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MtlNE. LA CIRCUL DE STAT (ora 10)

MECIUL DE BOX AL ANULUI:

caeoș, M kg.
IVAN — ADRIAN MORARU

Categoria aemimuscA, 48 kg.
AUREL MIHAI — ȘTEFAN BOBOC
— 1989 Mlhai cîytigâ la puncte
— 1970, Mlhai ctvtigâ la puncta
— 1971, Mihai cîștlgă la puncta

muscă II kg.
GRUIESCU — ANTON COJAN 
Gruiescu ciștlgă ta puncte 
Gruiescu cițtigă ta puncte

Calistrat CUTOV: 
liniștea dinaintea furtunii—

Categoria semiușoară. CO kg.
ANTONTU VASELE — GH. CIOCHINA
— 1971. Antonlu cîștlgă la puncta

Categoria uțoari 83,500 kg.
C. CUȚOV — PAUL DOBRESCU

— 1965. med nul

Cetegorta 
CONST. 
— 1967, 

1970,

CUTOV-DOBRESCU
11 iNTILNIRI DE MARE TENSIUNE

PROGRAMUL GALEI

Categoria
VASILE
— nu «-au mai tntflnit

Categoria pană, 57 kg.
GABRIEL POMETCU __ EUGEN GOREA

— nu «-au mal lntUnlt

Cei patru antrenori emeriți — 
Constantin Nour, Ion Popa, Con
stantin Dumitrescu și Ion Chiriae 
— care s-au ocupat de pregătirea 
majorității pugil iști lor ce se vor 
înfrunta în gala de mîine dimi
neață, așteaptă și ei nerăbdători 
să-i... afle pe cei mai buni. Excep-

în discuție — reprezentativa masculină de handbal

EXISTĂ SI ALTE CAUZE 
ALE INSUCCESELOR

• Deplin acord cu părerile antrenorului federal ® Cum înțe
lege Gruia rolul său în echipă • Recuperarea după efort 
puțină teorie și mai multă practică I • „Sper să joc la J.O. I"

După autorizatul și, mai presus 
de orice, atit de sincerul cuvînt al 
antrenorului federal, am socotit ni
merit ca problema redresării selec
ționatei masculine de handbal să 
o punem și în discuția unor alți 
factori, într-o mare măsură, tot 
atît de legați de destinele acestei 
echipe, care se bucură încă de un 
bun renume pe plan internațional. 
Este vorba de jucători. Firește, era 
dificil să chestio
năm pe toți corn- ———
ponenții lotului. 
Și apoi, nici n-ar 
fi fost prea folo
sitor, 
mulți
sînt purtătorii tri
coului selecționa
tei masculine de 
handbal de foarte 
De aceea, am procedat la o selec
ție, acordînd — așa cum este nor
mal — dreptul de a-și spune pri
mul părerea, căpitanului echipei 
reprezentative, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Gruia.

Iată, așadar, „in extenso" discu
ția purtată recent cu el :

au înseninat pentru 
echipei reprezentative 
înfrîngeri suferite, 

teren propriu ?

deoarece 
dintre ei

Astăzi are cuvintul 
căpitanul formației, 

maestrul emerit al sportului, 
GHEORGHE GRUIA

puțină vreme.

mei!

noastre au scos în evidență cîteva 
lipsuri în ceea ce privește : ideea 
de joc a echipei, valoarea pregă
tirii fizice, numărul și consistența 
antrenamentelor specifice. La aceste 
capitole comportarea selecționate
lor R. D. Germane și Iugoslaviei 
ne-a făcut să înțelegem că, pînă Ia 
acea oră, am rămas în urmă. Dacă 
vom continua să mergem tot pe 
acest drum, atunci vom pierde pa- 

plutonul 
al hand- 
mondial, 
sînt niș-

sul cu 
fruntaș 
halului 
Acestea
te realități pe ca
re echipa al că
rei căpitan sînt 
le-a trăit, Iar eu 
personal am sim
țit o mare durere 

deoarece, în teren fiind, nu am putut 
să-mi ajut coechipierii la nivelul 
posibilităților mele. Poate că aceste 
posibilități nici n-au fost exploa
tate ca altădată...

— Antrenorul federal și-a 
exprimat opiniile în legătură 
cu impasul echipei reprezen
tative. Sînteți de acord cu ele?

— Da, sînt de acord cu părerile 
antrenorului federal. Dar mi se par

Interviu realizat de
Calin ANTONESCU

— 1969. Cuțov
— 1970, Cuțov _ _ _ ______
— 1971. Dobrescu clstig* ta puncta 

Categoria aemimljiocle. B7 kg.
V. ZTLBERMAN — ION VORNICR8OT

— nu s-au mal intQtilt

ciștgă ta puncta 
cîștlgâ ta puncte

Categoria mijlocie mică Ti, kg.
ION COVACI — ION MOCANII

— nu 9-au mal tntfinlt

Categorta mijlocie. 75 kg.
ALEG NÂSTAC — ION GYORTTI
— nu s-au mai lnttlrUt

Categoria semigrea, 81 kg.
HORST STUMP — AL. COROIANU

— nu s-au mal întllnlt

Categoria grea, 4.81 kg.
ION ALEXE — ANGHEt. IAN CU

— 1966. med nul
— 1969. Alexe câștigi ta punea»
— 1969. iancu dșttgă ta puncte
— 1971, Alexe, câștigi 1a punct»

tind cîteva ,.fixuri“, toți patru sînt 
de părere că „orice este posibil". 
Iată. în citeva cuvinte, părerile lor 
despre partidele atît de 
teptate.

Constantin Nour: „Vom 
o gală cum nu am văzut 
vreme. Mult mai tare decit o o- 
bișnuită intilnire internațională. 
Cuțov și Dobrescu sint, după pă
rerea mea, cei mai buni «ușori-- 
din Europa la ora actuală. Ei vor 
fi în centrul atenției spectatorilor 
și a noastră, a antrenorilor. Eu 
m-am ocupat în mod deosebit de

mult as-

asista la 
de multă Paul DOBRESCU: 

mereu in gardă

doi dintre băieții care vor boxa 
mîine dimineață: Dobrescu și An- 
toniu Vasile. Vor cîștiga amîndoi. 
In privința lui Dobrescu pot spune,

(Continuare in pag. a 2-a)

Doua derbyuri de mare atracție:

POLITEHNICA -I.E.F.S.
(la fete)

STEAUA - „U“ TIMIȘOARA
(la bâiefi)

Începe seria meciurilor decisive pentru locurile fruntașe
Cu meciurile ce se vor desfă

șura astăzi și mîine, se poate 
spune că începe seria întrecerilor 
decisive pentru locurile fruntașe 
ale diviziei A de baschet, 
băieți, de pildă, se 
Steaua și Universitatea 
ra, ocupantele locurilor 
echipe între care există 
și frumoasă rivalitate 
Steliștii, dornici să se 
pentru înfrîngerea suferită în tur 
(58—71), s-au antrenat în această 
săptămînă cu mai multă sîrguin- 
ță decît de obicei, punînd accen
tul pe sporirea agresivității în a- 
părare și a colaborării între ju
cătorii cu talie mare și cei cu 
talie mica în atac. După cum 
ne-a declarat antrenorul Vasile 
Popescu, agresivitatea în apărare 
va trebui să contribuie la anihi
larea lui Viciu și Minius, recu- 
noscuți prin precizia lor In arun
cările de la distanță și semidis- 
tanță. Timișorenii, la rindul lor, 
vor să confirme forma bună ma-

1-a 
întîlnesc 
Timjsoa- 
1 șl 3. 
o veche 
sportivă, 

revanșeze

Driblează Bariu, 
conducătorul de 
joc al cărui aport 
poate decide re
zultatul meciului 
Steaua — „U“ Ti

mișoara

Fotoi S. BAKCSIVigu rămîne același șuier temut de portari.

STEAUA 1(0)
U. T. A.h._________ 0(0)

VIGU Șl ȘUTUL SĂU UIMI ACIIIII
Stadion 23 August ; teren excelent : timp răcoros ; spectatori aproxi* 

'mativ 30 000. A marcat : VIGU (min. 81). Raport de șuturi spre poartă 14—11 
(pe spațiul porții 7—5). Raport de comere 4—3.

STEAUA : Corn an — SATMAREANU, Smanandache, HALMAGEANU, 
Qrdstache, Naom (min. 46 — Negrea). VIGU, Pantea. TATARU, Ștefănescu,
AELENEI.

U.T.A. : Vidac — Birău, LERETER, Pojoni. POPOVICI, Petescu, Do- 
mide, SIMA, KUN, Broșovschi, Both

A arbitrat NICOLAE CURSARU 
și Nicolae Moroianu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.

ajutat de Mihal Martociu

• ••

Farmecul nocturnelor nu se dez
minte. Era și inaugurarea meciuri
lor de noapte I Păcat că sute de 
spectatori au rămas fără bilete, nu 
fiindcă nu mai erau. Casele de vîn- 
zare lipseau... Meci plăcut, de mare 
sportivitate. Excepții — intrările lui 
Smarandache (devenite cronice) și, 
uneori, Birău. Steaua și-a văzut mă
rită lista accidențaților: Năstase a 
făcut o. întindere în ajunul meciu
lui. U.T.A. l-a recuperat, în schimb, 
pe Broșovschi.

Fizionomia primei reprize — su
perioritate Steaua. Explicație — 
cîștigarea duelului între liniile de 
mijlocași. Se simte verva lui Vigu, 
completat destul de ingenios de

pra punctelor forte ale teamului, 
adică aruncările de la semidistan-

vreme, In spe-
au

Naoin. Dar U.T.A. se „închide" 
bine pe centru. Pentru că acolo se 
duc cele mai fnulte baloane și Ște- 
fănescu cu Tătaru au predilecție 
pentru „un-doi“-uri ușor de stopat. 
Momentele de emoții maxime, la 
cele două porți, au fost trei: 
trundere Naom 
la numai 10 m 
subtilă acțiune 
deanul rămîne 
buturile Stelei, 
bară (min. 23), 
ingenioasă Aelenei — Ștefănescu — 
Tătaru, șut al ultimului, dar mingea 
se plimbă din stîlpul stîng în bară 
(un fel de bilă-mandă) și... 
afară (min. 39). Pauză.

Din primele minute ale părții a 
doua, supoziția cu pierderea suflu
lui de către bucureșteni, confirma
tă. U.T.A. se mișcă ușor. Halfii 
Stelei — cu Negrea în locul lui 
Naom — fac eforturi vizibile spre 
a trece echipa de „punctul mort". 

, Furia U.T.A.-ei se stinge după vre
unsfert de oră.

Fazele palpitante ale reprizei 
le-ați văzut (probabil) la televizor.

Pă
și ezitare de șutare, 
de Vidac (min. 15); 
Sima — Kun, ară- 
singur la 8 m de 
dar șutează peste 
acțiune rapidă și

Nu ie mal reluăm. Echilibru tot mai 
pronunțat — apoi — în meci și 
transmiterea spre tribune a pers
pectivelor menținerii „virginității** 
tabelei de marcaj. Intrăm în ulti
mele 10 minute. Abia acum, Vigu 
și-a reamintit că are șutul cel mai 
puternic din echipă. Și că nu-1 mai 
exersase de mult Socotește că a so
sit momentul (— era min. 81 —) 
cînd o minge a Iul Tătaru venea 
cuminte și liberă spre el. Scurtă 
pendulare și Vidac simte cum ba
lonul îi fringe mîna și se oprește 
sub bară. Așa au venit victoria și 
două puncte mari într-un meci echi
librat și curat. Farmecul nocturnei 
nu s-a dezmințit.

Eftimle IONESCU

CLASAMENTUL

iese

MÎINE In divizia a

U. T. ARAD 17 9 5 3 34—1 23
F.C. Argeș 16 10 0 6 29-23 20
„u* ciuj 16 8 3 5 25—16 9
S.C. Bacău 16 8 3 5 30—21 9
St. roșu 16 6 6 4 19—11 18
Steaua 17 6 6 5 20—15 18
Dinamo 16 6 5 5 23—19 17
Rapid 16 7 3 6 21—21 17
Jiul 16 6 5 5 16—16 17
„U" Craiova 16 6 4 6 20-21 16
A.S.A. 16 5 6 5 15—16 16
Farul 16 6 3 7 15—20 15
Politehnica 16 4 6 6 18—23 14
Petrolul 16 5 3 8 8-22 13
C.F.R. 16 1 6 9 11—25 8
Crișul 16 2 4 10 5—24 8

— ETAPA Al XVII-icr

7 JOCURI SUB SEMNUL
EGALITĂȚII DE FOBȚE

nifestată în ultima
cial duminică trecută cSnd

i

CONFRUNTARILE ZILEI LA BUCUREȘTI, BACĂU, BRAȘOV Șl ORADEA
A doua etapă a returului și a 

XVII-a a campionatului Diviziei A 
continuă duminică, în șapte orașe din 
țară, cu întîlniri care stîrnesc un 
mare și legitim interes. Și cum 
timpul frumos probabil ! că se va 
menține, este de așteptat ca tribu
nele să fie pline. Rămîne ca și echi
pele să ofere acestor fideli specta
tori ceea ce așteaptă de la ele. Jocu-

• Cel mai 
ora 16.

rile lor promit, prin conjunctura din 
clasament, prin echilibrul accentuat 
de prima etapă din acest sezon și 
prin dorința echipelor, unele să con
firme evoluțiile de duminica trecu
tă, altele de a se reabilita sau re
vanșa. Incercînd să subliniem prin
cipalele atribute ale celor 7 partide 
am ajuns la următoarele calificative:

atractiv : RAPID — F. C. ARGEȘ (1—2). Stadionul Republicii,

cea mai mare tradiție : ST. ROȘU — DINAMO (2—2) 
interesant : SPORT CLUB Bacău — „U" Cluj (1—3) 
pasionant: CRISUL — PETROLUL (0—1) 
dîrz : POLITEHNICA — FARUL (2—2) 
echilibrat: A.S.A. — JIUL (0—0) 
.deschis' : C.F.R. Cluj — „U" Craiova (2—2)

vede, sînt angajate toate 
clasamentului, unele din

Formații. STEAUA : savu, Baciu, 
Dimancea. Dumitru. Gheorghe, Ocze- 
tak. Poleanu, Tarău. Vlădescu. Molin; 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : Io- 
nescu, Vidu, Leonte, Cimpeanu, 
Czmor, Mlnius, Chlrluță, Roxin. Mâ- 
năllă. Cal05. Habatiuc. Arbitri : I. 
Petruțiu și M. Aldea. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI : Ttaflan, Gugiu, Savu, 
Ciocan. Demetrescu, Topor, Schrei
ber, Pruncu, Orban, Endu ; I.E.F.S. : 
Popov, Tita. Salcu. Ittimie, Deak, 
Petrie. Amza, Szabo, Balal. Vigh, 
Grurea. Arbitri : E. Hottya și G. Chi
ral eu.

Celelalte meciuri ale etapei (între 
paranteze, rezultatele din tur) : mas
culin (etapa a XVI-a) : I.E.F.S. — 
Politehnica București (73—93), I.C.H.F.
— Rapid (60—53), Dinamo — Voința
București (74—42). Mureșul — „U“
Cluj (56—79), ~............
Politehnica Cluj (68—75); 
(etapa a XlV-a) : A.S.A. 
Cnșul (57—56). Sănătatea
Mare — Universitatea
(55—56), Universitatea Iași — 
structorul București (51—53),

— Voința Brașov (56—46).

Jocul cu 
Cel
Cei
Cel
Cel
Cel

mai 
mai 
mai 
mai 
mai

Politehnica Galați — 
feminin 

Cluj — 
Satu 

Timișoara 
Con- 

Rapid
(Continuare în pag. o 2-a)

I

(Continuare In pag. a 2-a)

realizat scorul campionatelor re
publicane (134—70) în dauna for
mației Mureșul. Antrenorul Tra
ian Constantinescu a insistat asu

echipe 
termin» 
da cu-

— Ce 
căpitanul 
ultimele 
chiar pe

— Voi fi foarte sincer : exprima
rea fidelă a pregătirilor efectuate 
pină în acel moment. Insuccesele

ță și Jocul sub panou al 
Cimpeanu.

se

țCgpținuare in pag. 4 îțoj

Stadionul I.aromet o bază sportivă frumoasă, dar puțin cunoscută, este preoătit să-șt primească oaspeții... 
Foto : DRAGOȘ NEAGU ,

RAID ANCHETĂ LA BAZELE SPORTIVE DIN CAPITALĂ

Cum 
sectoarele ___ _
meciuri avînd chiar un caracter de
cisiv pentru viitoarea evoluție a e- 
chipelor.

în toamnă, aceeași etapă s-a ca
racterizat prin abundența de rezul
tate de egalitate; cum se vede din 
parantezele din dreptul fiecărui meci 
(al cincilea nul a fost realizat la 
Arad, de Steaua cu U.T.A., meci dis-

putat ieri). Numai trei 
gazdă au reușit atunci să 
învingătoare. Ce anume va_ ___
loare etapei de duminică ? Vom ve
dea. Ea deschide multe perspective; 
sînt posibile surprize. Dorim însă ca, 
în primul rînd, echipele să-și dispute 
șansele într-o atmosferă de perfectă 
sportivitate și să contribuie la fac
tura ridicată a jocurilor. Aceasta să 
caracterizeze etapa. (P G.).

Chiar dacă iarna își mai arată din 
cînd în cînd colții nu reușește să 
ne mai impresioneze. Și-a pierdut din 
putere. A venit primăvara ! Cu timi
ditatea-! cunoscută, ea se face, to
tuși, simțită prin zeci și zeci de 
semne. Prin ghioceii, violetele și to- 
porașil cu care-i place să se împo-

PENTRU CITEVA MOMENTE
Stopăm pe șoseaua Olteniței, în 

dreptul porții monumentale a Com
plexului sportiv Constructorul. 
Chiar lingă intrare, o greblă ia po
ziția „pe loc repaus". Cel care-i dă
duse pină atunci de lucru ne pri
vește întrebător. îi mărturisim sco
pul vizitei. La rindu-i se recoman
dă: Valentin Niculescu, responsabi
lul stadionului.

— Noutăți la „Constructorul"?
— Facem ultimele retușuri — zu

grăveli «i falantiri - la noui corp

ciobească. Prin... Dar cine nu cu
noaște cochetăriile primăverii?

Primăvara înseamnă și mișcare în 
aer liber, înseamnă, deci, șl sport. 
Cum se vor fi pregătit oare, bazele 
sportive s-o întimpine? Iată între
barea care a format obiectul unui 
raid prin Capitală.

„PE LOC REPAUS"
de vestiare amplasat pe aripa stingă 
a bazei.

— In rest?
— Lucrări curente, de primăvară. 

Terenurile gazonate s-au odihnit pe 
tot timpul iernii. Gerul l-au supor
tat ușor. încă din toamnă le-am pus 
plapumă de mraniță (n.n. îngrășă- 
mînt natural). Acum le greblăm, fa
cem transplant de brazde în porțiu
nile degradate, iar pe alocuri mai 
punem și gazon. La terenurile cu 
zgură, deocajttdatâ, nlmlo. In adln-

cime au fost înghețate, la suprafață 
mustesc. Mai așteptăm cîteva zile, să 
se zvînte. Apoi, bineînțeles, le vom 
face și lor toaleta: greblaj și o îm
prospătare a feței cu o pudră do 
zgură roșie.

— Dar stilpii de beton culcați pe 
alei?

— Intră la capitolul noutăților. 
Facem instalație de nocturnă la plat
forma bituminizată de 2 400 m.p. Pe a- 
ceastă platformă vom amenaja trei 
terenuri: de volei, de baschet șl de 
handbal care vor dubla terenurile cu 
zgură atunci cînd acestea din urmă 
nu vor putea fi folosite din cauzai 
ploilor. Platforma pe care o vedeți 
va fi îngrădită cu voleră iar lucră-

G. ȘTEFĂNESCU
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au

zile, la

de rivalii lor

într-o
O. de

redutabilul team al
marea

Două etape la rînd XV-Je 
Politehnicii Jași are privilegiul de 
a arbitra fruntea clasamentului. 
Dată trecută a jucat cu fosta cam
pioană Grivița Roșie (locul doi în 
actualul clasament) și iat-o desem
nată, printr-un capriciu al sorților, 
să înfrunte pe însuși liderul cam
pionatului 
studenților din Petroșani, 
revelație a acestei atît de disputa
te întreceri.

Așadar, la Iași din nou. derbyul 
etapei (a XIIT-a). Desigur, este vor
ba aicj de apreciere, mai degrabă 
arbitrară, deoarece privit prin pris
ma clasamentului, meciul apare 
destul de... dezechilibrat. Ieșenii 
situîndu-se departe 
din Valea Jiului:

1. $L Petroșani 12
8. Poli. Iași 12

l 2
0 7

8ft— 44 31 
«2—104 22

ghida în exciți-Dar. dacă ne-am 
sivitate după aceste cifre seci, am 
comite marea eroare de a subesti
ma forța adevărată de joc a ele
vilor antrenorului Balcan, ca și 
avantajul net re care-1 reprezintă 
terenul propriu, mai eu seamă 
pentru ieșeni — acești „vulpoi" și- 
reți care au un sac plin de... păcăleli 
pentru acei care și-ar baza calcu
lele doar pe matematica clasamen
tului. Si, pentru că nu vrem să că
dem și npi în această eroare, vom 
pronostica — și prin linia etapei 
trecute, cînd ..Poli* se pare că a 
jucat bine, cedînd la limită tn fata 
rutinatei Grivița Roșie — victo
ria gazdelor, considerînd poziția 
lideri a petroșenenîlor — să 
ierte — drept precară și încă

de 
ne 
in-

CARNET
• După cum se știe, tn siua 

30 aprilie, România va susține pri
mul ei meci din acest an în „Cupa 
națiunilor F.I.R.A.“, seniori, întîl- 
nind la București XV-Ie Marocului. 
Recent, federația de rugby a Maro
cului a confirmat sosirea în Capi
tală oentru data de 28 aprilie.

• O confirmare a sosirii în țara 
noastră a fost primită șl din par
tea conducerii tehnice a reprezen
tativei comitetului Cornwal (An
glia). S-a propus luna mai, cînti 
rugbyștij englezi urmează e sus
ține în țara noastră un număr de 
trei partide. Returul turneului, în 
septembrie, în Anglia. Federația 
de specialitate urmează să hotă
rască.

• Este posibil ca la meciul Fran
ța — Cehoslovacia să oficieze ca 
arbitru principal, un cavaler al 
fluierului din România. Este vorba 
de cunoscutul arbitru internațional 
Rene Chiriac.

0 între 7—9 mal, o selecționată 
de juniori a Capitalei va susține o 
diiblă intilnire cu reprezentativa 
de tineret a Varșoviei.

ÎNCLEȘTĂRII
suficient consolidată. în tur 
cîștigat Ieșenii cu 4—0 !

Dacă moldovenii sint adevărații 
rășfățați ai acestui început de se
zon, (ne gîndim la echilibrul pri
melor partide din orașul de pe 
Bahlui), atunci de partea hucureș- 
tenilor va sta plăcerea de a fi puți 
— îu această a doua etapă — în- 
tr-o situație ... dificilă, ei trebuind 
să opteze pentru una. din cele pa
tru partide pe care Ie va găzdui 
Capitala în acest sfîrșit de săptă
mînă :

Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu (in 
tur: 9—9). De data aceasta bucu- 
reștenii, în cursă pentru titlu, gata 
oricînd să profite de o eventuală 
deraiere a liderului, se vor impu
ne, fără doar și poate, deși slbie- 
nij sint In progres șl jocul lor a- 
greabil de urmărit.

Dinamo — Farul Constanta 
(15—0), Dinamovlștii nu credem că 
vor scăpa prilejul de a acumula 
alte trei prețioase puncte, deși e- 
mlsarii litoralului S9 vor strădui 
din răsputeri să probeze progre
sele tehnice pe care, se presupune, 
le vor etala sub bagheta reputatu
lui antrenor care este Trti Ior.es- 
cu.

Gloria — Universitatea Timișoara 
(14—33). Est* o partidă a ambițiilor. 
Pe de o parte vom întî’ni dorința 
de revanșă și, mai ales, de evadare 
din zona periferică a clasamentu
lui, iar pe de alta străduința de 
a evolua într-un mod corespunză
tor locului fruntaș și posibilităților 
actuale ale studenților timișoreni.

Sportul studențesc — Rulmentul 
Bîrlad (0—12). O întîlnlre In care 
studenții au incontestabil prima 
șansă, atît prin faptul că joacă a- 
casă, cit ți datorită unei certe supe
riorități a lotului lor actual, cu au
tentice personalități ruebystic*. 
Bîrlădenilor, acești mari furnizori 
de talente, rămînîndu-le insă alter
nativa Jocului frumos-

în fine- d ultimă partidă la Cluj: 
Agronomia — Steaua (3—52). Dife
rență de valoare între cele două 
echipe. Totuși este greu de presu
pus că militarii vor reedita victoria 
comodă de astă toamnă, deoarece 
XV-le simpaticului Alexandru Pa- 
loșanu s-a rodat între timp șl ține 
tot mai mult pasul cn prîma divi
zie. Oricum, nu credem că surpri
za. etapei o vom consemna la... 
Cluj.

Iată prezentată In clteva euvinte 
această interesantă etapă țl pro
nosticurile de rigoare, care 
însă departe de 
fond, Intr-asta 
campionatului.

_ _ ... ___ SÎr.t
a fi infailibil*. în 
constă farmecul

D. CALLIMACHI

Se reia campionatul diviziei B. 
Prima etapă a returului programea
ză în Capitală doar un singur meci: 
A.S.E. — Constructorul, programa* 
astăzi după-amiază pe iladretul 
Tineretului.

Unul din ultimele meciuri ale campionatului: Uni-ea Tricolor U-ii'.a — Viitorul Bacău. In imagine, trăgăto
rul brătlean Vlad blocat de bdcduanul Ionescu Foto t Theo MACARSCHl

Reflecții după campionatul masculin

SJ DINAMO - O VERITABILĂ CAMPIOANĂ

Perioada care urmează este ca
racterizată printr-o foarte bogată 
activitate internațională a „muș
chetarilor" noștri, prilej de verifi
care în vederea* unor competiții de 
anvergură — campionate mondi
ale, europene și, 
ti vă mai largă, J. 
chen.

Chiar în aceste 
desfășoară un important concurs 
internațional de floretă — băieți și 
fete — cu participarea unor spor
tivi din R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria. Cehoslovacia și din țara 
gazdă. România va fi reprezentată 
pe planșele instalate în sala „Fes- 
tivalna" de un lot format din flo- 
retiști și floretiste de perspectivă.

La 23 martie — pe un interval 
de patru zile — va avea loc la 
Bari (Italia) „triunghiularul" Italia- 
România-Polonia, la toate probele. 
De la 30 martie la 2 aprilie, ca- 
deții scrimei românești vor fi pre- 
zenți la Campionatele mondiale de 
tineret de la Madrid. La această 
importantă competiție aspiră să 
participe, printre alții, Ruff șl

perspec- 
la Miin- I
Sofia se

Kukl. Viorica Draga șî Aurora Cri- 
șu (floretă), Zidarii, Podeanu și P. 
Szabo (spadă), I. Pop șî Marin (sa
bie).

Luna aprilie este marcată și ea 
de multe alte întîlniri internațio
nale. lată-le în ordine cronologică:

La 8 și 9 aprilie Ia București, 
concursul patrulater de floreta fe
mei România — Ungaria — Franța — 
Italia. în aceleași zile, la Heiden
heim au loc întrecerile pentru 
,,Cupa Europei" la spadă, iar la 
Gliwice (Polonia), asalturile de sa
bie din cadrul „Trofeului Wolo- 
diowski".

O săptămînă mai tîrziu, la Leip
zig este programat un mare con
curs internațional de floretă și 
spadă, în timp ce la Budapesta se 
va desfășura „patrulaterul" de sa
bie România — Ungaria — Franța 
— Italia.

Ultimele concursuri internațio
nale ale lunii aprilie vor avea loc 
la Minsk (21—26 — „Cupa Bielo- 
rusiei") și Budapesta (21—23 — 
„Trofeul Gaudini").

•a box Meciul
(Urmare

din pag. 1)

va avea o carieri 
că Paul Dobreseu

de pe acum, că 
strălucită. Cred 
va ctștiga medalia olimpici de aur 
la J.O. de la MQnchen*

Ion Popa: „Toate meciurile stnt 
interesante. Mă voi opri, fnsd, la 
disputa Cuțov—Dobreseu. Consider 
că amîndoi au șanse egale si ob
țină victoria. Vom asista la con
fruntarea dintre două stiluri deose
bite de bor, ți e greu să spunem 
dacă va învinge Cuțov, cu fante-

tia ți sclipirile sete de tna-e es al 
ringului, sau Dobreseu, cu oitalA* 
taica sa de-a dreptul semat.cma'.i 
Daci ar fi si compar aceri meet 
cu un altui- pe cere l-am rfnrt 
tc televizor, «ș spune că corn a- 
sfsta din nou (pistrfnd binetuțeles 
proporțiile) la partida dmt-e ~ 
sins Clay ji Joe Fmzier.„“

Constantin Dumitrescu: ^Vi 
sincer, nu doream si asist 
o dată la o gali tn care doi 
ai mei. de talia ltd Dobrescu gi C»- 
țov, si fie adversari. Asta nu ln- 
seamnă că nu consider utilă tntU- 
nirea dint-e ei. Pînă la v—A t-e-

Cat-

spun 
nici 

eter»

LOTUL DE TINERET — SELECȚIONATA CONSTANȚA 12-6
CONSTANȚA (prin telefon). Joi sear*, 

selecționata de tineret a țării noastre, 
care se pregătește pentru campionatele 
europene de la București, a tntîlnit In 
sala sportului din localitate, Înțesată de 
spectatori., Selecționata Constanței. Ti
nerii pugiilști, pregătiți de antrenorii T. 
Niculescu și C, Ciucă, au cîștigat cu 
12-r6. Meciurile au fost de un bun nivel 
tehnic, evidențiindu-se Ih special dispu
tele Condurat —Cerchi* și Iliescu — 
Guțu. Au mai plăcut, de asemenea, se
lect! on abilii S Cuțov, Tirbol șl Turei.

Recent încheiata ediție a cam
pionatului masculin trece in ana
lele voleiului cu riteva note par
ticulare : ciștigătorii titlului, dma- 
moviștii bueureșteni, nu au eunos- 
cut infrîngerea In 22 de 
Timișoara — acest prolific centru 
voîeibalistic, reprezentat tn 
cele 23 de ediții in eșalonul frun
taș — părăsește prima scer.â ; «le 
cinci locuri din fruntea clasamen
tului final sînt ocupate de echipe
le bucureștene : pentru prima oară 
returu* campionatului s-a d«făr- 
rat sub formă de turnee ; după 
cinci ani de dominare au ton tară. 
Steaua, a cărei strălucire pe fondul 
unei pronunțate crize a volejului 
masculin nu a fost deplină, a ce
dat locul unui ,.»ter* veritabil, a- 
ceasta fiind cea mai r ■'•abilă re
zultantă a campionatului 1971— 
1972. Sporul valoric pe care cam
pionii l-au adus voleiului mascu
lin este, fără nici un dubiu, în
semnat. Pentru că acum Dmamo 
și-a alcătuit un nucleu de înaltă 
valoare, ce ne amintește — după 
ani d* med oeritate — ce faimo
sul Rapid al perioadei c* aur a 
voleiului nostru. Și ne dă speranța 
unui reviriment De pianul rezulta
telor internaționale In ererpetrile 
la nivel de reprezentetive j; clu
buri Ce a d*j» la rever, lrea dma- 
moriștUor In vîrfuî piramide*. ? 
După părerea tmora. prezer.ța Iui 
Gabriel Udișteanu in riadul aîb- 
roșiioe ar fi fost bosăritoare. Es*** 
crep» ci primul nostru trăxi*-»" 
poate influecța retulte» orică
rei echipe ta care ar juca, lasă 
marile bătălri nu le pnete cfștga. 
tn sporturile coSeeHve. turnai e ia- 
d’.riduaLta*.*. De aceea, ni se pere 
că ruecesul hd Dbnam-o se dato
rează In prtmu! rmd. cragtmi sa-

etape ;

20 4ia

lorice a tfafcviui trie Camei Oro. 
laarenuu Dumlnoin — Mircea Ca 
dai. produsa de marcă ale unor 
recunoscu^ specialiști cum sir.t 
profeeorii Eugenia Junker (Ora
cea), Lau rar. țiu Stila* (Hm. ATlreai 
t Jeer. Sâvutescu (București). pro
duse cizelat* ape:. în clubul di- 
namoriat. Capacitatea tehntoo-tac- 
tidl deodebită (Orari, forță d* a- 
tae remarcabili (TXimănoiu, Codo. . 
mare capacitate briei. iată atri
butele aeastei triplete* pe ear? 
•e biruie 9 naționala. împreună

LOTUL ECHIPEI 
CAMPIOANE

yj

ruc

care a

anului

de’4

w UhM 8CHRFIBER 
piaaat echipei O» «ai: 1.59 m), 
Gabriel l'dișteeaa " '
Petra 
Caraei 
reatie 
RMfwb- 
hai TÎBUCI (Jl*. 1AS), Gheer- 
gbe STO*AX CU; l-SI). Marian 
PAUȘf set B» ; l J»|. Radu 
BVTICA (2»; 1JO. Vieter A- 
DAM a»; un.

Media de înălțime a latului: 
1.9* m Med* de tîrrti : 23.* 
aai

(ST; 
(25 :

<21:

că- 
. )» 

1.91). 
1.9*). 
Lau- 
l.M).

»BAMTA 
OKO* țîî :
Dt MAxon ■ BH
CODOI a»: J.M). Mi-

I

Rapidul, 
s-a aflat 
dele cu 
cu foștii 
valorică 
în«ă. în 
sării au 
tac și la 
25151 al 
regularitatea, s-a clătinat în apă
rare. blocajul s-a lăsat deseori sur
prins. obișnuitele combinații la fi
leu au devenit mult mai rare, 
greșelile tehnice la preluare și pase 
s-au înmulțit... Sigur, facem aceste 
observații nu comparînd pe dina- 
movisti eu jucătorii celorlalte e- 
chipe, 
sint — oricum 
ci cu valoarea 
să se prezint* 
calitățile lor. o 
reprezenta în 
europeni- ți vizavi de i 
rii voleiului vor avea 
pretenții. Este adevărat. însă, fap
tul că noua formulă de disputare a 
returului a nemulțumit pe majori
tatea antrenorilor prin insuficiența 
perioadei de pregătire dintre tur
nee.

Dintre echipele fruntașe I.E.F.S. 
ți Rapid au evidențiat o mai a- 
tentă pregătire atletică precum și 
o predispoziție spre jocul variat, 
agreat și de public. Rezultatele ob
ținut* reflectă această tendință. Și 
fată de gabaritul jucătorilor de care 
dispun aceste formații, rezultatele 
sint bune. Fosta campioană. Stea
ua. s-a prezentat sub așteptări, da
torită marilor oscilații ale jucăto
rilor săi. și frămîntărilor accen
tuate din sinul echipei. O singură 
sclipire a avut (deși a pierdut jo
cul) in Intilnirea cu Dinamo, 
sclipire datorată îndeosebi virtuo- 
zztăni rldicătomlui Marian Sta- 
mate «! ambiției care i-a animat 
ne ceilalți coechipieri. Avind In 
’.-edere perspectivele multor jucă
tori dăr riadul ce'ar 3 formații 
(Răpii Steaua s: IE-FJS.I. situate. 
1-. a*e*JuA erin* -te urma cam- 
țF.<r»>r. că «rir.t sufi-
-er» mntve să credem că ele 'oe 
găsi rerurs* să s* ridice rit mai 
aproape de valoarea lui Dinamo. 
F-.indct ruma; astfel valoarea eam- 
r ■'“fire ci. impUerL a voleiului ro
mânesc poet* sâ crească

Nu fntîmplător Dinamo 
în încurcătură în parti- 

giuleștenii si, mai ales, 
campioni, deși diferența 

era net în favoarea sa. 
momentul în care adver- 
ripostat mai hotărît în a- 
blocaj, mecanismul impo- 
,.alb-roșilor“ și-a pierdut

la care greșelile tehnice
— mai numera-tse. 
la care ar trebui 
niște 
echipă 

„Cupa

jucători cu 
care ne va 
campionilor 
care iubito- 

i justificate

z

li cri

Avrehon BREBEANU

In discuție t

R£PR£Z£N7Ar/VA MASCUUNÂ

(Urmare din pag. 1) în mod scolastic. Doar vorbim de 
echipa reprezentativă... Să se alea
gă numai acele mijloace prin care 
jucătorii și echipa în ansamblu se 
Pot exprima mal bine. O dată alese, 
ele trebuie însușite și perfecționate 
pentru a putea fi aplicate cu ma
ximum de eficacitate în joc.

— Cum înțelege căpitanul 
echipei reprezentative recupe
rarea după efort ?

— Problema este foarte complexă 
și de mare actualitate. Ea intere
sează pe toți cei ce lucrează în 
domeniul sportului Din păcate, 
insă, de la cunoștințele de ordin 
teoretic și pînă la posibilitățile re
ale. practice, există o mare dife
rență. Nu vreau să dau rețete, dar 
mă gîndesc că ar fi necesare mult 
mai multe eforturi practice în 
problema alimentației, a odihnei, a 
destinderii nervoase și, în general, 
in realizarea unei atmosfere pro
pice lucrului intensiv.

— Speră Gruia să mai facă 
parte din echipa reprezenta
tivă la Jocurile Olimpice ?

— Da !
— Dacă da, atunci care va 

fi rolul lui în echipă ?
— Același pe care l-am avut 

de-a lungul anilor : realizator.
— Nu numai tinerii band- 

baliști, dar în general tot tine
retul sportiv are în handbalis
tul Gruia un model. Conside
rați că sinteți un bun exemplu 
in această 
referitor la 
vă ?

— Tineretul 
noastră a urmărit cu satisfacție 
de-a lungul anilor succesele echi
pei reprezentative, care — în fond 
— constituiau ți succesele mele 
personale. Mulți dintre ei și-au do
rit și poate că își mal doresc încă 
să ajungă un handbalist ca Gruia. 
Ei m-au urmărit și cred că mă 
vor urmări ți în continuare. Și ei 
ca șt mine trăim o viață și în afara 
terenului de sport. Ce este bun 
unuia, nu i se potrivește altuia. De 
aceea cu cred că nu pot fi luat ca 
unitate de măsură, universal vala
bilă pentru toți, în privința vieții 
extrasportive...
TURNEU INTERNATIONAL” FEMININ 

LA TIMIȘOARA
în sala Olimpia din Timișoara șe 

va disputa între 21 și 25 martie cea 
de a IV-a ediție a „Cupei Primă
verii" la handbal feminin, turneu 
internațional la care vor participa 
următoarele formații i Universita
tea Timișoara, Rulmentul Brașov. 
O.R-K. Beograd, R.K. Bozdoyac 
Belgrad, Selecționata orașului Ka
towice (Polonia), ți Odera Slobo- 
vee (Cehoslovacia).

. incomplete. Ar mai fi, cred eu, ne- 
'cesar de discutat despre unele lu
cruri. De pildă, nimeni nu poate 
nega faptul că mai mulți factori 
sint interesați de pregătirea lotu
lui olimpic. Dar materializarea a- 
cestei pregătiri, prin procesul de 
instruire, ca și urmărirea continuă 
a acestui procest trebuie făcută nu
mai de antrenorul federal Nicolac 
Nedef. Asta nu exclude colabora
rea cu alți tehnicieni. Este departe 
de mine acest gînd. Dar colabora
rea trebuie să se realizeze numai 
înaintea antrenamentelor și nu în 
timpul lor ! în al doilea rînd, cred 
că pregătirea și realizarea unei 
mari performanțe impune și crea
rea unui cadru prielnic de lucru. 
Hotărîtoare ml se pare în această 
privință calmul și liniștea în care 
o formație își desfășoară activita
tea. Echipa noastră n-a beneficiat 
de o 
aceasta
nervos 
tor. O 
nu s-a 
lrea echipei, ci pe tot timpul cit 
am fost împreună, de dimineața ți 
pînă seara. Am uitat, oare, că lu
crăm cu oameni ? în această di
recție. pedagogia ne 
lucruri...

— Cum poate 
handbalist Gruia 
«e preconizează ?

— Răspunsul ia această întrebare 
are două aspecte : primul legat de 
prezența mea in echipa reprezen
tativă și de rolul pe care il am 
acolo, iar cel de-al doilea comportă 
cites a recomandări izvorite din- 
tr-* îndelungată practică și dublată 
de • pregătire de specialitate, 
în ceea ce privește prezența mea 
in reprezentativa țării cred că ea 
trebuie să fie determinată de nu
mărul de goluri pe care îl înscriu. 
Cit de mult realizez depinde însă 
de felul în care mă antrenez și de 
sprijinul pe care îl primesc din 
partea echipei. Dacă referitor la 
prima cerință eu efnt hotărît să 
mi pregătesc cu conștiinciozitate și 
dăruire, totul depinzfnd numai de 
mine, in cea de-a doua un rol de
terminant îl are antrenorul echi
pei. care trebuie să redea acesteia 
încrederea In posibilitățile mele. 
Cit privește recomandările am 
convingerea că este foarte util să 
se formeze o echipă de bază și în 
această îdee cred că este bine să se 
acorde cu mal mult curaj credit 
unor jucători ca Tudosie, Stockl și 
Voinea. Această formație de bază 
va putea să-și cristalizeze o con
cepție de joc mai repede. Socotesc, 
de asemenea, că este bine să se 
renunțe la învățarea handbalului

astfel de atmosferă șl la 
cred că a contribuit fluxul 
pe circuitul antrenor-jucă- 
astfei de stare de iritare 

manifestat numai la instru-

Învață multe

ajuta marele 
la munca ce

privință, mai ales 
viața extrasporli-

sportiv din țara

i

£ (Urmare 
din pag. I)

au căutat

reprezentativ^, se reduce 
valorică dintre parriei- 

astfel incit ..Criteriul Pri- 
’!i?ti rguri 

Progresul.

_.•> 20 "’«'Le 1972. o'e'.a 1230 
-xe- —5 - sola Dolles

FtOBEU DE CONTROL — 
MIJLOACE DE BAZA AIE 
FtEGATlRII SPORTIVILOR*

PRIMA ETAPĂ IN , .CRITERIUL PRIMĂVERII"

trei ser

Etapa cu meciuri tari

divizia A de libere
cea mai importantă 
avea loc lâ Odor- 

, unde localnicii

Foarte bune deciziile date de *rM«r_ 
șat. Tudose. Sjbar.a ș*. Bana.

REZULTATE TEHNICE. St luse.- 
X. Turei, Tt. Cenchla b p. D. Cor.dur»* 
F. Cojocari p.p. I. Vlain-tr, O R.f*. 
p. ab. 1 L Ada.-n, A. Ezescu b p. A C ; 
Gh. Rădulescu egal cu C. Drfc 
V. Filip egal cu I Popescu. V. Cror»-. 
p p. A. Ti.-bci. P. Manele p.p. S. Cu 
(Primii boxer» str.t d.n aelerranate ee-i- 
srințeană).

Cornel POPA — coresp județean

PRIMAVARA STADIOANELOR
(Urmare din pag l)

rile pentru definitivarea planurilor 
noastre vor începe de îndata.

— Cu lucrările de înfrumusețare 
a bazei cum stați?

Mai bine decit anul trecțjt. încă 
din toamnă am plantat pe mar
ginea terenurilor diverși arbuști, iar 
Împrejurul complexului puieți de plopi. 
Sintem bucuroși că tot ce am plantat 
ș-a prins. N-avem... rebuturi. Noua 
vegetație o îngrijim ca pe ochii din 
cap. De-ar proteja-o și sportivii...

PISTA, DA — ATLEȚI, BA I

nulul Laromet funcționează circa • 
scoli generale. Dăm telefon la Școala 
generală nr. 192 șl \orbim cu te* 
profesor de educație fizică Dan Sto- 
ian. „N-am știut că Larometul 
și pistă de atletism. Altfel..." 
Continuăm investigația. Școala

ANALIZA LA
CLUtUt tAP.O

PoirtehRKa GatetL Vdterul Bacău 
Fi twrw Tricolor Brăila (TI). Uni- 
vervate* CJuj. Umvcnitatea Cra- 
îot*. Trortorul Emțov ș: Politeh
nica Tim*oara <TTT».

Pr»e absenta din loturile multor 
ecft’pe a f-jeăterilor selecționați In 
«ehipa 
c'.feeeta 
wte.
măverS* nu va avea so 

Tn B’jcurețt: (sala
de la ore «.30) sint programate 3 
part ce D*nam."-Progresti Rapid- 
Po’.ăe^-ica Galați ș’. Steaua-Î.ETB.. 
"j*** tre- ar.-mrir.du-se ir.teresar.te 
Celelalte MOnfri au loc Ia Cluj 
(L*r.:*.’*rsrietea Cluj-Universitaîea 
Cramva’. Bariu 'Viitorul-Unirea 
Tricolor Brăila’ ș: Timișoara țPo’i- 
tehnica-Trartorui1. Formațiile care 
dau jucători reprezentativei Iți vor 
putea completa loturile cu Juniori.

DOUĂ DERBYURI
s-a pus accenul pe 
coș. Din echipă va

Foarte puțini bucureșteni cunosc 
stadionul „Laromet". Și este păcat. 
Păcat intrucit baza sportivă la care 
ne referim, amplasată tn cartierul 
Bucureștii Noi, în imediata apropie
re a uzinelor cu același nume, re
prezintă o amenajare de toată fru
musețea. Stadionul, împrejmuit cu 
gard masiv, din beton, terenul de 
fotbal, tribunele de beton—străiuind 
o latură a terenului, iar sub tribune 
vesțiate, dușuri, magazii pentru e- 
chipamept etc. totul, dar absolut țo. 
tul. iți lasă o impresie dintre cele 
mai plăcute. In plus, stadionul este 
și îngrijit. Cind ham vijzjțgt, în ărmă 
eu numai două zile, aici era zor ma
re cu greblatul gazonului, cu vopsi
tul volerei, în sfîrșit, cu toate lucră
rile curente de cosmetică posthiber. 
nală. Singură pista de atletism ni s-a 
părut neglijată.

— La ce s-o pregătim că tot nu o 
folosește nimeni — ne mărturisește 
unul dintre oamenii prinși tn mun
ca de întreținere a terenului de 
fotbal. N-am văzut atlet! alergmd pe 
ea de vreo trei ani.

Râminem surprinși. Ne interesăm 
dacă in împrejurimi mai există cum- 
va o a doua pistă de atletism. Nici 
vorbă de așa ceva. Cea mai apropia
tă pistă este toemai la stadionul 
Ciulești. Cum se poate ea o amena
jare atletică' atît de bună, ca aceea 
a Larometului. să șomeze? In preaj
ma stadionului nu sint oare școli ? 
Sau poate asociația sportivă Laromet 
interzice elevilor accesul pe pistă? 
întrebarea am pus-o secretarului a- 
sociației sportive, tov. Dumitru Fri- 
zea. r ,— Cura am putea face ața ceva ! 
Este adevărat, noi nu avem secție de 
atletism. Dar oricine ne.ar solicita 
să-i punem pista la dispoziție, am fi 
bucuroși să-i putem venj In ajutor. 
Fină acum, o ăsenaepeg cerere ny 
am primit, Insă din partea nimănui.

Ne interesăm și aflăm surprinși 
că în Unefc» vfgjg&ate 8 stadie.

are 
(IT5 

__ _ _____ --________ — ?e* nerală nr. 179 — prof. Vasile Marin 
„Echipa noastră de volei esie cam
pioană pe sector. Atletism facem ta 
cercul sportiv. Pistă la Laromet? Cre 
deți că ne-ar primi?" Școala ge"e 
rală nr. 183 — prof. Delia Mihăiles 
cu : ..La școală avem sectoare pentru 
atletism. O groapă pentru sărituri, 
dar este... astupată. La Laromet 
Mulțumim pentru sugestie

Sintem edificați între: 
investigațiile noastre

GIULEȘTIUL IN HAINE 
ÎNFLORATE

La Giulesti primăvara 
unde îți întorci p: 
complex de săli, de 
stadionului, a fost 
intr^un gri pastel, 
de box. de haltere 
dedicată jocurilor 
iar parchetele 
ceste* 
oferi 
optime

Tov. 
tele clubului Rapid, r-i 
tării e de rigoare cu c 
care nu încearcă

— Noul sezon estival ne va găs 
pregătiți sub toate aspectele. n« 
este intimplător. Anul viilor, ctabu’ 
nostru va sărbători 50 de ani de e- 
xistență. iar repetiția generală pea- 
tru festivitățile ce vor avea loc in

Centrul de cercetări științifice 
•I CXEFS. Consiliul Muniepol 
pentru educație fizică și sport 
9*. Institutul de specialitate. Îr. 
colaborare cu Universitatea 
populari București, anunță or
ganizarea conferinței : ..Probele 
de control — mijloace da bară ale 
pregătirii sportivilor* Expune
re* va fi făcută d* prof. Remus 
EWgusan. metodist la Clubul 
sporr.v ..Dinamo*. V* un 
film artistic.

La feto. tradiționalul derby Po- 
Etehnic* — I E.F.S. se desfășoară 
îr. condiții deosebite, în sensul că 
pentru actuaăele campioane par
tida are un caracter decisiv. Pier- 
zîr.d Jocul de mîine. ele își văd 
spulberat* șansele de a recuceri 
titluL înclt este lesne de înțeles 
că vor lupta cu toată ardoarea 
pentru victorie 
ele s-au aflat Ia 
unde 
•cască pregătirea 
noada respectivă.
cut antrenamentul _____ ... __T_
Tractorul din Brașov unde au Jucat 
patru meciuri de verificare în 
compania diviăor.arei A Voința, 
îr.anoiate In Capitală elevele 

prof. Grigore Costescu au susținut 
joi seara o Intîlnire de verificare 
in fata Rapidului, iar vineri au 
efectuat ultimul antrenament, în

în acest scop.
Poiana Brașov 

să-și îmbunâtă- 
fizică. în pe
rie și-au fă- 

specific în sala

cursul căruia 
aruncările la 
absenta Suzana Szabados (după 
cum 
posibilă --------------
Savu. Baschetbalistele de la I.E.F.S. 
s-au antrenat și ele „în depla
sare’*, la Predeal, unde urcușurile 
pe Clăbucet și Cioplea le-au a- 
jutat să-și îmbunătățească rezis
tența, iar pregătirile din sala Li
ceului din localitate le-au permis 
să-și pună la punct temele tac
tice. Amintim că în tur victoria a 
revenit I.E.F.S.-ului cu 69—56 si 
că, în momentul de față, I.E.F.S. 
ocupă locul 2 si Politehnica locul 
3 tn clasamentul diviziei A.

se știe bolnavă), dar este 
reintrarea Ecaterinei

numa 
sport i 
pentru pregătire.
Mi hai Vilceaau. v: 

e 1
D S 

să și-e 
ești» al

tru festivitățile ce io, a. ea loc 
•J3 am ineepui-o de acum...

AM VREA 51 UN TEREN 
DE VOLEI

întreprinderea de eonstru.țț: 
eiale industriale și montaj I C S M 
are o bază sportivă depa-te 
stadionul Laromet. Aici gis-r. - 
teren de fotbal despre care, hiar de d 
prima vedere, Iți dai seama că ab:a 
a fost gazonat. E • i-- re— *. 
gard înalt, din plasă de 
in jurul terenului pămintul este încă a- 
flmjt. Se apropie de noi un om ma: 
ip vîrștă.

— Vă place terenul ?
— Cind va li gata. proz-._ .: a 

arăt* și mai aspeetuoț.
— A fost reamenajat prin muneă 

patriotică de către salarjații I.C.S.I.M ■ 
ului, dar și noi, cetățenii din car.

ANUNȚ
Secretariatul Scolii de specia

lizare postlicealâ de antrenori 
atrage atenția elevilor din anii 
I și II ai secției fără frecvență 
că sesiunea de examene — se
mestrul I — are Ioc la Bucu
rești între 5—8 aprilie a c.

Corespunzător planului de in- 
vățăniint, în săptămînă premer
gătoare sesiunii (30 martie — 4 
aprilie) vor fi organizate lecții 
recapitulative șj consultații. A- 
ceste activități vor fi organizate 
in fiecare zi între orele 16—21 
(sau dimineața), la următoarele 
obiecte: anatomie, fiziologie, te
oria educației fizice, pedagogie, 
igienă șî specializare (anul I) 
și socialism științific, teoria an
trenamentului. fiziologie, cîne- 
foto șf specializare (anul II).

Examenele prevăzute pentru 
această sesiune (anul I : anato
mie. fiziologie șî pedagogie ; a- 
nul II: socialism științific, fi
ziologie, teoria și metodica an
trenamentului șî cine-foto) vor 
fi programate succesiv și pe 
grupe de elevi, in zilele de 5, 6. 
7 și 8 aprilie.

Admiterea elevilor la fiecare 
din aceste examene este condi
ționată de prezentarea lucrării 
de control la obiectul respectiv 
(anul I: anatomie șî fiziologie; 
anul II: fiziologie și teoria an
trenamentului sportiv), pînă la 
data de 28 martie.

în seria Vest, i 
confruntare va 
beiul Secuiesc, 
(Lemnarul) vor primi replica unor 
echipe bine cotate în campionat — 
Olimpia Satu Mare și Rapid Bucu
rești. Gazdele au, însă, prima 
șansă.

Iată și restul meciurilor : Ia 
BRAILA: Progresul — Nicoltna 
lași — Tomistex Constanța; la 
TIMIȘOARA : C.F.R. — Vulturii 
textila Lugoj — Dinamo Brașov; 
la BRAȘOV: A.S.A. — Mureșul 
Tg. Mureș — Steaua.

înaintea acestei etape, în fruntea 
clasamentelor celor două serii se 
află .* Steaua 6 p (54—18) — seri.a 
Vest, Dinămo Buc. 6 p (55—1T), 
Dunărea Galați 6 p (44,5—23,5) 
și Steagul roșu Brașov 6 p (45,5— 
W,5) -sr seria Est

Dumirncă, în campionatul divi
ziei A la lupte libere (etapa a 
Il-ai. sint programate cîteva reu
niuni care stimese un interes deo
sebit in rindurile iubitorilor atle
ticii grele. Astfel, în București st 
vor intllni trei echipe de forțe sen
sibil egale : Progresul (organiza
toarea reuniunii), Dinamo Bucu
rești și Metalul Tirgoviște. Ulti
mele două, în evident progres, au 
avut o bună comportare în etapa 
inaugurală a competiției. Tot în 
seria Est, Ia Brașov, se vor înfrun
ta două echipe puternice care au 
obținut maximum de puncte în 
prima etapă — Steagul roșu și Du
nărea Galați. Cea de-a treia com
batantă a întîlnirii brașovene va fi 
noua promovată în divizie, Auto- 
sporit Sf. Gheorghe. care nu poate 
emite, încă, pretenții in făta unor 
lorqaații experimentate,

încheiem aici relatările noastre, re
zultat a! raidului intreprinș la o 
-samă de stadioane și complexe 
sportive. Ir. general, an putut con
stata o mult mai mare atenție de- 
elt In anii precedenți față de buna 
gospodărire a bazei materiale exis
tențe. Dar și mai mult ne-a impre
sionat preocuparea, aproape gene
rai*. a cluburilor și asociațiilor 
sportive de a îmbogăți continuu, cu 
-.ci și noț obiective, patrimoniul ce-1 
au in administrare.

Păcat Insă că valorificarea efor
turilor materiale este încă insuficien
ță Ir ri prea puțini elevi sint diri
jați. in mod organizat, șpre pistele 
stadioanelor și geeastg. nț-am dat 
seama, ește urmarea unei inadmi
sibile comodități din partea unora 
dintre prcjștpril d» educație fizică

lL Vrem -â a>eni 
mMel. Ficat el

am S-i urnăru
• bază vpozuv* _____
d:a c'nducim asociației spor- 
se ocupă numai de fotbal. Tare 

fi vrat si vedea airi. in preaj- 
ți u teren de volei.

Aric- :i pe ghidul nostru ncazio- 
i; cheamă Teodor Grancea. Este 

nstoear st mar* amator de sport. 
< je oe * reaea ciad litera ca 
icanic ă-to la I-R.T-A. După ceara 
rb:t si e,, te Ier. Menghel pre- 

s indicatului 
(ura pe Ten
ia cetățenilor 

hm cartier va deveni in curind re«- 
(ilate. Chiar in areas ii primăvară, 
îtidiono, ! C S I M te v» unpeg*țj 
c) un ter*n de volei, precum ți cu o 
pjptejr.e *• ss vș amenaja nb tri- 
husa din beton a cărei eenstruețîe 
trebiiie să înceapă zilele care urmea
ză Proiecte de primă’ ară -

Her 
aici

trve 
am

ș-oims.e 
i r siu

- Sra
JtC!
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SIMBATA

interes
indisponibilități • Formațiile probabile

reabilitare • Pretutindeni pregătiri intense

ÎN DIVIZIA A
ATLETISM : Sala „23 Au

gust”, de la ora 16,30 : „Cupa 
semicentenarului U.T.C.*, or
ganizată de Ș.S.A. București 
in colaborare cu sectorul I 
U.T.C.

BASCHET : Sala Dinamo, de 
la ora 16 ; Dinamo — Voința 
București (A.m.); sala Progre
sul, de Ja ora 16 : Olimpia — 
I.E.F.S. TI (B. f.), Progresul — 
Arhitectura (B. f.), Progresul 
— Comerțul Tirgoviște (B.m), 
Universitatea — P.T.T. — 
sala Ciulești, de la ora 
Rapjrl — Voi -j- 
Voința — Medicina (B.f).

RUGBY ; Stadionul Tinere
tului IV, de la ora
A. SEE. — Constructorul
B. ).

HOC HEI : Patinoarul 
August", ora ^6,30 : România 
(tineret) — E7 V. Fiissen, ora 
19 : Selecționata A — Sverd
lovsk.

POPICE : Arena Constructo
rul, de la ora 16 : Constructo
rul — Rapid | arena Voința, 
de la ora 16 : Voința — Gloria 
București, meciuri în cadrul 
diviziei feminine A.

VOLEI : Sala Ciulești, de Ia 
ora 16 : Progresul Buc. — Dy
namo Berlin (m); sala Dinamo, 
ora 17,30: Viitorul Buc. 
Spartac Buc. (B. f.) ; Medici
na — Dinamo (A. f) ; sala In
stitutului Pedagogic, ora 16,30, 
Flacăra roșie Buc. — Confec
ția Buc. (B. f) ; Universitatea 
Buc. — Progresul Buc. <B. f).

(B.m);
18,30 : 

oința Brașov (A.f),

16.30, 
(div.

DUMINICĂ

ATLETISM : Sala „23 Au
gust”, ora 9 : „Cupa semicen
tenarului U.T.C." ; traseul din 
str. Maior Coravu, ora 9 : 
„Cupa primăverii* la marș.

BASCHET: Sala Dinamo,
de la ora 9 : I.E.F.S. — Poli
tehnica București (A.m), Steaua
— Universitatea Timișoara 
;Am), Politehnica — I.E.F.S. 
(A.f), I.C.H.F. — Rapid (A.m).

BOX : Circul de stat, de la 
ora 10: gală de selecție pen
tru reprezentativa țării i Sala 
Casei de cultură a sect. 6, ora 
10 : gală de box, contînd pentru 
campionatul juniorilor ‘ 
teni.

CICLISM : Șoseaua
(ei, km 7, ora 9,15 : eiari m 
cursa de fond „Cupa Olimpia"

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 16 : Rapid — F. C. 
Argeș (div. A) ; stadionul Giu- 
lești, ora 11 : Rapid — F. C. 
Argeș (tineret) ; stadionul Po
litehnica, ora 11 : Sportul stu- 
fențesc — Metalul 
(div. B) ; stadionul 
ora 11; Progresul 
Cîmpina (div. B) i 
Voința, ora 11,30 : 
Chimia Tr. Măgurele (amical).

Teren Ciulești, ora 14,30 : 
Rapid — Dacia (feminin).

LUPTE : Sala Progresul, dc 
la ora 10 : Progresul—Dinamo— 
Metalul Tirgoviște (divizia A 
la lupte libere)

RUGBY : Teren Parcul co
pilului, de la ora 9,30, Grivița 
roșie — C.S.M. Sibiu (div. A) ; 
l'eren Dinamo, de la ora 11,30, 
Dinamo—Farul (div. A) j Teren 
Gloria, de lă ora 10, Gloria
— Universitatea Timișoara ți 
Sportul studențesc — Rulmen
tul Birlad (div. A).

VOLEI : Sala Ciulești, de la 
ora 8 : A.S.E. Buc. — Orizon
tul Bacău (B. f), C.P.B. 
C.S.M. Sibiu (A. f). Rapid 
Farul Constanța, 
Universitatea Tu 
Aurora Buc. — 
(B fn) i sala Progresul, ora 
8.30 : jocuri tn cadrul compe
tiției „Criteriul Primăverii" 
pentru echipele masculine de 
divizia A : Dinamo — Progre
sul. Rapid — Politehnica Ga
lați. Steaua — I.E.F.S.

bucureș-

Olteni- 
start in

Tirgoviște 
Progresul.

— Poiana 
stadionul 

Voința —

. I.E.F.S. 
mișoara (A. f), 

■ Electra Buc. 
Progresul,

• Sub semnul dorinței de confirmare, revanșă și 
deosebit • Reintrări/ și.

RAPID F.C. ARGEȘ 1
Rezultatele celor două echipe, fn etapa inaugurală a returului, a 

făcut din intilnirea lor de miine marele derby al duminicii. De pe locul 
doi, unde se află, piteștenii au început să-și făurească iluzii la titlu ți in 
întreg ținutul Argeșului s-au făcut toate calculele cu putință mnă la sfir- 
șitul campionatului. Miine, „trupa" lui FI. Halagian și A Dima va intra 
cu gindul la victoria absolut necesară pentru „marea lovttură". Dar și 
Rapidul e dominat de aceeași ambiție supremă, mai ales că Dobrin și ai 
săi au deziluzionat miercuri în Cuoă. in fața unei divizionare B. Din
colo de aritmetica tabelei de clasificare, jocul interesează si prin cete 
citetsa dueluri — in perspectivă, capete de afiș ale sezonului; Dobrin 
contra lui Boc și Răducanu; Neagu contra luiVlad și BarbuDumitru 
contra lui Dobrin. (AUREL NEAGU).

RAPID
După drawul de Ja Arad și califi

carea în sferturile de finală ale „Cu
pei României, în tabăra Rapidului 
domnește optimismul.

Reveniți miercuri seara de la Pi
tești, rapidiștii și-au reluat joi pre
gătirile, efectuînd antrenamente ril- 
n:ce în vederea dificilei partide cu 
F.C. Argeș. Mergînd pe deviza „e- 
chipa învingătoare nu se schimbă", 
antrenorii giuleșteni Bazil Marian 
și Gh. Nuțescu vor prezenta la 
,.rendez-vous“-ul eu Dobrin et como, 
formația; Răducanu — Pop, Boc, 
Lupescu, Codrca, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Daniel Ene, Neagu, Co- 
dreanu. (Aurel PĂPĂDIE)

F.C. ARGEȘ
După surpriza de miercu

Cupă, de la Cîmpina. unde au pier
dut Jn fața divizionarei B Metalul 
București (și încă Ia scor 3 piteș
tenii și-au îndreptat toată atenția. 
I.n jocurile-școală de jci și vineri, 
spre remedierea carențelor manifes
tate, mai ales de linia ofensivă. în- 
fringerea din cupă a afectat ser-,as 
ech pa argeșeană. dar r.u i-a zdr. r- 
cinat speranța într-un joe b — s 
un rezultat favorabil în fața Rai 
dului ia București, care să spele ru
șinea de Ia Cîmpina. în vederea

Absenți In meciul cu A.S.A., Tufan 
și Kallo sînt restabiliți, așa că, pro
babil nu vor lipsi din formație in 
meciul de la Iași. în schimb, funda
șul Ghircă s-a accidentat la un an
trenament (entorsă la gleznă) și pos
tul lui va fi ocupat de Nistor, că
ruia i-a expirat suspendarea. Joi,

Farul a susținut un joc de verificare 
în compania echipei Metalul Medgi
dia, pe care a Intrecut-o cu I 0 
(goi înscris de Opreai. Formația pro
babilă : Ștefănescu — Stoica. Mares, 
Bălosu, Nistor,
Goleac
Tureu

victorie In Cupă) i-au făcut pe 
; icătorii de la Universitatea Craio- 
■ a să se pregătească cu toată aten- 

a pentru meciul de duminică. E- 
- antrenorului C. Cernăianu au 

făcut pregătiri zilnic, iar joi au sus- 
ținut un meci amical cu echipa de 
. miori (întărită cu cîteva din re-

zervele primei formații), de care a 
dispus cu scorul de 2—1.

Craiovenii au plecat la Cluj vi
neri, cu autocarul. Formația proba
bilă! Papuc — Niculescu, Deselnicu, 
Sameș, Ciocîrlan, Strîmbeanu, Do- 
nose, Țară lungă, Pîrvu, Oblemenco, 
Marcu. (Șt. Gurgui — coresp. Jud.)

Tănase, Antonescu. 
(Tufan), Caraman, Oprea. 

(Kallo). (C. POPA-ceresp). STEAGUL ROȘU-DINAMO

L. A. S.A JIUL
I

meciului de miine, antrenorii Fi. 
Halagian și A. Dima au anunțat ur
mătoarea formație probabilă i Stan 
(Niculescu) — Pigulea, Barbu, Vlad, 
Ivan IT. Prepurgel, M. Popescu (Ro
șu), Radu (Dobrescu), Frătilă. Do- 
brin, Jercan (Ilie FEȚEANU — 
respondent).

Iată o dispută pasionantă pentru echipele din mijlocul clasamen
tului, fiindcă rezultatul ei va influența numai această treime a tabelei de 
clasificare. AJS.A. are nevoie de victorie pentru a urca acolo unde an
trenorul Tiberiu Bone și jucătorii socotesc că este locul echipei Și 
poate s-o obțină, intrueit formația mureșeană s-a dovedit invincibilă pe 
teren propriu in actualul campionat. Pe de altă parte. Jiul se află intr-o 
ascensiune remarcabilă de cind. este condusă 
dache. I-a crescut și eficacitatea in deplasare, 
ciștigat două meciuri, (MIRCEA TUDORAN)

de antrenorul Eugen Jor- 
unde — vină acum — a

JIUL

Un meci de frumoasă tradiție tn campionatul nostru, adversarele de 
mine oferind in istoria jocurilor lor „ediții" in care neprevăzutul, ele
mentul spectacular și lupta de mare tensiune s-au conjugat adeseori, re- 
zultfnd partide memorabile.

Intilnirea este abordată de cele două echipe după un... „X" factor 
omun : un araw in meciul direct, din tur, de la București, precum și re

zultate egale in prima etapă a returului, obținute la Ploiești, in fața Pe
trolului, și respectiv fn Capitală, in fața ceferiștilor clujeni. Să fie, oare, 
această coincidență de semn prevestitoare 
deloc exclus deși atît localnicii cit și 
cuceri victoria. (MARIUS POPESCU).

pentru un nou egal? Nu este 
oaspeții au atuuri pentru a

A.S.A.
După meciul de Cupă de la Ora

dea, mureșenii s-au înapoiat imediat 
acasă, cu gindul la dificila partidă 
cu Jiul. Echipa a arătat o formă 
bună și ea va fi completată în ve
derea jocului de duminică cu Mu- 
rețan. căruia îi expiră suspendarea, 
și cu Varadi, refăcut după acciden
tul suferit Se speră, deci, ca linia 
ofensivă să cîștige și ma: mult în 
eficacitate. Va lipsi însă, ca și în 
meciul eu Olimpia Satu Mare, fun- 

așul Toth care.» s-a supărat pe e- 
. pâ și nu ma vrea să ia parte 

antrenamente!

Echipa
ma, se mișcă tot mai bine, în spe
cial atacul, unde Mulțescu, Stoian 
și Făgaș reușesc combinații de o 
mare spectaculozitate, dublate și 
de creșterea eficacității. Minerii, așa 
cum au declarat atît vicepreședin
tele clubului, Mircea Pascu, cit și 
antrenorul Eugen Iordache. vizează 
cel puțin un meci egal. După jocul 
de Cupă cu Sport Club Bacău, Jiul 
a rămas la Bacău, unde a făcut an-' 
trenamente joi și vineri, tirmind ca 
în dimineața zilei de azi să plece 
cu autobuzul la Tg. Mureș.

PETROLUL

se află iu creștere de for-

Dumitrache i mașina
asta să mai îndrept puțin prestigiul 
șifonat nițel de C.F.R. Cluj...

STEAGUL ROȘU
Întotdeauna, meciul cu Dinamo 

așteptat cu un deosebit interes
Ca 

este 
la Brașov. Stegarii sînt conștienți de 
dificultatea partidei, și tocmai de a- 
ceea și-au intensificat pregătirile din 
această săptămînă, desfășurate pe 
terenurile din Brașov și Poiana Bra
șov. Pentru meciul cu campionii, an
trenorul Nicolae Proca va folosi, 
după toate probabilitățile, următoa
rea formație ; Adamache — lvănces-

* ' ~ Pescarii,
Pavlovici

POLITEHNICA IAȘI

Scutifi de emoțiile jocurilor din optimile Cupe., elev ii lui V. .'fă-dc- 
rescu fi ft. Cosmoc au avut prilejul, in această sâptăminâ. să se pregă
tească cu grijă pentru confruntarea Io» directă Remiza de la Cluj a 
renăscut speranțe in Dealul CopouluL Deși Politehnica păstrez că p-ima 
șansă, disputa cu Farul nu este deloc ușoară fiind bine știute calitățile 
lui Caraman, Tufan sau Kallo, jucăfori care cunosc pe~fect Jerția' lan
sării contraatacurilor. Rămine de văzut dacă ieșenii vor confirma saltul 
calitativ manifestat în acest început al returului. (GH. NERTBA).

Robert" la lași.
Bravo! Ai devenit pre-

..Marinarul
Gil l

văzător !...
Cosmoc ! Nti vreau să intru Ia 

apă .'...

POLITEHNICA IAȘI
Echipa din Copou ș-a pregăti 

lens pentru jocul cir Farul, fn d 
ța de a confirma rezultatul obținut 
duminica trecută Ia Cluj. în afara 
antrenamentelor efectuate tn fiecare 
zi,, studenții ieșeni au susținut ți un 
joc-școală cu divizionara C Construc
torul din localitate.

Pentru meciul de duminică, antre
norul V. Mărdărescu intenționează 
să trimită fn teren următoarea echi
pa : Costas — Romilă I. lanul. Stoi- 
cescu. Pali. Romilă II. Simionas. 
(neze. Lupulescu, Amarandei (Manca), 
Dănilă. Așadar, vor lipsi tn conti
nuare Moldoveanu ți Cuperman, că
rora s-ar putea să li se alăture »i 
Marica. (V. DIACONESCU-coresp.j.

FARUL
în această săptămînă. constănțe- .. 

au efectuat antrenamente zilnice !• 
care ■•antrenorul R. Cosmoc a urmărit 
mărirea eficacității liniei ofensive.

_ It in 
In dorin

pnn jocul rezultatelor celorlalte echipe decit prin cel al 
ației crădenii mtn nutresc incă speranța supraviețuirii Cri-

i-i p-ima divizie. Miine, la efirșitul partidei cu Petrolul, această 
teeranți s» ta putea ~eaprinde la oxigenul încrederii sau abia va mai 
vCpit. Te ul depinde de rieto-ie sau înfringere, un „egal" nefiind decit 

re: pe~.fu aouă virtuale naufragiate. Gindiți-vă numai ce ar însemna 
i~.'.e-funa’a luvtâ din subsolul clasamentului 10 puncte în dreptul 

j a Ceaț. . fatidice 1' pent'u Petrolul.' (PAUL SLAVESCU).
ale Cupei României, care a obligat 
pe adversara sa de miine să joace 
la Arad 120 de minute. Joi, petroliștii 
au evoluat la Buzău, In compania li
derului divizionar C Gloria in fața 
căreia însă au pierdut cu 1—0 ! (gol 
înscris de Negoescu). Moldovan 
in urma unei întinderi de ligament — 
are piciorul in ghips și nu va putea 
fi folosit în meciul cu Crișul, con- 
tindu-se in schimb, pe reintrarea 
fundașului Gruber. Se preconizează 
modificări In compartimentul ofen
siv. Iată, de altfel, formația proba
bilă : M. Ionescu — N. Ionescu (Gru
ber), Bădin, Mierluț. Ciupitu, Coza- 
rec (Morarul, Iuhas. D. Nicolae. Din- 
cuță, Grozea. Florea (Oprișan). (Va
sil* ALBU-corespțj.

cu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Cadar, Zotincă, Ghergheli, 
(Balint), Gyorli.

DINAMO
în vederea partidei de la Brașov, 

dfnaraoviștii și-au reluat joi pregăti
rile, cu antrenamente tehnico-tactice, 
pregătind cu minuțiozitate meciul cu 
Steagul roșu. Antrenorul D. Nicolae- 
Nicușor ne-a declarat următoarele : 
„După calificarea în cupă, dorim să 
prestăm un joc corespunzător la Bra
șov și să obținem un rezultat bun*, 
iată și 11-le cu care dinamoviștii vor 
intra pe teren : Constantinescu — 
('l)cran, S. Gabriel, Dinu, Deleanu, 
Sătmăreanu II, R. Nunweiller. Săl- 
ceanu, Dumitriu II. Dumitrache, Lu- 
cescu. (Florin SANDE’).

SPORT CLUB BACAU / r U" CLUJ

MIINE, START
RETURUL DIVI ZIEI B

CRIȘUL
la Arai cupă .una- 

mmut* parudei de cupă cu ..Poli * 
P-mcșoar*. jucătorii erâcer.i au efec
tuat tm contrei nredicaL Firesc, pre
gătirea ' ------ * ' * “
lax area
»nhim.b.

efectuată ,x 
c-apâ an 
in eirțal 

Crițul »-• antrenat 
Șduopu 
c-jpă — 
Petrolul
Catena — Petre Nicolae. Lneaci. 
Rule, Catena !L Neta. Dărăban. Su
cii, N. Alexanăre. Tames. CovaJcic.
I. CHIȘA. coresa).

PETROLUL
Pel-oiul srerl si benet ieze de 

«rotriml» e* finalâ

de vineri, 
ocuă - ori 

— accidentat in meciul de 
tu va evolua in partida cu 
Iată formația preconizată :

Egalitate perfectă, atît Ia puncte cit și la golaveraj, Intre două echipe 
(alt punct de asemănare) scoase miercuri din Cupă. Toată speranța celor 
două combatante din acest derby, le-a rămas, așadar, în campionat, 
întrecere care decerne însă nu numai ’titlul suprem, ci ți un loc la startul 
Cupei U.EF.A. Bănuim, deci, cită ambiție vor arunca in luptă aceste 
două echipe fruntașe la ora -actuală, etichetă care le obligă,firește, și la 
o prestație de valoare. Un pronostic in final? Să apelăm doar la „graiul 
cifrelor" din clasament care ne spune că în actualul campionat S.C. Bacău 
n-a pierdut nici o partidă acasă in timp ce „U“ Cluj n-a cîștigat de 
loc pe terenuri străine. (G. NICOLAESCU).

a. r.ța sa

C.F.R. CLUJ UNIVERSITATEA CRAIOVA

.Kcu rfn Piă, 
i anlor clu.'ent iți erprits pr>a 
capabilă să zmdbe-e imagr~.es 
multora — ți st se desprindă. 
mai ales, jocul bun reafiratr 
p'omițSzor. Meciul eu L'mve 
tuți fotbalistice și rmbtj 
de verifica-e a ralorii 
combatant». In pe»spee 
in care șansele pa» st
(MIHAI

S.C. BACAU
înnoptînd la Brașov, după jocul de 

Cupă, elevii cuplului Rădulescu s-au 
înapoiat la Bacău, cu autocarul, joi 
la amiază. A doua zi, , vineri, fotba
liștii băcăuani au efectuat un antre
nament la care au fost prezențl toți 
componenții lotului. Afectată de cele 
două tnfrîngeri, suferite '.a Pitești și 
Brașov, echipa gazdă va Încerca să 
se reabiliteze In fața suporterilor ei.

Față de formația prezentată 
miercuri In Cupă, afnt posibile unele 
modificări, îndeosebi In linia de a- 
tae, unde Pruteanu n-a dat satisfac
ție.

Laurențiu Munteanu. antrenorul fero- 
■ speranța că tn retur echipa sa ta fi 

destin — implacabil, după părerea 
tn ftnai. din zona retrogradării. Egalul și. 
eu Dinamo sint semne ele unui început

■sitatea Craiova — o formație cu multe vir- 
iții de e.'i-ma’e — ar putea constitui un bun prilej 

primelor aprecieri favorabile la adrese ambelor 
trei. I« Cîu;. o partidă sub semnul echilibrului, 

ceva mai mult de partea gazdelor.

dor aprectc 
la Ct..
>e. totu

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
lianele reruitare obținute de 

(meci egal cu Dinamo

Așadar, echipele din eșalonul se
cund reintră și ele miine în at
mosfera competițională oficială. 
După constatările noastre și din re
latările corespondenților noștri re- 
ziiltă că divizionarele B au folo
sit din plin „vacanța de iarnă", pre- 
gătindu-se cu multă conștiinciozi
tate, uni; antrenori au lucrat la un 
nivel apropiat de cel al echipelor 
din prima divizie. La cîteva forma
ții roadele s-au și arătat în meciu
rile ce le-au disputat în Cupa Ro
mâniei. Ne referim, în special, la 
Metalul București, F. C. Galați și 
Politehnica Timișoara, care s-au ca
lificat în „sferturile" Cupei în dauna 
F. C. Argeșului, „U“ Cluj și, respec
tiv, Crișului.

Deci, Ia ora actuală pregătirile

s-au încheiat, antrenorii și jucăto
rii așteptînd cu nerăbdare primul 
fluier al arbitrilor. Cu toate că cei 
doi lideri, Sportul studențesc și 
C.S.M. Reșița, au un avantaj de cile 
5 puncte față de principalele lor 
adversare în lupta pentru șefie, în
trecerea din această primăvară se 
anunță deosebit de dîrză, deoarece 
Progresul București, Metalul Tîrgo- 
vi.ște (seria I), Minerul Baia Mare, 
C.F.R. și Politehnica Timișoara (se
ria a II-a) n-au renunțat încă la 
lupta pentru promovare în „A". In 
subsolul clasamentelor, situația este 
destul de tulbure; cite 6 echipe din 
fiecare serie sînt departajate ele 
unul pină lă trei puncte și amenin
țate de a părăsi divizia secundă.

Chiar în prima etapă a returului, 
amatorii sportului cu balonul rotund

28 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL DE TINERET
PENTRU SELECȚIE Șl PREGĂTIRE

în vederea jocului cu Franța de la 
9 aprilie, lotul nostru de tineret se 
ia reuni Ia București, pentru un sta
giu de selecție și pregătire, în zilele 
de 20—22 martie. In acest scop au 
fdst convocați următorii jucători : 
Sameș, Ciocîrlan, Donose, Pîrvu, Mar
cu („U“ Crâiova), Dobrău, Sandu Ga
briel, Cavai (Dinamo București), OI- 
teanu. Ghergheli (St. roșu Brașov), 
Hăjnal, Boloni (A.S.A. Tg. Mureș), 
Catargiu, Florea (Sport Club Bacău), 
Făgaș, Mulțescu (Jiul Petroșani), 
vișan (C.F.R. Cluj), Gliirca (Farul 
Constanța), Petrcanu (Rapid Bucu
rești), Costa» (Politehnica Iași), Gi
ron, Tănăsescu, Beldeanu, Georgescu, 
Casai (Progresul București), Sandu 
Mirceă (Sp. Studențesc București),

Mateescu (Metalul București), Stăn- 
cescu (Metalul Tirgoviște). Toți a- 
cești jucători se vor prezenta luni 
dimineață la sediul federației. 
Miercuri pe Stadionul Republicii se 
va disputa un joc între două echipe 
alcătuite din lotul de mai sus.

au posibilitatea să asiste la partide 
atractive, cu implicații directe în 
zonele de la extremitățile clasamen
telor. In seria I, capul de afiș îl de
ține Intilnirea de la București, din
tre Sportul studențesc și Metalul 
Tirgoviște. Studenții, după pregăti
rile asidue efectuate pînă acuma, 
vor să evolueze la nivelul posibili
tăților și astfel să mai adauge încă 
două puncte zestrei ce o au. Meta- 
lurgiștii, după cum declara antre
norul lor, N. Tătaru, vor veni în 
Capitală cu dorința să realizeze un 
joc frumos, iar la sfîrșitul partidei 
scorul să le fie favorabil. La Paș
cani, se vor confrunta două formații 
din zona fierbinte a retrogradăriii 
C.F.R. și Chimia Rm. Vîlcea. De
sigur că, datorită avantajului tere
nului, prima șansă o au feroviarii. 
In seria a II-a, pe prim plan se si
tuează meciurz de Ia Reșița, dintre 
C.S.M. și Politehnica Timișoara. Ti
mișorenii, după succesele din Cupă, 
speră să realizeze o performanță 
bună și la Reșița. Dar C.S.M. știe 
să valorifice din plin avantajul te
renului. O altă partidă care atrage 
atenția este cea de la Timișoara. 
C.F.R.—Olimpia Satu Mare, în care 
feroviarii sînt favoriți.

ie*;eDesigur, 
în tabăra

IONESCV)

Cojocaru 
văzut perso ia.

LOTO

PROGRAMUL

„U" CLUJ
De la Piatra Neamț, studenții clu

jeni și-au continuat drumul spre Ba
iu unde speră tntr-o remiză. Fireș

te. nu le va 
în momentul 
cronica, „U“ 
de alcătuire

fi deloc ușor, deoarece, 
in care redactăm avan- 
are serioase probleme 

a echipei.

Uifăleanu 1 Să mai repet un pic. 
De Ghiță nu pot trece decit dacă 
joci... ca la carte ?

De»en da : S. NOVAC fi
AL. CLENCIU

RETURULUI CAMPIONATULUI
C, EDIȚIA 1971-1972

pej au redat echipe; încrederea In 
forțele proprii.

Feroviarii s-au Înapoiat jo: de la 
Rm. Vîlcea și și-au continuat pre
gătirile, efectuînd ușoare antrena
mente de menținere a condiției 
zice.

Antrenorul Laurenț: 
va folosi, probabil. în meciul c*j U- 
niversitatea Craiova echipa care a 
început partida de cupă eu Dună
rea Calafat: Gadgea—Lupu, Drago- 
mir, Penzeș, Roman. M. Brelan, Co
jocaru. S. Brelan. O. lonescu. Vița*. 
Petrescu.

(1—5ț

Muntean u
r»»rvl

C. T.

<•—u

8
ETAPA A XVm-A (S3 .APRILIE) 

Ar.eșul Cimpia T. — Arieșul Turda 
Met Alud — Chim. Timăveni 
Ualcea Dej — CIL Gherla 
Progr. Nâsâud — Someșul Beclean 
Tehnofrlg Cluj — Ind. s. C. Turzli 
Vț.tcrul Tg. Mureș — Deraiata Cluj 
Soda Ocna M. — Minerul Rodna

ETAPA A XIX-A <3# aprilie) 
Arieșul Turda — Viit. Tg. Mureș 
cil Gherla — Arieșul Cimpia T. 
Someșul Beclean — Met. Aiud 
Chimica Tjrnâv. — Soda Ocna M. 
Progr Nisaud — Unirea Dej 
Tehr.ofrig Cluj — M:n. Rodna 
Ind. sîrineț C. T. — Dermata Cluj

ETAPA A XX-A (1 MAI)
Unirea Dej — Soda Ocna Mure» 
Arieșul Turda — Someș. Beclean 
Vrrt. Tg. M. — Progr. Nâsăud 
Moi. Rodna — Ind. sirmei C. T. 
Dermața Cluj — Chim. Tiraâvenl 
CIL Gheria — Metalul Aiud 
Arieșul Cîmpia T. — Tehnofrif Cj.

ETAPA A XXI-A (14 MAI)
Minerul Rod:’.a — Viit. Tg. Mure» 
Sdda Ocna Mureș — CIL Gherla 
Umrea Dej — Tehr.ofrig Ciul 
Dermata Cluj — Progr. Nâsă’Jd 
Met. Alud — Arieșul Cîmpia T. 
Ind. «, C. Turza — Someș. BetSean 
Chimie* Tîrnâv. — Arieșul Turda

ETAPA A XXn-A (îl MAD 
CIL Gheria — Dermata Cluj
Chimica Tlrnăv. — Ind. s. C. Turzli 
Progr Nâsiud — Arieșul Turda

(0-3) 
(0—3) 
(1—3) 
(0-D 
(1—2) 
(O-l) 
(0-0)

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

(1-4) 
<*—1) 
(1—2) 
(1—4) 
(0—2) 
(0-0)
(1-2)

(1-3) 
(0— 3) 
(t—2) 
(l-l) 
(1—3) 
(4—2) 
<0—1)

(1-9) 
(2—4) 
(0-«)

Tehnofrig Cluj — Vllt. Tg. Mureș 
Someșul Beclean — Min. Rodna 
Arieșul CImpla T. — Unirea Dej 
Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș

ETAPA A XXin-A (28 MAI) 
Progr. Năsăud — Tehnofrlg Cluj 
Soda Ocna Mureș — Arieșul C. T. 
Minerul Rodna — Unirea Dej 
Arieșul Turda — Metalul Alud 
viit, Tg. M — Chimica Tîmăveni 
Ind. s. C. Turzli — CU. Gherla 
Dermata Cluj — Someșul Beclean

ETAPA A XXIV-A (4 IUNIE) 
Arieșul Turda — Ind. stranei C. T. 
cil Gherla — Progresul Năsăud 
Someșul Beclean — Viit. Tg. M. 
Arieșul Cîmpia T. — Min. Rodna 
Metalul Aiud — Dermata Cluj 
Unirea Dej — — • • -
Tehnofrlg Cluj

ETAPA A
Progr. Năsăud 
Chimica Timăv. 
Metalul Aiud — 
CIL Gherla — : 
Ind. strmei C. T. — Soda Ocna M. 
Dermata Cluj — Arieșul Turda 
Viit. Tg. Mureș — Unirea Dej

ETAPA A XXVT-A <18 IUNIE) 
Someș. Beclean — Chimica Timăv. 
Minerul Rodna — Dermata Cluj 
Unirea Dej — Ind. sîrmei C. T. 
Tehnofrlg Cluj — Metalul Aiud 
Arieșul C. T. 
Soda Ocna M.
Arieșul

Chimica Timăv.
— Soda Ocna Mures
XXV-A (11 IUNIE}
— Arieșul C. T.
, — Tehnolog Cluj
— Minerul Rodna 
Someșul Beclean

Turda
— Viit. Tg, Mureș
— Progr. Năsăud
— CIL Gherla

(1—2)
(1—3)
(0—0)
(0-1)

(0—«)
(0—fl) 
(0—7) 
(1—2) 
(0—1) 
(0—1) 
(2—0)

(0—0) 
(1-1) 

(0—IS)
(0—8) 
(0—2) 
(1—4) 
(1-0)

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

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

PRONOSPORT

Sancționarea 
unor jucători

Ieri,- Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a analizat abaterile 
săvîrșite de unii jucători ai Univer
sității Cluj, cu prilejul meciului cu 
F. C. Galați, de la Piatra Neamț, din 
cadrul optimilor de finală ale Cupei 
Româniți

în urmă dezbaterilor care au avut 
loc, jucătorii Crețu și Munteanu au 
-fost .'suspendați pe cite două etape, 
Iar Barbu a fost sancționat cu mus
trare. *“

PREMIILE TRAGERII SPECIALE 
LOTO Ă MĂRȚIȘORULUI DIN 7 

MARTIE 1972
OBIȘNUITE

Extragerea I — categoria 1) : 3 va
riante i0« o a cite 43.507 lei fiecare; 
2) : 1,65 a 79.104 lei; 3) : 34,65 a 
3.7*37 lei fiecare ț 4) i 25,30 a 
5.159 lei fiecare 
1,062 lei fiecare 
428 lei fiecare.

Extragerea a II-a — categoria 
B ; 2,85 a

C : 13.85 a 
D ; 31.1o a 

74,50 a cite 
F l 100.15 a cite 
Z : 1889.75 a cite

5)
6)

cite 
cite 
cite 
cite

i A : 
cite 
cite 
cite
1781

1.325
100

1,10 a 100.000 lei ;
46.548 lei fiecare :
9.578 Iei fiecare ;
4.259 lei fiecare ; E 
lei fiecare 
lei fiecare 
lei fiecare.

REPORT CATEG. A : 22.662 Iei 
SUPLIMENTARE

Categoria G : 1 variantă 50»/e a 
26.500 lei șl 2 M a 5.300 lei: H i 
16,20 .excursii TURUB CAPITALELOR

(6.300 Iei); I: 
garia și Grecia 
a cite 1.000 lei ; 
lei.

63,55 excursii în Bul- 
(4.000 lei) ; J : 86.40 
K ! 136,30 a cite 500

SPECIALE
Categoria M :

CIA 1300 (70.000 lei) j N l 7,45 auto
turisme DACIA 1100 sau SKODA S 
100 plus diferența în numerar de 
2.000 lei la alegere ; O : 18 excursii 
Turul Capitalelor (6.500 Iei) ; P : 20,55 
excursii Bulgaria si Grecia (4.000 lei); 
R : 43.20 a cite 1.000 lei ; S : 37.70 a 
cite 500 lei ; T i 4.228,05 a cîte 60 lei

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

REA DIN 17 MARTIE
FOND GENERAL DE

1.364.550 lei.
EXTRAGEREA I : 57 81

17 52 86 10.
Fond de premii t 650 25TO !

1,40 autoturisme DA-

TRAGE-
1972

PREMII :

68 27 3!

lei

X V. 3tEXTRAGEREA • II-a i
41 69 43 38.

Fond de premii l 714.33»
PREMIILE TRAGERII 

DIN 16 MARTIE 1»Î2
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1JK 

variante a 77.913 lei; cat 21 2,75 a 
33.999 le! ; cat 3: 28.05 a 4.5S3 Iei | 
cat. 4 : 28,95 a 3.230 le: ; cat 5 : IO5.7C 
a 885 lei; cat. 6:

EXTRAGEREA
A : 2.80 variante a 35.217
4.60 a 16.510 lei ; cat. C : 
lei : cat. D : 33.30 a 2.281 
61.50 a 1.235 lei : cat. F : 
lei : cat. Z : 1.580.55 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 (10O7W a 
fost obținut de MORITZ LEIBOVICI 
din București care dștigâ un auto
turism la alegere si ciferer.ța 
numerar, sau suma integrală.

Rubrică redactată
de IDTO-PRONOSPORT

1H.
LOTO

231.10 a 4® lei ! 
a II-a : Categoria 

lei; cat B: 
10.30 a 7.375 
lei : cat. E i 
60.55 a 1.254

lo

SERIA XII
■TAPA A Xir-A 04 MUIID

Oitol Sf. Gnecegh» — Foia. Brașov 
TsxtCa OCjchs — Traa. Srapxv 
Catorecn Codea—Gl.exjiv.t 
Foew. Tg. Sec. — Carpați Cc-.-aana 
*fcn. Bă-an — AS ICereurea Ciue 
Caroato Bv. — UaL Crisuu-al Sec 
Metro—. Bv. — Torpeco ZareeșQ ' i

■TAPA A XV-A o APMILir, 
Torpedo Zăroeșri — Coloram Cod. i 
Foiri. Bv. — Minerul E4ț*n t
A.S. Mterocrea C;-_c — Carpați Bv. <1—D 
Unirea CriM. Sec. — Metrom Bv. 
Tract. B . — Forestiera! Tg Sec. 
V_-_ Gheorgtuem — (Xtul St Gh. 
Carpați Covasna — Tex. Odorhei

FTAPA A XVI-A O APRILIE) 
Mîn. Bălan — Tractorul Brașov 
Carpați Bv. — Tex. Odorhesu S. 
Colorom Codlea — Fora Bv. 
Oitu! St Gh. — Torpedo Ză.-neșri 
Metrom Bv. — AS Miercurea C 
VHt Gh. — Carpați Cbvasna 
Poreetieral Tg. S. — Unirea C. S.

ETAPA A XVU-A <14 APRILIE)
Metrom Brajev — Carpați B.-așo-’ <2—1) 
Torpedo Zârnești — Viit. Gheorghleni

(1—1) 
AS Mierourea C. — Forest. Tg. S. <1—1) 
Tract. Bv. — Polit. Brașov (0—0)
Carpați Covasna — Unirea C. S. (1—2) 
(Xoil Sf. Gh. — Minară! BF-ax «s—0)
Tsr> Oderiro — Colorom CoC»a »)

<!—•) 
O—»)

<*-!> 
(1-1) 
(1—3) 

(0—4)

(1—4) 
(1—5) 
(0-3) 
(3—1) 
(3-*> 
(1—1) 
(1-1)

ETAPA A XVni-A (21 APRILIE)
(0-1) 
(0—1) 
(0-0) 
(2—3) 
(2-3) 
(0-3) 
(1—1)

Vtt.-ea CriatoriU S. — Tex. O. 
Forest. Tg. S. — Metrom Bv. 
Torpedo Zâmeștl — Min Bălan 
Carpați Covasna — Carpad Bv. 
Polii. Bv. — Viit. Gheorghleni 
Cotocorr. Codlea — AS Miercurea C 
Tract. Bv. — Oltul Sf. Gheorghe 

ETAPA A XIX-A (30 aprilie) 
Min. Bălan — Forest. Tg. Secuiesc 
Unirea C. S. — Torpedo Zămești 
Viit, Gh. — Tractorul Brașov 
Tex. Odorhes — Oltul Sf. Gh. 
Carpați Bv. — Coloram Codlea 
let- -m Brașov — Carpați Covasna 

AS Miercurea C. — Polit. Brașov
ETAPA A XX-A (7 MAI)

Tex. Odorhes — Viit. Gheorghleni 
Carps’) Brașov — Tract. Brașov 
AS Miercurea c. — Unirea C. S. 
Forest. Tg. S. — Torpedo Zămești 
Poiit. Brașov — Metrom Brașov 
O?.til Sf. Gh. — Colorom Codlea 
Carpați Covasna — Minerul Bălan

ETAPA A XXI-A (14 MAI) 
Colorom Codlea — Carpați C. 
Viit. Gh. — AS Miercurea Cluc 
Oltul Sf. Gheorghe — Metrom Bv. 
Tract. Bv. — Unirea Cristuru s. 
Min. Bălan — Textila Odorheiul S. 
Polit. Brașov — Fores*.. Tg. s 
Torpedo Zămeșa — Carpați Bv.

ETAPA A XXB-A (21 MAI)
Tex. Odorhel — AS Miercurea C. 
Metrom . Bv. — Minerul Bălan < 
unțjtea Cj^wru 8, - -PolM. Bț». i

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

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

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

(1-0) 
<0—r>> 
a-S)

Carpați 
Carpați ____ ___ ____
Colorom Codlea — Tract. : 
Forest. Tg. S. — Viit. Gh.

ETAPA A XXIH-A <28 MAI)
Forest. Tg. S. — Oltul Sf, Gh. 
A.S. Miercurea C. — Carpați Cov. 
Carpați Bv. — Polit. Bv.
Viit. Gheorghleni — Min. Bălan 
Unirea Cristuru S — Colorom Cod. 
Torpedo Zămești — Tex. Odorhelu 
Metrom Brașov — Traot. Bv.

ETAPA A XXIV-A « IUNIE) 
Polit. Bv. — Torpedo Zămești 
Viit. Gh. — Unirea Cristuru S. 
Tractorul Bv. — AS Miercurea C. 
Colorom CodLea — Forest. Tg. S 
Minerul Bălan — Carpați Bv. 
Tex. Odorhei — Metrom Brașov 
Oltul Sf. Gh. — Carpați Covasna

ETAPA A XXV-A (11 IUNIE) 
Tex. Odorhei — Forest. Tg. sec. 
Torpedo Zămești — Tract. Bv. 
Metrom Bv. — Colorom Codlea 
Carpați Covasna — Polit. Bv. 
Oltul Sf. Gh. ■—• AS Miercurea C. 
Carpați Bv. — Viit. Gheorghleni 
Min. Bălan — Unirea Cristuru S.

ETAPA A XXVI-A (18 IUNIE)
Tract. Bv. — Carpați Covasna 
Polit. Bv, — Textila Odorhel 
Unirea Cristuru S. — Oltul Sf. Gh. 
Forest. Tg. S. — Carpați Bv, 
Colorom Codlea — Minerul Bălan 
A.s. Miercurea C. — Torpedo Zăr. i 
Vttt. Gheorgldeni — Bv, »

Bv. 
Cov.

Oltul Sf. Gheorghe 
Torpedo ZămeșU 

~ . Bv.

(0-2) 
(1—3) 
<0—«) 
(0-1)

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

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

(î-3)
(0—3) 
(0—4) 
(0-0) 
(0—5) 
(1-1) 
(1—0)

(0—3) 
(o—U 
(1-3) 
(0-1) 
(0—0) 
(0-1) 
«o~s>



w CUPLAJUL HO'CHEISTIC DE IERI SEARĂ

JUCĂTORII 1RUNTAȘI UU COMPORTAT PROMIțĂTOR

Selecțienata secundă
Reprezentativa de hochei a țării 

noastre și-a reluat activitatea com- 
petițională (după scurtul răgaz de 
odihnă intervenit, salutar se pare) 
printr-o agreabilă evoluție în, meciul 
ru EV Fussen, disputat ieri seara 
pe patinoarul „23 August". Nu numai 
victoria cu scorul de 6—1 (4—0. 1—0, 
1—1). dar, în general, comportarea 
jucătorilor români a fost promiță
toare. Este drept că nici replica ad
versarilor nu a fost prea valoroasă 
(bună doar sub aspectul angajamen
tului fizic), ața incit așteptăm jocul 
de azi, cu Zvezda Sverdlovsk, o 
formație mult mai completă și mai 
bună pentru a putea să ne facem o

cu Zvezda Sverdlovska
lumea ciclismuluiTREI ȘAHISTE

FSE MENȚIN
LA EGALITATE PE MERCKX
IN TURNEUL IN CURSA PARIS-NISADE LA BELGRAD Paris- 

luat sfirțit cu Victoria neașteptată a rutierului 
Raymond Poulidor. care l-a devansat în clasa- 
general cu 0 secunde pe belgianul Eddy Merckx, 
autoritar al cursei pinâ în ultima etapă.

POULIDOR L-A ÎNVINS

y

pierdut la scor meciul 
opinie corectă cu referire la forma 
hocheiștilor fruntași.

Punctele au fost marcate de : lo- 
niță, Bașa, Huțanu, Stefanov, Fodorea 
si Florescu pentru învingători, res
pectiv Meindl. Au condus : FI. Gu- 
bernu si M. Fresneanu.

în deschidere, selecționata secun
dă a țării noastre, de fapt o echipă 
destul de neomogenă si, în orice caz. 
sumar pregătită, a fost net depășită 
de ttnăra formație Zvezda Sverdlovsk, 
lidera diviziei B a campionatului so
vietic. Scorul final : 12—0 (2—0, 5—0. 
5—0) este cît se poate de elocvent, 
el reliefînd corect raportul de forțe 
dintre cele două combatante. Hoche-

istii români au jucat cesa mai bine 
doar în prima repriză (au primit gol 
după 35 de secunde de la începutul 
meciului !) și In clteva minute din 
repriza secundă, după care au avut o 
cădere bruscă si oaspeții au înscris 
5 goluri în 5 minute (27—35) ! Cel» 
12 puncte au fost realizate de : Mo
iseev (3). Kotov (2), Trunov, Lagu
nov, Sablin. Labanov, Kuznețov, 
Gladkin și Malkin. Au condus : C 
Sgincă și O. Barbu.

Programul jocurilor de ari este 
următorul: ORA 17: Selecționata 
divizionară II — EV Fiissen : ORA 
19 : Selecționata divizionară — Zvezda 
Sverdlovsk.

SELECȚIONATA S.U.A.-0 ECHIPĂ 
TÎNĂRĂ ȘI PLINĂ DE AMDIȚIE

CARE VA LUPTA PENTRU PRIMUL LOC
Murrayîn toamna anului trecut.

Williamson, antrenorul selecționa
tei de hochei a S.U.A. a întreprins 
un voiaj de informare prin Europa, 
poposind mai mult in Uniunea So
vietică, unde a asistat Ia numeroase

campionatul universitar al S U.A 
șl a promovat cu curaj in selec
ționata țării mulțl tineri, dintre 
care anii sint încă la vîrsta ju
nioratului, așa cum este cazul lui 
Mark Howe (17 ani), fii celebru-

D ■■

X < - A-,,

•re--.

BELGRAD 11 < Agerpres) — După 
9 runde, in turneul internațio
nal feminin de șah de Ia Belgrad, 
maestra iugoslavă Milunka Laza- 
revici se menține lideră cu 5,5 
puncte și două partide întrerupte, 
urmată de Alexandra Nicolau 
(România) 5.5 puncte (1). Katia Jo- 
vanonci 
dsabeta 
5 puncte 
te

(Iugoslavia) 5.5 puncte. 
Foihromaoe (România) 
ș: două parude intrerup-

SCHIORII ELVEȚIENI

*PARIS 17 (Agerpres) — Competiția ciclistă
Nisa a

• francez
I meatul
I liderul

Tn etapa decsivă. o probă contracronometru pe ur- 
. coșul Turbie. Poulidor a

20 04.2, pe distanța de 
pe locul doi — 20:26.3. 
cezul Raymond Delisle 
loci£ trei in 20 41.2.

realizat cel mai bun timp — 
9.500 km.
iar fran-
a ocupat

OBȚIN NOI VICTORII
Roland(Austria) — 3 44.82 și

Tlvneni (Italia) — 3:43țM.
In clasamentul „Cupei 

după aceasiă probă.
Henry DcriBard (Franța), cu 120
puncte, urmat de Bernhard Russi 
Elveua) 114 puncte și Gustavo 

T-.oem duLa) 111 puncte.

Mondi a- 
conduce

In cazul de dopaj de la Sapporo

MEDICUL ESTE DE VINA...

Merckx s-a clasat

n

Merckx nu pare supărat după ultima etapă în care 
a pierdut cursa Paris -Nisa ți il felicită pe învingă
tor t veșnicul ocupant al locului î, francezul Ray

mond Poulidor

t" ITRAINA
PROPUNERI PENTRU C.M. DE FOTBAL-1978

După ce a participat la tragerea 
la sorți desfășurată la ZUrich, 
pentru sferturile de finală ale Cam- 
c.vnătului Europei dr. Mihajlo An- 
drejevici a prezentat președinte- 
?:i F.I.F.A., Stanley Rous, propune- 
r Ie Federației de fotbal a Iugosla- 
v -- privind organizarea Campiona
te.; u; mondial de fotbal in Argen
tina (1978). Iată-le ■

— Ia turneul final să participe 
echipe ;

— Numărul participanților 
continente: Europa 12, America
Sud 5, Africa 2, Asia 2, America 
de Nord și Centrală 2, Oceania 
și Australia 1 ;

— Se califică automat pentru tur
neul final: țara organizatoare (Ar- 
ze-.tina), campioana mondială după 
turneul final din R. F. a Germaniei 

u4) și campioanele campionatelor 
continentale din anul 1976 — în to
tal opt echipe;

— Celelalte 16 echipe vor fi de-

ssilMUI«Uf!TT!a—

24

ne 
de

antrenamente efectuate de reputa
tul tehnician Anatoli Tarasov. Nu 
mult după aceea, comentind șanse
le formațiilor participante la tur
neul olimpic de hochei. Tarasov 
afirma că a fost impresionat de 
seriozitatea și dorința de a afla lu
cruri noi a antrenorului american, 
încheind: ..Veți vedea la J-O. că 
echipa S.U.A. va da de furcă tutu
ror..."

Pronosticul s-a adeverit tn între
gime. Ba mai mult, 
ricani au terminat 
locul III. cucerind 
bronz și provocind, 
marile surprize a!e 
pice de la Sapporo. Cu această •>- 
cazie, formația S.U.A. a impresio
nat prin tinerețea sa. prin forța de 
joc. prin calitățile fizice excepțio
nale ale majorității componentelor 
și, nu de puține ori. chiar prin acu
ratețea combinațiilor tactice sau 
ale execuțiilor tehnice. Dorind să 
realizeze o echipă bine sudată, cu 
o mare putere de exprimare com- 
petițională, antrenorul Murray 
Williamson și-a îndreptat ater'ia 
nu numai spre modernizarea an
trenamentelor, ci îndeosebi, sprr 
realizarea unei judicioase selecții. 
Tn acest scop, el a urmărit cu a- 
tenție toate jocurile importante din

focâtor Gerri*
Hove.

Fara'ei c* aceasta ub accent de-

semnate după jocurile de calificare;
— Turneul final 1978 ar începe cu 

jocurile preliminare — cele 24 fi
naliste fiind repartizate prin trage
rile la sorți In opt grupe. In grupe 
s-ar juca după sistemul campionat, 
calificîndu-se primele două;

— Cele 16 echipe rămase In „con
curs14 se vor împărți în patru gru
pe după sistemul cunoscut.

Tn acest fel, turneul filial ar avea 
în program 44 jocuri, cu 10 mai 
mult decît pînă acum. Președintele 
F.I.F.A. s-a arătat foarte interesat 
de propunerea forului iugoslav, pro
punerea fiind inclusă pe ordinea de 
zi a ședinței comitetului de organi
zare a C.M. ce se va ține la Beirut.

SUB LUPA CRITICII

✓

IN MIEZ DE IARNA
hocheiștii arr.e- 

intrecerea pe 
medaliile de 

astfel, ura din 
Jocurilor Olim-

ELE
Campionatul mondial de hochei pe ghea
tă (grupa A), programat între 7 ți 22 
aprilie la Fraga, se va desfășura tn 
mod sigur cu casele Închise. Toate a- 
bonamentele și biletele au fost vlndute. 
Capacitatea sălii unde se vor dlspcta 
meciurile este d® l2 090 locuri, dar ar 
fi nevoie de încă 14 000 de locuri la 
fieoare med neutru a satisface toate 
cererile de bilete. La întrecerile grapei 
A var lua parte echipele UJt.S.S.. Ce
hoslovaciei, Suediei, Finland®, Eve- 
ției și R. F. a Germaniei.

Intîlnirea rte gimnastic» dintre reprezen
tativele U.R.S.S. șl Iugoslaviei, desfășura
tă Ia Hvar, a prilejuit afirmarea a pa
tru tineri gimnaști sovietiei, clasați pe 
primele locuri la individual eomput. Ce’ 
ma( bun rezultat l-a obținut Nikolai 
Andrianov — 115,2 puncte, urmat de Via- 
ceslav Voget — 113.50 puncte. Eduard 
Mikellan — 112.95 puncte ți Gheorgh: 
Bogdanov — IU,65 puncte.

Concursul internațional de sărituri 
schiurile, desfășurat la Chamonix, 
revenit elvețianului Hans Schmidt 
250,50 puncte (cele mai bune 
94 m șl 88 m). Pe locurile

a 
CJ 

sărituri 
... v. — ..... - -____ — următoare

g-au clasat : Josef Matous (Cehoslovacia) 
— 229.90 puncte (86 m. 87.50 m). Yuteo 
Xasaya (Japonia) — 220,14 puncte <32 tn, 
84 m).

Campionatele U.R.S.S. de cro? s-au des
fășurat anul acesta la Tașkent. în proba 
masculină, primul a trecut linia de so
sire cunoscutul fondist Rașld Șarafet- 
dinov, cronometrat, pe un traseu de 12 
km, in 36:29,8. Cursa feminină, disputată 
pe distanta de R km, a revenit Svet
lan ei Vaskova tn 9:46,8.

După, o întrerupere de n zi, cauzată 
de timpul nefavorabil (ploaie), turneul 
Internațional de tenis de la Alexandria 
e fost reluat cu disputarea partidelor 
din turul H. Campionul sovietic Alek
sandr Metrevem, unul dintre «evorițil 
concursului, l-a eliminat ou 8—1. 6—3 
pe Harabi (Republica Arabă Egipt), po
lonezul Gasiorek a dispus cu 6—4. 6—«
de Italianul Bartoni, Iar Uhadov 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 7—4, 6—4 pe 
bulgarul Bojidar Pampulov. Alte re
zultate : Barzuttj (Italia) — Hrebec (Ce
hoslovacia) 6—2, 6—4 ; Mahmoud (RepJ- 
bUca Arabă Egipt) — Franchittl S—4, 6—4 ; Flbak (Polonia) — Dl 
(Italia) 7—5, 8—6.

(I talia) 
Matteo

In turneul Internațional de tenis_____ ~ L-l___ ți__ - 1— 1-13 de 1* 
Chicago, olandezul Tom Okker )-« eli
minat cu 7—6, 6—4 pe australianul John 
Newcombe, iar negrul american Arthur 
Ashe l-a învins cu 4—6. 7—6, 6—4 pe 
John Alexander (Australia). Alte rezul
tate : Riessen (S.U.A.) — Taylor (An
glia) 6—7, 6—2, 7—5 Î R.osewall (Austra
lia) — Pasare® (Porto Rlqo) 6—S, S—t, 
6-3■
tn cel de-al treilea meri al turneului 
pe care-1 întreprinde tn R. F. a Germa
niei, reprezentativa de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. a întîlnit. la Landshut, se
lecționata R. F. a Germaniei, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 9—1 (3—0, 3—0,
*-l).

iN „PIAȚA PIERRE DE COUBERTIN st

SI PE „SPIRIDON LOUIS-RINGH

sârbii" a păci $: pr.ete-

tren special pornit dtr BayeriscikzHI 
— o mică dar cxchetâ etzpzxze ce 
sporturi de iamă <fca muLpi Baba
nei — oprea la peroaaeie fără 
olimpice. Ca tot ceea ce se laalțâ 
pe fostul dmp de aviație de la mer
gi r. ea Mimchewuliii <i gar» oirEțMra 
este nouă, ccrritruită speria! pezxra 
J. O. De pe larga pasarea care ă- 
calecă țir.eie. prin pida cîscret» a 
acelei zile _ ce iarnă, fără zăpadă, 
avem o primă imagi.-.e de a-isam r-rj 
asupra Parcului atiMpsr, asupra -•>- 
cuhii care în răstimpcl unei »otm- 
piade" — lucrările au lncepct fa 
19^8 — s-a transformat cmtr---.
Imens maidan acoperit de mclorul 
caselcr din Muacbeaul distrus de 
război, tatr-un complex arhitecte-1 c 
sportiv ultra-moderr. : dintr-un cfmp 
de triste amintiri a devenit templul

alături 
din 23 
să dea 
cițtigat

DE PE 5 CONTINENTE 
PEISAJUL OLIMPIC MUNCHENEZ

ÎNT1LNIRE CU NUME 
TN

Două idei ni s-au părit. de la 
început, inspiraie: crearea, pe un 
cîmp orizontal a unui peisaj cotinar 
și botezarea celor 22 de alei, străzi, 
poduri și piețe eu r.uznele unor spor
tivi sau personalități care au cor.tri 
buiL de-a lungul anilor, la nașterea 
șl dezvoltarea ide:: olimpice mo
deme. Sint nume se pe toate cele 
cind continente înfrățite fa simboâ J 
cercurilor olimpice; sint nume care 

își au un loc precis In huria tul
burătoare a întrecerii c r olimpice. 
.Aleea pe care Înaintăm la Ir.cepct și 
care poartă numele luptătorului ge-- 
man clasat pe locul 4 la J. O. cri 
1936, Werner Seelen binder, este cul
mea uneia din colinele create pe 
acest teren ce 3 milioane de metri 
pătrați. Ea se ridică doar cu 8—10 n> 
peste nivelul de bază al cimpului. 
Sufirient pentru a putea privi b 
ansamblu parcul, de Ia colina Ober- 
wiesenfeld care se înalță la Rid-esf 
ți are 60 m. pin» la micul stadion 
pentru hochei pe iarbă din colțul ce 
nord-vest. Trecem pe lingi două 
stadioane de antrenament (vor de
veni după Jocuri bazele unui Institut 
de educație fizică) și virăm pe aleea 
ce poartă numele marelui fondist 
polonez Kusocinscki (medalie de aur 
la J.O. din 1932) pentru a trece prin
tre centrul de radio și televiziune și 
satele olimpice.

Centrul din care vor porni tn eter 
imaginile care vor ridica la un mi
liard numărul celor care vor vedea 
J.O. de la MOnchen nu este Impre
sionant din afară, dar înăuntru — 
unde se lucrează acum intens — se 
amenajează mai multe studiouri T.V. 
în culori, 70 de studiouri radio, circa 
50 de instalații de Înregistrare pe 
magnetofon și tot ceea ce trebuie 
ca circa 1800 de ziariști ai presei 
vorbite și în imagini, aparținind de 
110 organizații de radio și 60 d te-

lr--.c-jne. să-și poată desfășura acti- 
ritatea 24 de ore din 24. pe toată 
durata Jocurilor. Ei vor adur.a ima
gini de pe 33 terenuri olimpice și 
Ie vor transmite !n peste 100 de țări 
Față In față cu centrul sunetelor și 
ai imaginilor, satele olimpice. „Sate" 
fiindcă este unul al sportivelor și 
celălalt al sportivilor, separate de un 
gard de 2.40 m, pe care doar... sări- 
lorii cu prăjina l-ar putea trece. 
Arhitecții au conceput aici un adevă
rat orășel în 
mfine. Și au

viziune urbanistică, de 
avut dreptate fiindcă

ANCORELE DIN PIAJA
aleii Kusocinsckl, după 
pe lingă terenurile de

Ls capătul 
ce am trecut . 
hochei pe iarbă, am aruncat o pri
mire In orașul presei. El se află în 
afara parcului olimpic propriu-zis, 
car în imediata lui apropiere. Este 
format din 14 blocuri de locuit, și 
46 de alte imobile, totalizînd 3 800 
de camere și 420 de apartamente. Pe 
lingă sala în care se vor întrece 
vole-.naliștii. ne-am reîntors în inima 
Parcului olimpic și am poposit în 
piața Pierre de Coubertin, piață 
înălțată pînă la nivelul elipsei supe
rioare a stadionului olimpic. Deocam
dată ea nu este gata. Bordurile vii
toarelor alei sint însă la locul lor 
ca și teii de 10—15 ani aduși Încă 
din toamnă și sprijiniți — ca 
reziste vînturilor — de cite 
proptele solide.

să 
_____  ______ 3--4

11 . Impresionante sînt 
Insă alei stîlpii de beton în care sint 
ancorate cablurile de dimensiuni 
neobișnuite ce formează cadrul pă
ienjenișului de oțel ale originalelor 
și mult discutatelor acoperișuri trans
lucide. Cel al sălii de sport este 
gata. Al stadionului de-abia se com
pleta cu plăcile de plastic ale uriașei 
umbrele. Văzusem înainte multe ima-

una
Ludu

P-esa dia întreaga Polonie se o- 
cupă de unele probleme care frâ- 
m’ntă opinia sportivă. Organul cen
tral al P.M.U.P. „Trybuna Ludu* a- 
ocrdă un Interes deosebit chestiu
ni'.cr sportive, dînd posibilitate 
conducătorilor de organizații spor
tive de a prezenta in mod public 
ceea ce îî interesează in mod deo
sebit. pentru o bună desfășurare 
a sportului In viitor.

Eupă părerea secretarului gene
re; ai Federației de atletism, Ma
ori Varjikovski, principala cauză 
• gtagnării performanțelor la atle
tism constă In insuficiențele struc
turii organizatorice, 
dispcntie mijloace 
pregătirea olimpică, 
nu se muncește cu 
riasm.

Statul pune la 
mari pentru 
dar în secții 

suficient entu-

împărtășind același punct de 
vedere, Edmund Kosman, președin
tele federației de gimnastică, so
cotește că pentru a ține pasul cu 
performanțele pe plan mondial 
este nevoie de o puternică orga
nizație, «iispunînd de centre pen- 
tru dezvoitarea acelor ramuri spor
tive pe care tinerii le soliciă.

Despre problema unui bun con
trol medical a vorbit Olgerd Zablot- 
zski, președintele comisiei medi
cale a federației de baschet. în 
afară de activitatea comitetului 
trebuie să se includă 
vindecarea traumatismelor ce se 
ivesc, dar și profilaxia lor, activi
tate care cere o colaborare zilnică 
cu diferite organe sportîtve. Za- 
blotzski și-a exprimat convinge
rea că odată cu apariția în Polo
nia a Centrului de medicină spor
tivă se va putea intensifica con
trolul medical și asupra sportivi
lor. Toți cei care au luat cuvîntul, 
în marea lor majoritate specialiști, 
au ajuns la concluzia că în spor
tul polonez există mari forțe care 
urmează a fi descoperite, printr-o 
activitate mai riguroasă în toate 
domeniile .

nu n umai

COMEDIE SI SCANDAIa

Turnul de televiziune din Mfinchen. De la pea<« W» 4» mesrl trăltime, «I oferă 
iizltatorilor o splendidă panoramă a parrtUtzi
e! va găzdui 12 000 de sportivi, an
trenori și tehnicieni. Pentru liniștea 
lor, pentru ca fiecare locatar să 
aibă un loc la soare și un peisaj 
verde, satele olimpice întorc spatele 
marilor artere de circulație ale 
Miinchenului, iar pe ale sale proprii 
le-a ascuns sub pămînt. Unul din 
blocuri are 18 etaje, dar terasele lui, 
In trepte, asigură la toate nivelele, 
soare și calm. Mai merită poate să 
reținem că edificarea acestor „sate" 
nu s-a făcut în contul comitetului 
olimpic organizator, ele fiind doar 
închiriate pe timpul Jocurilor de la 
Societatea care le-a construit și vîn- 
dut,

Atena. Seiridoa louf». Ea ne-a dus. 
pe lingă patinoarul ce se schimbă 
In arenă de box. ia turnul de tele
viziune. Grație unor lifturi a căror 
rapidă tn li țâre se simte în urechi, 
doar tn i9 s. am ajuns »us pe plat
forma care domină cu pește 100 de 
metri parcul olimpic, oferind vizita
torilor o splendidă panoramă.

La eoborlre, ne-am luat ți noi ca 
amintire cite un „Waldi", acest sim
bol al Jocurilor, care, realizat in 
două miheane de exemplare, a ajuns 
de pe «cum In 100 de țări ale lumii 
ca o invitație la marea sărbătoarea 
olimpică.

de pe acum, ca locuințe.

COUBERTIN
foto cu aceste acoperișuri, dar 
nu redau decît complexitatea 

nu și impresia ei de 
De-abia

gini 
ele 
construcției, .... .
gigantism. De-abia aici, urmărind 
jocul elegant al formelor, la „scara 
reală", am înțeles de ce aceste aco
perișuri inedite sint mîndria con
structorilor și simbolul J. O. ’72.

Stadionul, locul disputelor care 
vor pasiona cel mai mult, locul vii
toarelor recorduri atletice, seamănă 
mult cu stadionul „23 August" al 
nostru. Este doar un pic mai mic. 
cele 80 000 de locuri prevăzute pentru 
J. O. fiind obținute prin amenajarea 
„potcoavelor" pentru stat în picioare. 
După J. O. și ele vor fi însă înze
strate cu aceleași scoici de plastic 
„anatomice" care servesc drept sca
une, capacitatea sa redueîndu-se Îs 
40 000 locuri. Gazonul, verde ți acum 
în miez de iarnă, are deja un an 

• vechime, în timp ce în jurul său 
forfota constructorilor continuă și la 
lumina reflectoarelor pentru a se 
termina totul la timp.

Ultimul drum în parcul olimpic 
miinchenez l-am făcut pe aleea ce 
poartă numele ciștigătorului primei 
curse moderne de la Marathon la

țl
l'

Gh. EPURAN

CcEidUnuI francez UEquipe* pu
blică un articol semnat de Edouard 
Seid.er, despre decadența boxului 
profesionist. Din acest articol pu- 
b -ăm unele fragmente mal aem- 
ntficative.

^Sint mei bine de treizeci de ani 
de cind fn mod periodic, specia- 
Tijrii cel mai competenți anunță 
apropiata moarte a boxului profe- 
sionist. Si de fiecare dată se ajun
ge Ia cc-ic’.uria că decesul a fost 
anunțat p-ematur.

Am fi tentați s5 credem — mai 
ales In Franța — câ un reviriment 
s-ar produce tn ^nobila artă", dacă 
unele evenimente de dată 
nu ar arunca o umbră de 
asupra acestui sport.

OscUind între comedia ți 
boxul profesionist Iți sapă propriul 
său mormînt.

Care ar putea fî ari valoarea a- 
nui sport in care, 
torii. cind boxerii 
zurile Carasco șt 
pentru meciurile lor arbitri „ama
bili" ji cumpdrați dinainte, tn ve
derea unui rezultat aranjat. Boxul 
profesionist este un sport tn care

l'EOVIPt

recentă 
îndoială

scandal.

cind organiza- 
înșiși (vezi ca- 
Monzon), aleg

nu există nici o autoritate valabilă 
tn afara aceleia a promotorilor, in 
care pugilițtii sint proprietatea u- 
nor sindicate exploatatoare, tn care 
titlurile sint in chip savant pro
tejate împotriva asalturilor din a- 
fară, astfel incit cei mai buni nu 
au țansa de 
ritele lor, tn 
sint, tn mod 
podiumuri!

Va trebui __ ___ ___ __ ___
de alarmă, dacă nu dorim ca bo
xul să ajungă victima acelora care 
il conduc fi a acelora care trăteso 
de pe urma lui. Fără energice mă
suri de redresare, boxul va de
veni un simplu spectacol prost, 
dubios fi in orice caz fără nici o 
contingență cu ideea de sport. Poa
te că lucrurile vor rămine ața cum 
rfnt ele azi. In orice caz, încrede
rea fi simpatia față de pugilism 
începe să se destrame".

a promova după, me- 
timp ce mediocritățile 
artificial, cocoțate pe

să tragem semnalul

o ultimele știri i ultimele rezultate q ultimele știri o ultimele rezultate o1

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
IAȘI. 17 (prin telefon). începtnd de 

vineri după-amiază handballștii din di
vizia A s-au prezentat la reluarea cam
pionatului. Iată clteva amănunte de ia 
cele cinci jocuri.

S. C BACAU — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 15—15 (8—7). Băcăuanii au 
jucat In vervă șl In min. 46 conduceau 
cu 13—19, dar studenții au găsit resurse 
să refacă handicapul obțlnlnd un nes
perat rezultat de egalitate. Principalii 
realizatori: Gunssch (7) da la Politeh
nica, respectiv, Constanttaescu (5).

DINAMO BUCUREȘTI — POLITEHNI
CA GALAȚI 13—12 (7—7). Rezultatul
foarte strins s-a datorat absenței din 
formația bucureșteană a titularilor Dan 
Marin și Bota. Principalii realizatori: 
Licu (4) pentru Dinamo și Văduva (4) 
pentru Politehnica.

STEAUA — INDEPENDENȚA SIBIU 
24—1» (11—9), Cel mal speotaculos med 
«1 etapei In care handballștil slbieni au 
dat o replică neașteptat de bună. Prin
cipalii realizatori : Gruia (7) — Steaua, 
Stentzel (6) — Independența.

UNIVERSITATEA BUC. — TROTUȘU1» 
Or. OH. GHKORGHIU-DEJ 21—13 (11—7).

DINAMO BUCUREȘTI — DYNAMO BERLIN 3—1, LA VOLEI

„U" CLUJ — DTNAMO BRAȘOV 19—16 
(9—9). Partidă extrem de disputată, în 
care brașovenii au reușit, nu numai 
să opună o dîrză rezistență cluj etnii or, 
ci chiar să și conducă de mal multe 
ori. Principalii realizatori. : Schobel
(11) — „U“, Wlllisch (6) — Dinamo.

Aseară, tn sala Dinamo din Capitală, 
a avut loc partida revanșă dintre e- 
chipele masculine de volei, Dinamo 
București și Dynamo Beriin. După ce 
tn primele două seturi bucureștetnii au 
ciștigat ușor. In următorul el au cedat 
berlinezilor la 13, după o dispută echi
librată. Cel de al IV-lea set, șf ultimul.

consfințește victoria bucureștenilor, după 
ce am admirat forța de șut a iul Codol 
și Udișteanu. De remarcat că tn ulti
mele două seturi antrenorul bucureștean. 
Gh. Eremia, a folosit Pe Marinescu șl 
Făușescu, tineri care au dat deplină 
satisfacție. Scor final ! 3—1 (10, 3. —13, 
14) pentru Dinamo București.
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