M. 
Stelian), Neagu, Codreanu (min. 66 
— Petreanu).

UNIREA t Vătățescu — Răbăian 
(min. 89 Oprea), Preduț. Ciornei, 
Onea, Zăvoianu, Flichlș. Drăguți n. 
Marin (min. 75 Stan), Dumitrațcu. 
Brînduț.

Pompiliu VINTILA

In turneul internațional de șah de la BelgradTURNEUL DE ȘAH

lui în serios. In min. 50, Sălceanu 
centrează înalt, DUMITRACHE se 
înalță și înscrie cu capul, în stilul 
său caracteristic, un gol splendid 
Divizionara A se detașează, creează 
faze frumoase care au culminat cu 
cea din min. 57, centrare Lucescu, 
,.cap“ Dumitrache, Dinu oprește 
mingea pe piept și șutează din voie, 
ridicind scorul la 3——ti. Acum se pu
nea problema scorului. Total deco- 
nc' tata (s-o spunem de-a dreptul, 
neatentă), apărarea bucureșteană es
te surprinsă de un contraatac la ca
pătul căruia Constantinescu este ușor 
bătut de șutul lui PETRUȚ. Era min. 
68. Dinamo nu prevede pericolul și 
tn mîn. 83 primește o nouă lovitură! 
contraatac brașovean, șl Iarăși PE- 
TRUT, cu mingea la picior, trece de 
Sătmăreanu. de Cavai și înscrie din 
nou (în acel moment Dinamo era în 
10 oameni; se accidentase Dobrău). 
Brașovenii prind aripi, în min. 87 
Petruț țutează din nou, dar Cavai 
plonjează pentru a reține.

A arbitrat T. Eeca (Brăila), bine, 
cu excepția deciziei din min. 22.

DINAMO : Constantinescu (min. 76 
Cavai) — Cheran, Sătmăreanu II. 
Dinu, Deleanu. Dobrău, Nunweiller 
VI, Sălceanu, D. Popescu 
Dumitriu II), Dumitrache,

TRACTORUL: Cuteanu
Petrică, Dragnea, Romanov
Bișniță), Marcu, Ionescu, Petruț, Vă- 
tav, Kerestej, Staicu.

Coniîantin ALEXE

(min. 46 
Lucescu.

— Șerb, 
(min. 46

I
I
I

DE LA

TIMIȘOARA
runda » 4-a a turneului inter- 

de la Timișoara

■■

NICOLAU A ÎNVINS PE VEROCZI
în

național de șah 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Barcza — Espig Vi—Ui, Ghiz- 
davu — Ghițescu Intr., Kirov — 
Șamkovici Vi—Vb Pavlov — Messing 
ifi—t/i, Cobo — Paoli Ui—Ui, Ungu- 
reanu — Ghindă 1—0, Alexandi es
eu — Honfi 0—1.

ÎN CLASAMENT conduc atam 
Honfi și Ungureanu 2Ut (1), urmați 
de Șamkovici

1 țescu 2 (1) etc.

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

0 DISPUTĂ ECHILIBRATĂ, l
ISPECTACULOASA

JIUL — S. C. BACAU 1—0 (1—0) 
țescu se reflectă in majoritatea ac-| 
țiunilor jucătorilor de la Jiul. STO-* 
IAN pierde in min. 30 o bună oca
zie de a deschide scorul, dar tot cil 
— in min. 36 — înscrie imparabil.l 
de la 10 metri, golul calificării, la 
o combinație de mare efect (coau- ■ 
tor Mulțescu) care a făcut țah-matl 
intreaga apărare băcăuană. Două mi-’ 
nule mai tirziu, Naidin (servit de 
Mulțescu) se trezește singur eu Ghi.! 
ța dar șutul său. din voie, trece! 
milimetric pe lingă bară. .

La reluare, băcăuanii se avîntă in I 
ofensivă ți in min. 63 asistăm la o 
fază dramatică la poarta lui Suciu. I 
șuturile consecutive, de Ia cițiva me- | 
tri. expediate de S. Avram. Hrițru 
». Pană fiind respinse de apărare ■ 
'Brutele se scurg In defavoarea bâ-1 
rs jamlor, care atacă cu toate for- ■ 
lele, dar na ți eu suficienta clarita- 
ta Avlntați Ir. ofensivă. jucător:: I 
de la Sport Ckib stat surprinși de | 
cîteva ort deșcoperiți s> Stman. scă
pat singur, pe contraatac (ann. fi? ți I 
îi» este niocat. urima oară de C--rtă,|

(prin telefon. de laBRAȘOV, ÎS 
trimisul nostru).

Capul de afiș
— —ia. singixra Intli— 
jat două ech:
naștere, 
unei disputa spectaci 
brațe, presărată cu suficii 
uni de calitate, 
per.ti-j cei aprpxi 
tatori prez 
mi Imereui.d.
dementul jccs*
mecul cu F. C. X.-țeș. a-.t 
la S. C. Bacă a au alir .aL ac 
: -- - ■ tăre> - -*. - -
rut Vâtefu si Dușau. in lima Medi
ană și Prutenan pe artaa dreac’a 
In timp ce Ecgen Iordaebe a prefe
rat același .11* ca-e a invta*

■iii de fi- 
anga- 
a cat 

at, 
lease. echili- 

snte arji- 
sausfacție 

ativ 2 30a de spec- 
ir. tribunele stadin-.u-

ll optimilor 
care a 

de Divizia A. 
m era de aș:

raa 
i

sa*a a

>rtar. IU 
Ini.

serate

bara

■ _
A

p.

2'/j. Pavlov și Ghi-

ARCAN — coresp.

După o ti repaus, turneul 
internațional feminin de șah de la 
Belgrad a continuat cu partidele 
din runda a 7-a. Maestra româncă 
Alexandra Nicolau a cîștigat o fru
moasă partidă de atac la Veroczi, 
în timp ce Elisabeta Polihroniade 
a remizat cu Katia JovanovicL Re
miza a fost consemnată și în par
tida Gordana Jovanovicj — Piha- 
lici. Maria Ivanka a pierdut la 
Kalchbrener, iar lidera clasamen
tului, Milunka Lazarevici, a între
rupt în poziție complicată cu Be- 
lamaricL

în clasament conduce Lazarevici

cu 5 puncte șl două partide între
rupte, urmată de Alexandra Ni
colau — 5 puncte. Elisabeta Poli
hroniade — 4 puncte ți o partidă 
întreruptă, Veroczi ți G- Jovanovid 
— cîte 4 puncte.

LISTĂ DE SUBSCRIPȚIE

OLIMPICII BRITANICI
15 (Agerpres). — In An- 

„_ __ __  lansată o subscripție pu
blică pentru a contribui la subven
ționarea loturilor sportive britanice 
pentru Jocurile Olimpice de vară de 
la Miinchen. Comitetul olimpic en
glez speră să colecteze în acest fel 
suma de circa 200 000 lire sterline 
necesară cheltuielilor de pregătire a 
circa 350 de concurenți.

PENTRU
LONDRA 

glia a fost

ocreata5=brov-

I

irt.L-ar sa:i-*âcător Tr. Moar-1 
i.ntat la msa de C. Gtațâ ți | 
•sen «teț: <Ln Braso -'.
L: Sacru — Gsorgv-.-c. G«or-| 

Stccker. Tocea. Cocoraanl. I
- - 70 M. Maria-.), Ltbardi, Fâ- * 
Multesta. Steiac. Xaidta. , 

S. Q BACAU: Ghiță — Mioc, Ca-I 
targiu. Velicu. Comănescu._ Vătafii. I 
Dulan (min. 45 H 
Dvmbrovschl (min. 
grabei. S. Avram.

gas
cu, __

Pni). Ru-|

GK N. I
CALIFICARE DECISĂ j

DE REGULAMENT
F. C GALAȚI — „U" CLUJ 0—0 (dupd prelungiri)

PLATRA NEAMȚ, 15 iprin telefon, 
de la trimisul nostru). Interes 
foarte mare aici, față In față aflin- 
du-se actuala și fosta echipă a an
trenorului Teașcă. Confruntarea a 
dat dștig de cauză gălățenilor, după 
un meci foarte frumos si interesant. 
Încheiat cu un rezultat echitabil 
de egalitate. Egalitate care califică 
pe F. C. Galați — ca echipă de ca
tegorie inferioară — in faza urmă
toare a Cupei României, această 
formație avind de acum două .vic
time* in rlndul divizionarelor A.

A fost evident încă de Ia debu- 
partidei că divizionarii B țin

teau un joc egal, plaslndu-l pe Adam 
ca libero și avind toată apărarea 
ater.tă la orice schiță de atac clu
jean. 
a decurs 
chiar 
multe 
tale-

In 
Crețu 
după — — ----------  -------
zat de către arbitru. Abia după a- 
ceasta. studenții clujeni s-au trezit

Pină In minutul 60, partida, 
Ir.tr-o notă de echilibru, 

dacă F. C. Galați a avut mai 
ocazii de gol, toate insă ra-

minutul 56. fundașul clujean 
a fast eliminat de pe teren 

ce in prealabil fusese, averti-

RUTINA ÎNVINGĂTOARE
ÎN DISPUTA

DUNAREA CALAFAT —
RM. V1LCEA, 15 (prin telefon, de 

|a trimisul nostru). Dunărea Calafat, 
îmbărbătată de victoria asupra Pe
trolului in etapa trecută a Cupei, a 
venit la Rm Vîlcea, cu ambiții, ve
leități și... 100 de suporteri opti
miști. C.F.R. Cluj, după o campanie 
grea în disputa cu Dinamo București, 
din prima etapă a campionatului, si 
înaintea altui meci de mare miză 
(duminică, în compania Universită
ții Craiova), a venit și ea pe malul 
Oltului dornică de reușită și preo
cupată în același timp de a-și drămui 
forțele In modul cel mai judicios cu 
putință. In atari condiții, elanul tre
buia să Înfrunte rutina și, din cioc
nirea lor, a triumfat cauza echipei 
mai experimentate și, bineînțeles, 
mai avansată In abecedarul jocu
lui de fotbal,Tntr-adevăr, C.F.R. Cluj a jucat 
pentru rezultat, economicos și sigur, 
amendînd. atunci cînd a avut oca
zia, naivitatea defensivei unei for
mații de Divizia C. Primul prilej s-a 
ivit repede. In minutul 2, cînd Pe- 
țrescu a jonglat puțin cu adversarul 
său direct, a centrat apoi cu mare 
adresă, pentru ca SORIN BRETAN 
să arunce mingea In plasă, cu capul,

CU ELANUL
C.FR, CLUJ 0—2 (0—2)
peste c apărare împietrită de frumu
sețea simplă a fazei. Golul al doilea 
a venit mai tirziu. în min. 43, el pie
rind din bocancul lui OCTAVIAN 
IONESCU care a preluat, printr-o 
piruetă spectaculoasă, o minge peste 
care săriseră doi coechipieri.

După pauză 
continuu 
pentru a 
de clteva 
imprecis, ] 
menținut 
nului prin

i a fost 
al celor de 
realiza ceva, 
ori vlrtos la i 

prin Gutuie și 
mingea la m _ 

____,___ i eforturile celui mai tehnip 
jucător al lor, Corneanu. Dar Iluzi
ile echipei din Calafat s-au dizolvat, 
într-un decalaj de valoare firească 
și evidentă

A arbitrat foarte bine Zoltan Szec- 
sei (Tg. Mureș).

DUNĂREA i Iovae — Dumitru, Pe- 
trițor, Trăistaru, Teică. Pir joi (min. 
56 Rămoiu), Corneanu, Baroga, Stoi
ca. Gutuie, Stoian,

C.F.R. i Gadja — 
Fenzeș, Roman, M.
S. Bretan (min. 83 
nescu, Vișan (min 
țrescu.

I

I

un zbucium 
la Dunărea 
Ei au tras 

poartă, dar 
Teică, și au 

lijlocul tere-

Lupu, Dragomir, 
Bretan, Cojocaru, 
Culcear), O. Io- 
73 Țegean), Fe-

I. C,

Veteranul echipei de haltere a Ungariei, Jmre FOldi a avut un . start 
bun in acest an. In concursul internațional de la Ulm el a corectat re
cordul mondial la „împins” cu o performanță de 137,5 kg la categoria 
cocos! ' Un început promițător înaintea campionatelor europene de la 
Constanta (13—21 mai) și a J.O. de la Milnchen.

HOCHEIȘTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI

In r. f. a GERMANIEI

TELEX
Tumeul internațional feminin de 
bal de la Szczecin s-a încheiat 
torta formației locale Pogon, ta 
decisivă, handbalistele poloneze 
trecut cu scorul de 12—9 (4—6) 
bulgară Lokomotiv Plovdiv.

hand- 
cu ylc- 
partida 
au în- 
echipa

După disputarea a ctacj etape, ta curs» 
clcllstă Paris — Nisa continuă să con
ducă campionul belgian Eddy Merckx, 
urmat de francezul Poulldor — la 16 
sec. spaniolul Ocana — la 24 sec. Etapa 
a 5-a (Valence — Manosque) a revenit 
lui Eddy Merckx, cronometrat Pe dis
tanța de 201 km ta 5h 17:59.

Intr-un meci restanță din cadrul cam
pionatului englez de fotbal, echipa Not
tingham Forest a Întrecut pe teren pro
priu cu scorul de 2—1 formația Chelsea.

Din Londra se anunță că organizatorii 
turneului de tenis de la Wimbledon au 
instituit premii speciale pentru jucătorii 
care potrivit aprecierilor unei comisii 
de ziariști sportivi, vor furniza cele măi 
frumoase partide ale campionatului, ex- 
cepttad finalele.

Președintele Federației Internationale de 
tenis, Allan Heyman, a declarat la Lon
dra că există puține speranțe ca dife
rendul dintre F.I.L.T. șl gruparea profe
sionistă w.C.T. (dirijată de impresarul a- 
merican Iămmar Hunt) să fie soluționat 
in acest an. După cum apreciază co
mentatorii sportivi, întrevederile dintre 
Allan Heyman și reprezentanții W.C.T. 
nu au dus la rezultatele așteptate, astfel 
că la marile turnee de la Roland Gar
ros, Wimbledon, Forest Hills nu vor 
putea evolua jucători renumiți ca John 
Newcombe. Rod Laver, Ken Rosewall, 
Arthur Ashe. Tom

__  __ Bosewall, Okker eta.

dilslalom special
Internațional da la. 
fost rfștigată

MUNCHEX 15 'Agerpres). — La 
Garnusrii Partenkircben s-a dispu
ta: IntâtairCB revarițâ dintre repre- 
rertativeie de hochei pe gheață ale 
RT- a Germar>e* și U.ILS.S. De- 
nxxsstrind o forrr.ă excelentă, ho- 
cn**ișt : sovietci au terminat în- 
v ngători cu severul scor de 17—0 
(4—o. 8—0. 5—0). prin punctele în
scrise de Solodușin (3), Anisin (3), 
Jiariamov <31 Iakuțev (3), MaJțev, 
Sadr-Ji, Ragulin. Mihailov și Viku
lov.

U.R.S.S
formație:

Țigan kov, Kuzkin — 
Vasilițv — Ltapkin | MI- 

— Petrov — Anisin ; Viku- 
Malțev — Harlamov ; Iaku- 
Șadrin — Solodușin ; Mar-

a aliniat 
Tretiak ;

Proba feminină de 
cadrul concursului 
LeysJn (Elveția) a 
sportiva austriacă Anneilese 
C— „ ÎL *
rezultate, ta clasamentul individual fe
minin al „Cupei Europei- la schi con
duce Fabienne Serrat (Franța) cu 221 p, 
urmată de Anneliese Letbetseder — 
186 p.. tamgard Lukassar (ambele Aus
tria) — 180 P-

de 
_______ _______________ _____ Leibetse- 
der cu timpul de 78.89. în urma acestor

I
IJP

ȘAMtȘTII DE LA GRĂDINIȚĂ

Selecționata 
următoarea 
Ragulin 
Gusev, 
hajlov 
Iov — 
șev —
tiniuk — Mișakov — Lutcenko.

în primul joc, desfășurat la Ffi- 
ssen. echipa U.R.S.S. a cîștigat CU 
10—1.

Concursul Internațional A» sărituri dl 
schiurile, desfășurat la Schoenwald 
(R.F. a Germaniei), a fost cîștigat de 
sportivul francez Alata Macle, cu 206,3 
p, (sărituri de 70 șl 69 m). Elvețianul 
Heinrich Mflller a ocupat Ionul doi cu 
204,7 p. Clasat pe locul ®1 treilea cu 183 
puncte, francezul Gilbert Poirot a reali
zat cea mai lungă săritură i TS m.

I

SPORTIVELE $1 COSMETICA-II constitui» 
partidelor —

O 'reei-ta experiență cu careve: 
pedayic- ae d»-tașoart ta momenta 
<îe Sat*. La grădinița de copil nr. 109. 
de pe o mare uzinâ de mașin-
<Ua oray-1 Rorîov pe Don înainte <Se 
a pitrtrtsde tair.ele abecedarului, micu
ții ta-.a’A șah.’ ~ *------*-----------
care •.“induce, 
pe m lotru șahiști ta

reraâxaîe __
d taaâ de U învățarea Ftimari 
War, MB putut OlgailtMI 
dmtre rare unele au fost cline 
,tezie «pirit corabinativ.

candidatul maestru 
ntr Ks-rriKp este studiată de forurile 
superioare sportive și didactice, spre a 
fi si generalizată in învăță-

, O ingenioasă metodă 
cu ajutorul poveștilor. 

__ ,_____ _ : ‘ labirintul nesfir- 
rectanatulor locului străvechi, 

uimitoare- După numai 
a regu- 
part.de. 
de fan- 
Metoda 

Vladi-

Ard Schenk, la 
întoarcerea tie la 
J. O„ a trebuit 
să se supună o- 
bifnuitului 
troi vamal, 
asupra lui 
găsit destul
mult aur. Noroc 
că era tn meda
lii^. olimpice.

Ia realitate, revenind în atac _ _ 
ceretnd să ia jocul pe cont proixiu. 
Este rlndul lor să rateze. Mihăilă, 
Adam și Fanea fiind semnatarii ce
lor mai multe ocazii pierdute Ir. 
fața porții lui Ilagioglu Cea mai 
mare ocazie a echipei ,U“ s-a con
sumat in min. 86, cind Lică a tra
versat terenul în dribling, l-a des
chis excelent pe Muntean», aflat in 
bună poziție de șut, dar mingea 
expediată de acesta din urmă a 
trecut pe lingă poarta adversă.

Prelungirile consemnează o evi
dentă presiune spre buturile gălă- 
țenîlor, aceștia însă, aglomerindu-se 
în propria suprafață de pedeapsă, 
reușesc să înlăture orice pericoL 
Ba mal mult. în min. 
noiu este lansat foarte 
atac, portarul Moldovan 
sa salveze in extremis.

*1

I
I
I

, IV c MC. •V'Jk. _
112, Crăciu-1 
periculos In | 
fiind obligat

salveze in extremis. 1
Arbitrul llîe Drăghici (București) — I 
re a condus bine nartida a dat'care a condus bine partida a dat* 

cinci avertismente: lui Uifăleanu,. 
Crețu. Munteanu, Fanea (.U“) si I 
Chihaia (F. C. Galați). ;

F. C. GALAȚI î Ilagioglu — Adam, 
Simion,. Costea. Tr. Ionescu. Mo. ■ 
rovan, Bruștiuc, Chihaia, Crăciu- I 
noiu, Leca (min. 90 Pirvu). Ioc * 
Ionică.

.u- 
Pexa, 
(min. 
bu (min. 65 Munteanu),

CLUJ l Moldovan — Crețu.l 
Sudi, Mihăilă, Anca. Fane«| 

91 Murețan), Uifăleanu, Bar- 
" *" inteanu), Adam, l ică. a

Mircea TUDORAN

UN NOU K.O. PENTRU NINO
A--— rtte a rile a fost înregistrat ta

li -e..ti Casei de filme «titra* din 
Boma, ea urmare a arestării, pentru un 
de' ctaat a 6 miliarde de lire, a pro- 
p-eta-_-: acestei case fostul președinta 
a' feders: *- italiene ce fotbal. Giusep
pe PaMjuale. ratanentul atrage dură 
S V «.starea cperaputalo- de turnare a 
finului oare II avea ca principal actor 
pe *o*eul campion mondial de box Nino 
Benvenati. Acum, salvarea este așteo- 
tată de a rețeva filmului -Rotr.a* ne 
care celebrul regizor Frederico FeUlai 
11 va peerenia peste clteva sâptâmlr.:: 
premiera aceste* pelicule, așteptată eu 
mare tateres. va avea loc ta capitala 
Italiei câreva ti este dedicata. Se sper» 
ca banti care vor veni (filmul este rea- 
l -at -.re de -tnwal sj-l ajute pe Nins 
Benvenati să se refacă după k.o.-ul 
cmerr.atngrafic care l-a lovit.

O PROPUNERE ORIGINALA

con-

s-a 
de

da fotbal al Poloniei 
frecventa Întrerupere t .......
uneori de mal multe ori și mtauta tn 
șir — cauzata de accidentarea 
rilor.

Specialiștii au căzut de acord 
:-enea întreruperi, neașteptat 
meroase ta ultimul sezon, stat 
grabă... diplomatice,

Jucăto-

că ase- 
de nu
mai de 

________ _______ jucătorii echi
pei interesată în scurgerea timpului de 
joc simuKnd diverse accidente. Față
ce asemenea ,.modă“, confrații de la
..Sport* — Katowice fee o interesantă 
propunere ce urmează a fi omologa-
•(sau nu...) de forul federal: „Fie
care jucător lovit cu adevărat sau nu
mai ăimullnd trebuie transportat lm.e- ■ 
dtat Ux 
medicaZ. 
lui ar 
ttmp tn .

fi înlocuit eu un altul. O asewe- 
rsrry metodă ar elimina, credem, orice 
Ir cercare de tragere de timp, oferind 
tc*tinirH nM multă cursivitate fi spor- 
t iritate*.

o propunere, tntr-adevăr, originală,..

cabine ai supus controlului 
Pentru constatarea accidentu- 

trebul acordate zece minute, 
care jucătorul lipsi n-ar. pu-

S-a ronatatat nu o dată el unul dta- 
defecte ale campionatului

TURNEUL DE TENIS DE LA

CHICAGOUNIVERSITATEA BUCUREȘTI -
22—8

In sala Eloreasca din Capitală s-a 
disputat ieri seară partida interna- 
țoinală de handbal masculin dintre 
reprezentativa Marocului — care în
treprinde un turneu de mai multe 
jocuri în țara noastră — și Universi
tatea București, care pleacă azi la 
prinz la Iași pentru a se alinia la 
turneul de sală din cadrul campiona
tului național.

In prezența a cîteva sute de spec
tatori, dornici de handbal (de olt 
timp nu a mai fost organizat un joc 
In Capitală ? !), ambele echipe au 
practicat un handbal frumos, aplau
dat deseori Ia scenă deschisă. Stu
denții bucureșteni, care se găsesc la 
sfîrșitul unei intense perioade de 
pregătire, s-au dovedit net superiori 
adversarilor lor, au început meciul 
într-un ritm extrem de rapid, cu o 
apărare mobilă șl un atac incisiv. 
Scorul a evoluat, firește, în favoarea

La handbal mascul "
- SELECȚIONATA MAROCULUI 

(12-3)
echipei buciireștene, care a condus 
cu 5—1, 8—2 ți 10—2. Oaspeții, des
tul de buni ca tehnică individuală, 
au dovedit însă mari lacune în ac
țiunile de finalizare. Și în repriza 
secundă jocul poartă aceeași ampren
tă. studenții surprinzindu-și deseori 
adversarii pe contraatac. Scor final: 
22—8 (12—3) pentru Universitatea.

Principalii realizatori i Volnea (6) 
și Anton (5), respectiv Ezhhar Mo
hamed (3).

ta primul tur al probei de simplu din 
cadrul turneului internațional masculin 
de tenis de la Chicago, jucătorul austra
lian Ken Rosewall l-a învins cu 6—2, 
7—3 pe americanul Jeff Borowiak,, olan
dezul Tom Okker l-a eliminat cu 7—6, 
7—6 pe australianul Allan Stone, Iar 
englezul Reger Taylor a dispus cu 6—1, 
6—1 de Roy Barth (S.U.A.) Alte rezul
tate: Ruffels — Davidsoti 6—4. 6—4; 
Newcombe — Leonard 7—5, 6—3 ; Car
michael — Maud 6—4, 7—5; Cox — Falr- 
11s 7—3, 6—2; Alexander — Froehling
6-1. 4—6. 6—2.

UN CENTRU DE ANTRENAMENT LA DAKAR PENTRU

r,Fi(l frumoas. pa podiumul pre
miere’’ — aceasta este deviza cu care 
o mara firmă vest-germană de produsa 
cosmetice a început o uriașă campania 
de reclamă olimpică. Astfel, pe toată 
durata Olimpiadei de la Muncheni 
concurentele vor putea frecventa gra
tuit cele șase saloane de cos
metică dotate cu întreg .arma
mentul** modern al seducției fe
minine. Cele 1900 de însoțitoare olimpi
ce vor primi cîte o trusă specială da 
machiaj, cu care vor putea reface ur
gent farmecele răvășite de efort ala 
campioanelor. Pentru a ușura contactul 
atletelor cu corpul de cosmeticiene. 
acestea vor fi îmbrăcate în costume 
galben-bej, puțind fi ușor recunoscute.

„PLASTIGLISS", SAU PATINAJUL 
FAR A SEZON ,

Chtar cu patinoarele artificiale, sportul 
ghețil rămtae o activitate de sezon 
rece, menținerea suprafeței alunecoasa 
tn zilele toride ds vară neceslttnd chel
tuieli mult prea mari Plasticul, acest 
produs al chimiei modeme care se do
vedește util în tot mal numeroase do
menii, «e pare că va rezolva șl proble
ma ghețil, taloculnd-o. Îndreptățește a- 
ceastă afirmație experiența făcută re
cent ta Franța unde, la Saint Jean-de-la 
Ruelle — lingă Orleans —, s-a constru-t 
un mie patinoar (200 mp.) din plăci de 
I mp. de .Flasttgliss**. Da inaugurare 
a Încercat acest patinoar șl Patrick Pera 
(medaliat cu bronz la J.O. de la Sap
poro, devenit, între timp, profesionist). 
El s-a declarat mulțumit, puttad să 
execute — cu patine normale de gheață 
— toate săriturile duble i ^Este realmen - 
te o realizare pentru patinaj. Eu o con
sider foarte bună pentru inițierea Înce
pătorilor. excelentă pentru practicarea 
curentă a acestui sport șt eficace pentru 
dezvoltarea musculaturii**, a declarat 
Pera. Ieftin, extrem de ușor și economio 
de întreținut, ,,plastigllssul“ (cu un sin
gur mic dezavantaj : indicele de alune
care cu 25% mai redus) a început ti 
Intereseze diferite cluburi și țări.

CINE SA L ÎNTREACĂ ?
Intr-o sală plătită cu bani proprii st 

de club, 
jucat o 
sale re- 
durată al 
a jucat

FOTBALIȘTII AFRICANI
Confederata afneană de fotbal iC.AF ) 

a ales orașul Dakar, capitala Senegalu
lui, ca principal centru de antrenament 
al selecționatei africane care va lua 
parte la marele turneu Internațional, 
organizat in vara acestui an ta Brazilia. 
Unul dintre antrenorii principali ai se-

lecponatel africane, C> T, Gyanfi 
(Ghana), a declarat că lotul initial va 
cuprinde 33 de Jucători. Ei vor fi oon- 
vocațl la 20 mal la Dakar pentru exa
menul medical, după oare vor începe 
antrenamentele.

evolutnd contra unor parteneri 
americanul Richard Dewey a 
partidă care după pretențiile 
prezintă recordul mondial de 
tenisului de masă. Richard _ .___
neîntrerupt timp de 63 ore 15 minute. 
Ie sfirșltul acestei neobișnuite perfor
manțe, proaspătul (vorba vine!) autor 
al acestui record pe care nu i-1 ceruse 
nimeni, a crezut de a lui datorie să 
lanseze o chemare generală către di
feritele federații de specialitate, pentru 
a găsi un adversar care să-i doboare 
„performanța’^. Deocamdată, nu s-a 
găsit nimeni, dar amatorii celebrității 
gratuite nu vor tntirzla să apară.
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