
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICA POPULARĂ CONGO
Primire caldă și entuziastă la întreprinderea textilă ,,Sotexco“
Trimișii speciali, Ilie Ciurescu și 

Ștefan Barabaș, transmit i Luni 
dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Marien N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi, au vizitat întreprinderea 
textilă „SOTEXCO" (Societatea con
goleză de textile), situată în tînărul 
cartier industrial al capitalei con
goleze — Kinsoundi.

Oamenii muncii din acest nou și 
modern complex industrial au făcut 
conducătorilor de partid și de stat 
ai celor două țări o caldă și entu
ziastă primire, caracteristică atmos
ferei generale în care se desfășoară 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Congo.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări sosesc la uzină 
la ora 9,00.

Directorul uzinei, Ekondy Akala, 
rostește calde cuvinte de bun venit, 
exprimînd bucuria celor peste 1 300 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
ai întreprinderii de a-1 primi în 
mijlocul lor pe conducătorul parti
dului, al poporului din țara prie
tenă — România socialistă.

Urmărind desfășurarea în flux a 
procesului tehnologic, începînd cu 
secția de egrenat, continuînd cu 
secțiile de țesătorie, vopsitorie, im
primerie și de creație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu, precum și persoanele 
care îi însoțesc, tovarășii Ion Pățan 
și Bujor Almășan, iau cunoștință 
de pasionata activitate a unui colec
tiv care a deprins meseria de texti- 
list în anii independenței țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de activi
tatea colectivului de aici, strînge cu 
căldură mîinile muncitorilor congo
lezi, care întrețin permanent o at
mosferă vie Și însuflețită scândînd 
lozinci în cinstea conducătorului 
partidului și statului nostru, a con
ducătorului partidului și statului 
congolez, pentru prietenia congo- 
lezo-română.

Intîmpinat cu puternice și vii 
aplauze de către cei prezenți, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a mulțumit con
ducerii întreprinderii, conducerii or
ganizației de partid din uzină și 
tuturor muncitorilor pentru senti
mentele exprimate la adresa clasei 
muncitoare și a României socialiste. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat colectivului , _____
textiliștilor congolezi un salut căl
duros din 
mâni.

Relevînd că această întreprinde
re modernă constituie o expresie a 
preocupării pentru industrializarea 
țării, pentru formarea unei 
mii independente, socialiste,

țizinei, tuturor

partea textiliștilor ro-

econo- 
condu-

cătorul partidului și statului nostru 
a spus i „Intr-adevăr, clasa mun
citoare constituie baza dezvoltării 
socialiste a oricărei țări. De aceea, 
dezvoltarea industriei și a clasei 
muncitoare în Republica Populară 
Congo constituie garanția sigură a 
dezvoltării independente și socialiste 
a țării".

Arătînd că munca în folosul pa
triei lor a textiliștilor de la între
prinderea „SOTEXCO" i-a produs 
o deosebită impresie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
textiliști pentru realizările lor și 
le-a urat noi succese în dezvoltarea 
Republicii Populare Congo. Dorim 
să se dezvolte colaborarea între 
muncitorii româniși congolezi, între 
popoarele și partidele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sem
nat in „Cartea de onoare" a între
prinderii : „Vizitarea întreprinderii 
„SOTEXCO" ne-a produs o deose
bită impresie. Ea este rezultatul co
operării între Republica Populară 
Congo și Republica Populară Chi
neză.

Exprimăm felicitări oamenilor 
muncii și le urăm nci succese în 
activitatea lor pentr» a obține pro
duse tot mai bune, contribuind ast
fel la întărirea patriei Ier inde
pendente".

Plenara extraordinară a C.C al P.C.M.

Congolez al Muncii — 
ședință plenară extraor-

participat militant ai 
conducători ai sindicate-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut luni după-amiază, o întîlnire 
C’J membrii Comitetului Central al 
Partidului 
reuniți în 
dinară.

Au mai 
partidului,
I®-. Uniunii Revoluționare a Fe
meilor Congoleze și organizației de 
tineret.

Erau de față, ca invitați, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Brazzaville, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ședința a fost deschisă de Ma
rien N’Gouabi, care a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
faptul că a răspuns invitației de a

lua cuvîntul în fața plenarei C.C. 
al P.C.M., subliniind importanța pe 
care o acordă Partidul Congo
lez al Muncii activității și expe
rienței Partidului Comunist Român.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a fost sa
lutat cu vii aplauze.

In numele partidului și poporului 
congolez, comandantul Marien 
N’Gouabi a dat o înaltă apreciere 
expunerii secretarului general al 
Partidului Comunist Român. El a 
subliniat că experiența și activita
tea Partidului Comunist Rcmân în 
construirea socialismului confirmă 
că marxism-leninismul nu es’e o 
dogmă; în aplicarea lui trebuie să 
se țină seamă de realitățile" speci-

fice fiecărei țări, 
noastră de a cunoaște 
Partidului Comunist 
cu atît mai mare, cu cit noi o pre
țuim, cu cit această politică a fost 
înfățișată de glasul său cel mai au
torizat.

Ședința plenară a luat sfirșit în
tr-o atmosferă însuflețită, 
dantul Marien N’Gouabi 
„Trăiască tovarășul 
Ceaușescu 1* „Trăiască Partidul Co
munist Român 1“ „Trăiască colabo
rarea congolezo-română !“ — urări 
reluate într-o atmosferă de puter
nică însuflețire de toți participanții 
la plenara C.C. al P.C.M.

Satisfacția 
direct politica 

Român este

coman- 
sca.ndind

Nicolae

Asociațiile sportive
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Etapa a doua, generoasă în joc spectaculos

Schimbarea opticii de angajament in deplasare
folosește creșterii valorii campionatului

La a doua apariție din cam
pionat cele 16 formații ale 
eșalonului fruntaș au realizat 

o comportare de ansamblu cu o 
clasă peste ceea ce a reprezentat 
debutul. Calificativul etapei, dedus 
din cronicile partidelor și din im
presii culese de la delegații F.R.F., 
de la alți martori oculari, oameni 
care impun prin competență și 
mult calcul în judecăți — se si
tuează Ia „bine". Trebuie să subli
niem că starea terenurilor a repre
zentat acum un aliat și nu un ina
mic. Convingerea și forța cu care 
majoritatea echipelor s-au angajat, 
fără neglijarea mijloacelor tehnice, 
au reprezentat punctele principale 
de atracție ale etapei și ele au în
locuit cu succes lipsa unor rezul
tate neașteptate. SPECTACOLUL a 
stat pe primul plan al multora din
tre jocuri și, în mod special. în 
partidele de la București (și vineri, 
Steaua — U.T.A., și duminică, Ra
pid — F. C. Argeș), Brașov, Bacău, 

în obligațiile acestui prim co
mentariu de după etaoă intră sub
linierea elementelor celor mai sem
nificative din cele 720 de minute de 
întrecere. Sigur că ne vom confor
ma acestei reguli, amintind însă — 
înainte de a ajunge la subiectul pe 
care îl socot m caracteristic pentru 
a doua întîlnire a echipelor de A 
cu iubitorii fotbalului — tocmai 
succesul de public al etapei. Din 
estimările apărute în cronici, ajun-

gem la un total de 125 000 specta
tori prezenți în tribunele celor opt 
stadioane-gazdă ale etapei. Ceea ce 
nu este de loc rău ; cifra marchează 
o izbitoare creștere a afluenței pu
blicului la meciuri, afluență alimen
tată și de vremea admirabilă — 
peste to* însorită — chiar dacă prin 
unele părți vîntul a mai provocat 
indispoziție.

Și-acum, elementul caracteristic 
al etapei.

Pornind tocmai de la frumusețea 
jocurilor de care aminteam, se cu
vine — credem — să facem ELO-

Eflimie IONESCU

MIINE,

STEAUA - BAYERN
în sferturile

de finală ale
Cupelor europene 

(parii de retur J 
Citiți in pag, a 4-a rela
tările trimișilor noștri spe
ciali Ia Londra și Mun
ch en

cadrul cel mai potrivit
pentru o activitate continuă și eficientă [II]

Raidul nostru
Bîrlad,

prin asociațiile sportive din orașele 
Galați, Sărmășag și Sibiu

s-a

EUGEN ALMER 
CONFIRMĂ- 8:38,5 
Pt 800 m LIBER,

CEL MAI BUM 
REZULTAT EUROPEAN

AL SEZONULUI

cu șase secunde!

ALMER, unul dintre 
talentați înotători pe 
avut sportul românesc, 
seria performanțelor de 
internațională intr-un 

adevâraților cam- 
a-și întrerupe nici 

antrenamentele de 
un

EUGEN 
cei mai 
care i-a 
continuă 
valoare 
ritm propriu 
pioni. Fără 
un moment 
mare intensitate — un mare e- 
fort suplimentar la cel pretins 

de obligațiile școlare4 — elevul 
profesorului loan Schuster nu 
pierde ocazia de a ne oferi la 
fiecare sfirșit de sâptămînă cite 
o frumoasă surpriză

Ultima sa performanță ■— 8:38,5 
pe distanța de 800 m liber — 
spulberă pur și simplu vechiul 
record național (8:44,5) în bazin 
scurt, și reprezintă totodată cel 
mai bun rezultat european al 
sezonului în această probă. Ci
fra lui Aimer este superioară cu 
mai bine de două secunde 
timpului (8:40,7) înregistrat de 
Hans Fassnacht (R.F.G.) la Bre
men, în urmă cu trei săptămîni 
și — rețineți bine — recordului 
european oficial în bazin de 50 
m (8:39,1) !

Cum a fost posibilă obținerea 
acestei performanțe, fie ea chiar 
și într-un bazin de 25 m ? După 
întoarcerea de ' ”
Aimer a mărit 
curse zilnic la antrenament, 
jungînd uneori și la 20 km, și 
în același timp, a micșorat pau
zele dintre repetări. Ca urmare, 
de unde la Campionatele inter
naționale ale României, desfășu
rate cu o lună în urmă la Re
șița. el înota 800 m în 8:47,6 și 
1500 m în 16:31,4, cu o medie de 
66 de secunde pe „sută“, el a 
aiuns în 
o medie 
secunde, 
tant 
dă i 
tie. 
lie 
de

la Bremen, E.
distanțele par- 

a-

1n contim 
prinderi

M — J
I-...... ..  ......—mo icMMwiii iivșiii, nțs-uHi prupus so culegem

aspecte din asociații sportive diferențiate ca număr de membri, bază mate
rială etc. tocmai în scopul de a constata cum sînt rezolvcte cerințele edu
cației fizice și sportului nu numai în asociatiile-model, ci în cîi mai multe 
din aceste unități atît de importante în cadrul cărora sportul de masă poate 
căpăta o reală eficiența.

n continuarea raidului nostru prin asociațiile sportive școlare, din între-
1 c'.e publicăm astăzi alte impresii pri/ind pteocupările

manifestate în direcția organizării activităților sportive de masă. Cc și 
primul itinerar străbătut de redactorii noștri, ne-am propus să culegem

bîrlad „Performanța" activității sportive de masă
Dintre asociațiile sportive din fa

bricile și uzinele iudetului Vaslui 
cea de la fabrica de rulmenți din 
municipiul Bîrlad se situează — tre
buie ș-o spunem fără nici o reținere 
— printre cele dintîi în ceea ce pri
vește activitatea sportivă.

Este vorba, în primul rînd, de nu
meroasele acțiuni menite să atragă 
în practicarea exercițiilor fizice ma
rea masă a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor. întrecerile de înot, 
concursurile de tir și atletism, com
petițiile de handbal. baschet, șah, 
trîntă și oină — iată ..capitolele" că
rora în 1971 le-a fost acordată cea 
mai mare atenție. In această privință 
este grăitor faptul că pe terenuri și 
în sălile de sport au fost prezenți a- 
proximativ 15 000 de participanți.

Firește, nu ar fi fost posibilă o 
astfel de activitate fără preocuparea 
pentru crearea unei baze sportive 
corespunzătoare. Bazinul de înot de 
la ștrandul din parcul orașului a fost 
reamenajat prin munca patriotică a cîtorva sute de tineri ai fabricii de 
rulmenți. Tot prin contribuție vo
luntară au fost amenaiate în parc 
un teren de volei și un altul de hand
bal. Printr-o programare fudicioasă 
a celorlalte baze bîrlădene membrii 
asociației sportive „Rulmentul" le pot 
frecventa zilnic, astfel că. deși nu sînt 
proprietarii unor instalații, terenuri 
și săli, ei — si aceasta este realitatea

— desfășoară o activitate sportivă de 
masă corespunzătoare.
GIMNASTICA — ACEASTA ESTE 

PREFERINȚA MUNCITOARELOR

La fabrica de confecții din Vaslui, 
unde lucrează un mare număr de femei.

gimnastica la locul de muncă 
introdus încă din anul 1967...

La ora 9.50, în pauza pentru gus
tare — dar înainte de a se trece la 
servirea gustării — cinci minute sînt 
rezervate gimnasticii. Se deschid fe
restrele ; începe repriza de gimnas
tică. Mișcările pe care le execută 
muncitoarele au fost astfel alese, in
cit să aibă influență binefăcătoare 
asupra întregului organism. După ce 
le-am văzut fâcînd gimnastică si 
după cum ne-a spus președintele aso
ciației sportive, ing. Simon Grimberg 
— această modalitate de menținere a 
sănătății și de recon forțare a devenit 
atît de obișnuită, incit nu se mai 
poate concepe o zi de lucru fără gim
nastică. Nu mai vorbim de faptul că, 
așa cum ni s-a confirmat de către 
conducerea întreprinderii, randamen
tul în producție se 
nivel ridicat 
opt ore.

menține la un 
pe toată durata celor

Ion GAVRILESCU

GALAȚI DACA NIMENI
Eram informați de mal multă 

vreme că la întreprinderea textilă 
Galați sportul nu se bucură de nici 
o atenție din partea asociației sporti
ve și a organizațiilor de sindicat si 
U.T.C Să nu credeți însă, că harni
celor fete din această unitate nu le 
place sportul Ne-am convins de a- 
cest lucru — firesc de altfel — soli- 
citînd părerea cîtorva dintre ele

„Nu avem asigurate nici un fel de 
condiții pentru practicarea sportului. 
Am fost înscrise in campionatul mu
nicipal de handbal (n.n. la acest 
„mare" campionat participă doar doua 
echipe ? 7) jucăm un meci-douâ, cu 
Voința și gata, sîntem date uitării” ! 
(Ioana Badiu).

„Cei puși să se ocupe cu sportul 
la noi in Întreprindere nu se omoară 
cu firea, avind cu totul alte preocu
pări, Sîntem dornice să jucăm volei, 
popice, tenis d« masă, dar cum și

ION TIRIAC se pregătește
și pentru „CUPA DAVIS“?

NU SE OCUPA...
unde” ? (Măndita Iordănescu).

„Sîntem vreo 10 fete. jucătoare 
de popice. Neavînd la noi condiții, 
am fost nevoite să ne înscriem la a- 
sociația Constructorul". (Agneta 
Hamza).

La sediul comitetului sindicatului 
unde am purtat 
tlvitatea sportivă 
aici — sau mai 
TREBUI SĂ SE 
am avut ca interlocutori pe tov. Al. 
Rădulescu, secretarul comitetului 
sindical, și pe tov. V. Enache, pre
ședintele asociației sportive. Dialogul 
cu acesta din urmă merită să fie re
produs.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre

discuția despre ac- 
ce se 

bine
DESFĂȘOARE

desfășoară 
spus CE AR

(Continuare în pag. a 3-a)

JUCĂTORI ROMÂNI
DE TENIS DE MASA

EVOLUEAZĂ LA MOSCOVA

I

(Continuare în vag. a 3-al

Emoții la poarta studenților clujeni: Rugtubei a ciftigat duelul aerian cu Solomon fi va trimite balonul, cu 
capul, spre poarta lui Moldovan. Urmăresc faza, gata de intervenție. Pană și Nlihăilâ. Secvență clin meciul 
S. C. Bacău — „U“ Cluj, disputat duminică șt încheiat cu scorul de l—(• in favoarea gazdelor.

Foto: V ONESA

și ceea ce mai trebuie retușat
...dar antrenorii au sesizat desigur

Pentru un debut competițional, comportarea preten- 
denților la un loc în echipa de box a țării poate fi apre
ciată — cu unele excepții — ca foarte bună. S-a muncit 
mult (și bine) în cadrul antrenamentelor din ultimele 
luni. Pregătirea fizică a celor 22 de selecționabili a fost, 
fără îndoială, la înălțime.

Ar.alizînd puțin mai în profunzime evoluția celor mai 
buni boxeri români, refer.indu-ne la unele lucruri pe 
care trebuie să le aibă în vedere antrenorii în pregă
tirea viitoare, vom încerca să creionăm cîteva aspecte 
de ordin tehnic pe care le-am desprins cu prilejul aces
tei reuniuni de temeinică verificare.

Aurel Mihai l-a învins pe Ște
fan Boboc în urma unui extraordi
nar efort de voință și, bineînțeles, 
mulțumită pregătirii sale fizice deo
sebite. Dar, sub aspect tehnic, în
vingătorul disputei a fost Boboc. 
Mihai a lovit extrem de mult „fără 
adresă", s-a aruncat deseori în 
gol, căutîndu-și ținta, și a recepțio
nat nepermis de multe lovituri 
clare, vizibile. în plus, multe din
tre loviturile sale au fost aplicate 
incorect (cu palma). Campionul 
nostru trebuie să înțeleagă necesi
tatea progresului său tehnic (aștep
tat cam de multă vreme), fără de 
care vitalitatea deosebită de care 
dispune nu-1 poate ajutâ să obțină 
succese remarcabile. Altfel, Ștefan 
Boboc, care se află în imediata sa 
apropiere pe scara valorică, poate 
să-i ia locul.

Constantin Gruiescu s-a descurcat 
destul de bine în fața unui adver
sar dezlănțuit și decis să realizeze 
o surpriză, Ștefan Cojan. Croșeele 
cu ambele brațe, executate cu pre
cizie, l-au dezechilibrat în perma
nență pe adversarul său. Lui Gru
iescu i se poate reproșa faptul câ 
a folosit în mod exagerat lovitu
rile largi, iar deplasările laterale 
nu le-a efectuat cu siguranță și nici 
în măsura în care ele ar fi fost

necesare în lupta 
cu un adversar o- 
fensiv.

Disputa coco
șilor Adrian Mo- 
raru și Vasile 
Ivan a dat cîștig 
de cauză primu
lui. Meciul poa
te fi foarte bine 
asemănat cu cel 
de la semimus- 
că. Moraru a cîș- 
tigat, ca și Mi
hai, rămînînd co
rigent la capito
lul tehnică.

Gabriel Pomet- 
oti a ’ fost de neîn
țeles în prima re
priză, cînd s-a lă
sat dominat cate
goric și a recep
ționat foarte mul
te lovituri de la 
tînărul Eugen Go- 
rea. Tncepind cu 
repriza secundă, Pometcu a 
la valoarea sa. Rapid, precis 
vituri, insistent în acțiunile 
ve, în concluzie : . s-a prezentat foar
te bine pregătit.

Antoniu Vasile și Gheorghe Cio
chină sînt într-o bună formă spor
tivă pentru etapa actuală de pre-

Gheorghe Ciochină (dreapta), incercind să refacă te- 
re priză. în fața lui Antoniu 
de dreapta a fost eschivată 
Vasile

Foto i L. mihaica ;

Vasile a manifestat unele 
de oboseală în repriza se- 
cînd a fost surprins de 

insistente și dezlănțuite

renul pierdut, in prima 
Vasile.. Dar, directa sa 

deTimpul frumos din aceste zile a 
permis tenismenilor noștri fruntași 
primele contacte cu terenurile in 
aer liber. Cel mai perseverent se 
arată Ion Tiriac. El s-a antrenat și 
duminică și luni, iar de azi, pre
gătirile lui se vor efectua în două 
tranșe, dimineața și după-amiaza. 
Tot pe terenurile centrului de an
trenament nr. 2, ieri s-a pregătit 
și Ilie Năstase. Aceste preparative 
intense sînt firești dacă ne gindim 
că la sfîrșitul săptămînii cei doi 
jucători vor pleca la Monte Carlo 
unde începe primul turneu din 
suita Circuitului european de pri
măvară (Monte Carlo, Madrid, Nisa, 
Roma), de-a lungul a cinci sâptă- 
mîni. Urmează debutul în „Cupa 
Davis", meciul cu Elveția, ]a Bucu
rești (prima decadă a lunii mai).

Pentru întrecerile „Salatierei de 
argint" se mai află în vizorul se
lecționerilor în reprezentativa țării 
și Mărmureanu, Dron, V. Marcu, 
Ovici, Sântei. Mureșanu, llărădău, 
Sotiriu. Ei vor fi prezenți la o se
rie de competiții interne, ultima 
fiind un concurs de selecție în a 
doua jumătate a lunii aprilie.

Așadar, pregătirile au început. Le 
dorim cît mai fructuoase.

Intre 23 și 26 martie, la Moscova 
se vor desfășura campionatele in
ternaționale 
U.R.S.S. La 
lua parte și 
men Crișan, 
giu Luchian 
Sportivii noștri, însoțiți de 
norul Ion Pop, vor pleca miercuri 
dimineață din București cu destina
ția Moscova.

O ultimă verificare a filetM 
antrenamentul poate să înceapă 

Fotoi Theo MACARSCHI

de tenis de masă ale 
această competiție vor 
Eleonora VTaicov, Car- 
Teodor Gheorghe, Ser- 

și Dorin Giurgiucă. 
antre-

boxat 
în lo- 

ofensi-

C.J.E.F.S. CLUJ-PENTRU A TREIA OARA PE LOCUL I

gătire. 
semne 
cundă, 
atacurile insistente și dezlănțuite 
ale lui Ciochină. în restul timpu
lui de luptă, Vasile a boxat precis, 
sobru, fără eforturi inutile. în ace
lași timp, Ciochină a dovedit că 
este un element în care se pot 
pune, speranțe.

Pentru cei doi combatanți de la 
categoria ușoară, Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu, numai cuvinte de 
laudă. Ei au evidențiat un arsenal 
de cunoștințe tehnico-tactice pentru 
care pot fi invidiați de cei mai 
valoroși, pugiliști din lume. A în
vins Cuțov. care a gîndit mai mult 
în ring. Antrenorul C. Nour, care-l 
pregătește pe Dobrescu, a încercat 
să folosească aceeași armă cu care 
elevul său a devenit campion na
țional în anul 1971, în urma me
ciului cu Cuțov între timp însă, 
antrenorul C. Dumitrescu și Cuțov 

,au reușit să găsească soluții noi': 
deplasări derutante, eschive reușite 
și lovituri pe ripostă.

Meciurile Zilberman — Vornices-

Recent, au fost publicate rezulta
tele întrecerii desfășurate în 1971 
între consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport, întrecere ciș- 
tigată, în cadrul grupei I, de către 
C.J.E.F.S. Cluj, iar în cadrul grupei 
a Il-a (grupe stabilite în funcție de 
potențialul valoric al județelor) de 
către C.J.E.F.S. Suceava.

Cunoașterea liderului primei gru
pe ne-a solicitat, dincolo de subli
nierea performanței realizate, ob
servația că ACEST JUDEȚ SE 
AFLA LA A TREIA VICTORIE 
CONSECUTIVA, el deținînd acest

loc fruntaș atît in 1969 cît și în 
1970.

Interesați sâ aflăm care au fost 
capitolele activității de educație fi
zică și sport care au cîntârit cel 
mai greu în balanța întrecerii, am 
solicitat tovarășului Nicolae Mure- 
șan, președintele C.J.E.F.S. Cluj, 
cîteva răspunsuri explicative.

— în întrecerea dintre consi
liile județene pentru educație fi
zică și sport, Clujul a totalizat, 
în 1971, 635 260 puncte. Ce re
prezintă, în fond, aceste puncte 
și cum au fost acumulate ele 1

— Punctajul amintit reprezintă 
convertirea în cifre — după hare
muri dinainte stabilite — a rezulta
telor obținute în cele trei mari ca
pitole de activitate: ACTIVITATEA 
DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
A MASELOR, ACTIVITATEA DE 
PERFORMANȚA SI ACTIVITA
TEA ECONOMICO-FINANCIARA 
ȘI DE AMENAJARE A BAZELOR 
SPORTIVE. Dar, ca să fiu mai ex-

față la
65 de 
impor- 
perioa- 

dispozi-

momentul de
de 
salt 

pentru 
care a _ ... .. ..
așteptăm însă luna apri- 

primele evoluții în bazin 
_ __ m, unde înotătorul reși- 

țean, odihnit de această 
(deci în condiții optime) 
cerca să confirme suita 
frumoase rezultate.

în același concurs, 
neck (2:05.4) și M.
(2:06.® au realizat noi recorduri 
oersosale la 200 m liber.

pe
Să 
și 
50

numai 
foarre 

scurta 
avut-o la

dată 
va în- 
acestor

D. Wetter- 
Hohoiu Nușa DEMIAN

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a Za) (Continuare in pag, a 2 a)
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ABSENTA

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ

ÎNTÎMPINAT CU TOATĂ RĂSPUNDEREA!

TITULARILOR
DE ECHIPELE

IN „CRITERIUL

RESIMȚITĂ
FRUNTAȘE 

PRIMĂVERII"
Prima etapă din

«^Criteriul Primăverii" rezervată e- 
ehipelor masculine a programat 
duminică în sala Progresul din Ca
pitală trei partide deosebit de atrac
tive. în primul meci al zilei s-au în- 
tîlnit formațiile Dinamo și Progresul. 
Dinamoviștii, cu multi juniori In 
formație, sextetul de bază fiind ole- 
cat. la lotul national, au opus o dirză 
rezistență echipei lui Horațiu Nico- 
iau, conducînd la un moment dat cu 
2—1 la seturi. Lipsa de experiență 
si-a spus cuvîntul, Progresul reușind 
să cîștige următoarele două seturi și. 
totodată, victoria. Scor final : 3—2 
(—8, 4, —14, 2, 5) pentru Progresul. 
S-au remarcat pe parcursul celor 
cinci seturi disputate, llupoiu. Ozun 
si H. Nicolan. de la învingători. Bu- 
ticâ și Păușescu, ele la învinși. Au 
arbitrat bine Al. Dragomir și Tr. Pe
rea. Următorul meci a adus în teren 
două vechi rivale. Rapid și Politeh
nica Galați. Bucurestenii. si ei lip
siți de aportul multor titulari, n-au 
•putut rezista vălățenilor. Forma bună 
a lui Popa, Pădurarii si Scheffler a 
făcut ca meciul să so termine dună 
numai trei seturi. Politehnca Galati— 
Rapid 3—0 (8, 3, 11). Au arbitrat bine 
N- Waldinghi;’- și I. Armeanu. Cel de 
a) treilea mecî al zilei a onus forma
țiile Steaua si I.E.F.S. A fost o par
tidă echilibrată. în cere studenții, cu 
un plus de forță în finalul seturilor, 
au cîștigat pe merit această dispută- 
Rezultat final : I.E.F.S.—Steaua 3—0 
C9. 13, 9). S-au remarcat : Ianm Si 
Bărbat de la TE FK. respectiv Iorga. 
A-i arbitrat bine — 
Kl’neher. (Pavel

Universitatea 
Craiova 3—1 (10, 
se întrebuințeze 
au obținut n victorie care, după as
pectul partidei, putea fi mai catego
rică. Oaspeții an* practicat un ioc la 
nivelul partenerilor doar în setul al 
treilea. Arbitrai bun : D- D-aconescu 
o;n Oradea si V. Moraru din Cluj. 
(J. M. POCOL-coresp.).

Celelalte rezultate : Viitorul Pa- 
c*u—Unirea Tricolor Brăila 3—0, Po
litehnica Timișoara—Tractorul Bra
șov 0—3

I

i NU PROMOVĂRI ARTIFICIALE.
desfășurate sîm- 
în cadrul etape-

cadrul competițieiPrimăverii"
masculine

Km. Costoiu si S. 
PF\NA)
Cluj—Universitatea 

11. — 8, 6). Fără să 
prea mult, clujenii

După meciurile 
bătă și duminică 
lor a XVI-a (la băieți) și a XlV-a 
(la fete), disputa 
cheie ale campio
natelor republi
cane de baschet a 
devenit și mai 
pasionantă. Ti
tlurile de campi
oane, calificarea 
în turneele fina
le și evitarea re
trogradării 
obiective 
angrenează 
joritatea 
fiilor, 
ține fiind cele 
cu o situație 
„călduță", de 
mijloc, care să nu 
le stimuleze în 
pregătire și, deci, 
în lupta pentru 
rezultate cît mai 
bune. Deasupra 
acestor interese 
firești ale celor 
22 de participan
te la divizia A, 
stau, însă, unele 
obiective care 
privesc direct re
prezentativele ță
rii și, sub acest 
aspect, vom căuta 
să elucidăm unele 
probleme pe ca
re le considerăm 
de mare impor
tanță, deoarece, 
se știe, perfor
manțele echipelor 
naționale oglin
desc valoarea 
reală a unei ra
muri de sport.

Vom începe cu 
selecționata de 
seniori care și-a 
început, de cîtăva 
tirile pentru Balcaniada din luna 
iulie, în Iugoslavia. Lotul lăr
git se întrunește de cîteva ori pe 
săptămînă și își desăvîrșește pre
gătirea sub îndrumarea antre-

sînt 
care 

ma- 
forma- 

foarte pu- 
fiind 

o

norului federal Alexandru Popes
cu. Lecțiile se desfășoară in condi
ții bune și, fapt foarte semnifica
tiv, toți jucătorii participă cu truppentru pozițiile

O aruncare din cîrlig, executată de Gabriela Ciocan, 
va aduce un nou coș Politehnicii. Fază din meciul 

Politehnica — IEFS
Foto : Dragoș NEAGU

vreme, pregă- și suflet la exercițiile programate. 
Absențele sînt rarissime și inter
vin doar cînd obligațiile profesio
nale sau școlare le impun. Cuvinte 
frumoase se cuvin și lotului de ju
niori care, peste mai puțin de o

|CI TEMEINICĂ PREGĂTIRE GENERALĂ!lună (13—16 aprilie, în Bulgaria), 
va da un dificil examen: turneul 
de calificare pentru campionatul 
european. De reușita in această 
confruntare depinde participarea 
la campionatul european (luna iu
lie, în Iugoslavia), iar de seriozita
tea manifestată de tinerii baschet- 
baliști la pregătiri este legată în
treaga comportare a selecționatei 
țării. Am constatat că antrenorii 
G. Chiraleu și T. Giurculescu au e- 
levi bine dotați fizic, conștiincioși, 
hotărîți ca evoluția lor 
tele competiții să nu fie 
act de prezență.

Dar, cel mai însemnat 
baschetului nostru de performanță 
îl constituie. în acest an. campiona
tul european de senioare (8—15
octombrie, în Bulgaria). Se știe 
foarte bine că actualul lot repre
zentativ este alcătuit în exclusivi
tate din elemente tinere, talentate, 
cu reale perspective, care au de
monstrat în cîteva rînduri aceste 
calități. Dar, tot atît de bine se cu
noaște lipsa de valoare internațio
nală și de maturitate sportivă a 
componentelor lotului, și că aceste 
carențe pot fi eliminate numai prin
tr-o muncă intensă, serioasă, prin- 
tr-o deplină dăruire. A fost o peri
oadă în care am aplaudat entuzi
asmul tinerelor jucătoare si speram 
că ele vor atinge nivelul valoric 
al vechii echine, clasată pe locul 
TV la trei ediții consecutive ale 
campionatului european.

Se pare, însă, că entuziasmul u- 
nor jucătoare s-a stins înainte ca 
ele să fi atins un minimum de va
loare internațională, iar pasiunea 
pentru baschet se transformă în
tr-o obligație „de serviciu", si a- 
ceasta neîndeplinită cu conștiincio
zitate. S-ar putea să exagerăm, dar 
credem, totuși, că evoluția majori
tății baschetbalistelor de la I.E.F.S. 
în partida cu Politehnica este con
cludentă în acest sens. încă un ar
gument ni-1 furnizează modul în 
care s-a desfășurat (ieri. în sala 
Floreasca) primul antrenament al 
lotului în vederea campionatului eu
ropean. Din cele 15 jucătoare con
vocate, au luat parte efectiv la pre
gătire doar opt, celelalte fiind în
voite (unele pe motive serioase, 
altele pe simple pretexte) iar Doina 
Prăzanj absentînd nemotivat. Trist 
este si faptul că apreciatul antre 
nor Sigismund Ferencz și-a depus 
demisia din calitatea de antrenor 
principal al lotului- pe motive de 
sănătate (Biroul federal va analiza 
săotămîna aceasta respectiva de
misie și va decide).

Iată. deci, motive suficiente 
tru a considera că pregătirile 
tru marea confruntare caro 
campionatul european nu au început 
sub cele mai bune ausnicii. Este ca
zul ca toți cei interesați să tină sea
ma de acest semnal de alarmă. S-a 
pierdut suficient timp (de la sfîr- 
situl lunii decembrie s* Dîn<i acum 
lotul nu a ma: făcut nici un antre
nament). iar tinroul nî”ă la _cu-n- 

a rămas destul de scurt De 
a-rea. trebuie folosit la maximum 
Orkv* H»tîsi o^ice

fî detriment rxxibil’tJtii 
unei performant** onora- 

JUCĂ“ 
nu le 

irin dăruire rom- 
saerificarea unor inte- 
tale. Dorim din toată

la aminti- 
un simplu

obiectiv al

I 0 La virstă fragedă — pregătire multilaterală
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în divizia A, la „libere"

iniunea ccntlnd Dentr-J 
formația brașeveană 
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O. STANCULE5CU

cîștigă detașat la puncte
P Ionifă (Progresul București) îl atacă la picior pe N. Ere-nia (Din 

București) și pină la urmă

coresp.
BRĂILA

UN ADEVĂRAT K. 0. LA TIMIȘOARA
DINAMO BRAȘOV 0-36C. F. R

Tg. Mureș) cu toate că n-a avut 
om la cat. 57 kg, iar în partida 
cu A.S.A. a lipsit și Coman. care 
în meciul anterior, cu A. Ambruș 
(Mureșul) s-a accidentat ușor. Ne-a 
plăcut de la A.S.A. greul ȘL Stîn- 
gu care, prin salturi frumoase, a 
dispus la tuș de adversarii săi. 
De la mureșeni s-a remarcat, asa 
cum era de așteptat, v.iecampio- 
nul lumii. L. Ambrus. învingător 
asupra lui XI- Vodă (Steaua) si 1. 
Buzea (A.S.A.) prin tuș.

Noua promovată în divizie. 
A S-A. Brașov, a învins în partida 

Mureșul Tg. Mure» cu 16.5—

in
rn-pa vest.

La 11 ani anunțată ca un „talent 
precoce", eleva Aurica Nedelea, de 
la Școala sportivă de atletism, de
vine la 13 ani campioană națio
nală de junioare mici cu un re
zultat remarcabil la 50 m : 6,7 se
cunde. „Promite foarte mult, dar 
trebuie folosită în concursuri
deosebită grijă" — ne-a spus după 
finala de la Botoșani, antrenorul 
federal Nicolae Mărășescu, sinteti- 
zînd în cazul respectiv grija cu 
care trebuie urmărită 
creșterea și lansarea pe 
formanței a 
mici.

Pe această 
o anchetă la 
fesori, antrenori și medici cărora 
atletismul și viitorul său — întru
chipat în fragezii săi practicanți 
de azi — le sînt apropiate.

★
Neputînd să rămînă insensibil la 

tendința manifestată pe plan mon
dial de înregimentare a celor mai 
tinere promoții la carul performan
ței, dar nici la solicitarea de a 
contribui mai direct la eficiența o- 
relor de educație fizică în școli, 
atletismul și-a extins sfera de a- 
tracție în rîndurile copiilor.

Solicitarea posibilităților funcțio
nale ale unor organe și sisteme se 
face, în cazul acestora, nu numai 
prin efortul specific al pregătirii 
sportive, ci și de către necesitățile 
de creștere, de formare a organis
mului. Care este punctul de ve
dere al unui medic specialist față 
de această dublă și specifică soli
citare ?

Ne răspunde dr. Maria Trancio- 
veanu, membră în comisia medicală 
a F.R.A. : „Pe un sol labil, în se
dimentare, orice răsad trebuie pus 
cu grijă. Copilul în creștere, soli
citat și pe planul unui intens efort 
de pregătire sportivă, trebuie ur
mărit permanent pentru ca dezvol
tarea sa glandulară și hormonală 
să se facă în limitele normalului. 
Mai ales că noi nu urmărim apa
riția unor „copii-minune", care 
mîine dispar din arena performan
ței. ci formarea unor tineri vigu- 
roși. dintre care să. se poată re
cruta cei mai talentați ca perfor
meri. Iată de ce nu trebuie forțată 
pregătirea celor mai mici atleți. 
ca de altfel a micilor sportivi în 
general, care înseamnă de fapt de
pășirea posibilităților lor funcțio
nale. Aceasta presupune. însă, cu
noașterea prealabilă a fiecărui can
didat la atetișfn. cu alte cuvinte Ia 
selecție să participe și doctorul (așa 
cum ne solicită, de pi Mă. prof. Au
relia Sirbu de la „Viitorul”). Nu
mai astfel se pot evita forțările 
aparatului locomotor (la articulații, 
îndeosebi), a marilor funcțiuni car- 
dio-respiratorii (au fost depistate 
h-.oertrofii de cord anormale), nu
mai astfel vîrsta pubertară sau 

jubertară este trecută cu suc- 
printr-o pregătire fizică gene- 
care este absolut necesară. Co-

copiilor și

formarea, 
orbita per- 
juniorilor

întreprinstemă am
care au răspuns pro-

pilul trebuie familiarizat eu atle
tismul, învățat, nu antrenat, căci se 
plictisește. Concursul trebuie folo
sit tot ca o joacă, ca mijloc de 
destindere nu de inhibare14.

Aceeași opinie este împărtășită și 
de prof. Maria Medeș de la Ș.S.A. 
București : „în timp ce unii profe- 
sori-antrenori ai copiilor și junio
rilor mici lucrează progresiv (ceea 
ce este, evident, în concordanță cu 
procesul lor de creștere), alții for
țează nota de dragul unor perfor
manțe de moment. Este bine să 
nu ne grăbim la copii și juniori III, 
întrucît promovările aparent spec
taculoase. în fond fortate (o sprin
teră de nici 13 ani, concurează la 
naționalele junioarelor I), nu apro-
iniiiiininiininuHniiininiiinniniinininiiiniiiiiiit

priu-zise : „Ar fi bine dacă preșe
dinții cluburilor profilate pe elevi, 
ar accepta munca în perspectivă 
pînă la junioratul mare șl ne ar 
scăpa de această sabie a lui Da
mocles care este rezultatul imediat. 
La pîrghia concursurilor pe între
gul an nu putem renunța pentru că 
altfel copilul face iarna atletism, 
vara înot și apoi rămîne definitiv 
la... jocuri '"

Reluînd ideea, prof. Paul loan 
(Ș.S.A.) se declară de acord cu 
concursurile, dar nu și cu siste
mul compețițional actual: „între
cerile să fie între cluburi, repre
zentative județene, etc. și nu pen
tru titluri sau recorduri care te 
duc. în ultima instanță, la forțarea 
copilului".

său de catedră, Marin 
se întreabă: „Cîți din- 
noștri atleți de azi, au

in

Ancheta noastră,

rindul

privind

celor mai

specialiștilor,

creșterea

mici atleți

pie de fel adevărata performanță, 
care trebuie atinsă la vîrsta senin, 
râtului. După opinia mea, forța
rea se manifestă față de aceste 
mlădițe nu numai prin promovarea 
artificială la alte categorii devîrs- 

ci, în special, prin unilaterali- 
zarea pregătirii (aceeași schemă 
pentru o grupă unde sînt laolaltă 
juniori mari și mici, copil, sau par
ticiparea la o singură probă). La 
vîrstă fragedă candidații la atle
tism trebuie să beneficieze de o 
pregătire multilaterală care să fie 
„înghițită" de aceștia în joacă, pe 
nesimțite. Copiii se plictisesc de 
prea mult efort. Eu am un elev, 
Alexe Emanoil, născut în anul 1957, 
de al cărui talent sînt convinsă și 
pe care-1 rodez deocamdată în con
cursuri numai pentru vîrsta iui, 
fără a urmări acum rezultatul, ci 
stimulentul dorinței de întrecere 
a copilului și 
rală prin trei 
duri, lungime, 
mai e timp !“

Franeisc Matei, de la Șsoala spor
tivă din Beiuș. subliniază, de ase
menea, necesitatea pregătirii atle
tice multilaterale la copii, îngemă
nată cu gimnastica. „Am în grupa 
mea doi băieți (16 ani) cu ochii 
spre săritura în lungime. Ei vor 
putea fi, însă, mîine (totul va de
pinde de „explozia" talentului) 
sprinteri sau hurdleri. Prefer să nu 
Tie „vîrf" la 11—16 ani. ci la vîrsta 
senioratului".

Alexe Chlrdalian de la Clubul 
sportiv școlar aduce în discuție un 
argument din afara pregătirii pro-

ta.

pregătirea lui gene- 
probe : viteză, gar- 
Pentru specializare

Colegul 
Berbecaru 
tre bunii 
fost juniori foarte buni ? Forțarea 
duce evident la plafonare și, în 
unele cazuri, la deformări funcțio
nale. Dar înaintea forțării sînt alte 
deficiente: educația fizică precară 
în școli (unii copii nici nu știu să 
alerge corect) și selecția la clu
buri. făcută empiric și urmărind în
deplinirea unei cifre. Locul spe
cialistului în atletismul pentru co
pii trebuie să fie, în special, în 
școala de bază. Pentru că primii 
pași sînt cei mai grei1*.

Alexandru Ardeleanu (Școala 
sportivă nr. 2) este categoric : „At
letismul adevărat nu se face sub 
15 ani. Pregătire fizică generală — 
da, concursuri pentru atragerea co
pilului spre acest sport — da! 
Nu sînt, deci, pentru o specializare 
atletică precoce, pentru antrena
mente cu schemă, ci pentru jocuri 
atletice, la care profesorul să-1 cap
teze cu cronometrul, cu ruleta, cu 
încurajarea".

★
Contradictorii doar în aspecte 

particulare ale problemelor dezbă
tute, opiniile interlocutorilor noștri 
— profesori și antrenori cu expe
riență, eu practică cotidiană — 
converg 
țiale.

• Atletismul, disciplină sportivă 
formativă, trebuie să-șî găsească 
rolul și locul cuvenit in procesul 
dc creștere a tinerei generații. în 
primul rînd pentru o pregătire fi
zică generală și apoi pentru de
pistarea viitorilor performeri, școa- 
1» generală fiind un real pivot al 
deprinderilor de bază și selecție.

B Neeludîndu-se specificul fie
cărei vîrste. cunoscîndu-se temeinic 
(din punct de vedere 
sibilitătile organice 
candidat la atletism, 
ful trebuie să facă 
fortul prin mijloacele 
„jocului atletic".

• Concursul, ca formă de men
ținere a interesului, de verificare, 
trebuie asiduu promovat in forme 
specifice, și nu organizat în goana 
dună rezultate și recorduri efemere.

Evident, am sintetizat aci puncte 
de vedere complexe și variate. 
Concluziile urmează să le tragă 
specialiștii acestei discipline, fo
rurile chemate să promoveze at
letismul în rîndul celor mai mici 
practicanți ai sportului.

Paul SLAVESCU

în cîteva direcții esen-

medical) po
ale fiecărui 
antrenamen- 
accesibile e- 
adecvate ale

Foarte 
braso- 
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CADEȚII AU EVOLUAT PROMIȚĂTOR

Pulsul in

POLI Al CLASAMENTULUI

Duminică s-a disputat etapa a 
Il-a a diviziei A la lupte libere. 
Printre performerele acestei etape 
se numără Și noua promovată în 
competiție Dinamo Brașov, care, 
la Timișoara, a obținut o dublă 
Victorie (36—0 cu C.F R. !)

Iată desfășurarea reuniunilor i
BUCUREȘTI

Triunghiularul care s-a desfășu
rat în sala de antrenament a clu
bului Progresul a opus trei echi
pe sensibil egale — Progresul și 
Dinamo din Capitală și Metalul 
Tîrgoviște. în general, toate cele 
trei partide au fost disputate, cu 
meciuri spectaculoase.

Partida vedetă între cele două 
divizionare bucureștene s-a înche
iat, după mai bine de două ore 
de întreceri, cu victoria formației 
Dinamo (20,5—15,5). Dinamoviștii, 
cu un junior mic la cat. 52 kg — 
N. Eremia—au abordat întîlnirea 
cu mult curaj, cîștigînd detașat la 
șase categorii, prin I. Nae (cat. 
48 kg), FI. Moț (57 kg), D. P’țurcă 
(62 kg). T. Pancă (74 kg). V. Ti- 
gănaș (82 kg) și L. Simon (+100 
kg)-

Un meci de uzură au făcut V. 
Tigănaș 
Chirilă. 
vistul a 
obținînd 
două puncte 
decît adversarul. Experiența 
Chirilă nu a fost suficientă pentru 
a contracara energia si ambiția 
tînărului luptător de la Dinamo.

Cu un rezultat neașteptat, după 
^desfășurarea primei reprize, sa 
încheiat confruntarea dintre L. 
Birț (D) și T. Anghel (P). Timp 
de trei minute, dinamovistul a do
minat categoric, a obținut aproape 
10 puncte tehnice în urma unor 
acțiuni și a fost de trei ori la un 
pas de a cîștiga prin tuș. în min. 
6, după un rebur. și-a dus adver
sarul cu umerii pe saltea. Arbitrul 
de saltea, V. Bularca, a acordat 
tuș, nu însă și ceilalți doi arbitri. 
Luptătorul dinamovisț văzînd că i 
se acordă tușul — fără să mai aș
tepte semnalul definitiv ce se dă 
cu fluierul — și-a slăbit adversa
rul care, cunoscînd mai bine regu
lamentul, a contraatacat și printr-o 
aruncare peste piept l-a dus în 
tus inevitabil pe Birț.

în întîlnirea Dinamo — 
Tîrgoviște, un meci de o rară spec
taculozitate au oferit cei doi con
curent: de la 57 kg: FI. Moț (Di
namo) și T. Pătrașcu (M). îndată 
după primul semnal de gong, Pă
trașcu inițiază o acțiune, își duce 
adversarul la parter, acolo con-

traatacă Moț, apoi iar Pătrașcu are 
superioritatea și punctajul arbitru
lui M. Cristea indică în mai pu'.in 
de un minut 6—4 în favoarea tîr- 
govișteanului. Ambii de forțe ega
le și cu o tehnică bună lupta în 
continuare cu îndîrjire- Procedeele 
însă devin mai rare, cei doi spor
tivi sînt mai prudenți și arbitrii 
acordă victoria lui Moț la diiercn- 
ță minimă.

Partida Dinamo — Metanii s-a 
încheiat cu victoria bucureștenilor; 
22,5—13,5. iar în întîlnirea Progre
sul — Metalul scorul a 
rabil metalurgiștilor cu

T.
BRAȘOV

Cuplajul din sala Armata a ofe
rit spectatorilor meciuri atractive, 
unele de foarte bun nivel tehnic. 
Steaua a cîștigat detașat în anihele 
confruntări (25,5—14,5 cu ASA. 
Brașov si 23,5—12,5 cu Mureșul

fost fava-
24—12 
RĂBȘAN

localitate 
atractivă, 

repurtat două 
Progresul Bră- 
i 29.5—23. cu 

Tomistex Constanța 223—1T.5, To- 
mistex cu Nicolina 19.5—16,5. 
Excepțional s-a comportat de la 
brăiieni M. Cicuciu (cat 57 kg), 
care l-a întrecut detașat pe ieșea
nul Fm Butu. N. COSTIN' — co
resp. județean.

ODORHEIUL SECUIESC
Favorita 

Lemnarul, 
concludent 
27—13 cu . 
12 cu Olimpia Satu Mare. în me
ciul Rapid — Olimpia scor 26,5— 
13,5 pentru feroviari. Partide fru
moase au oferit spectatorilor Ka- 
lapacs. Laszlo și Balint de la Lem
narul, precum și Dorohanțu (Ra
pid) și Stoian (Olimpia). A. PIA- 
LOGA — coresp.

Cupa Federației*4

reuniunii, echipa locală 
a dispus la un scor 
de ambele adversare i 

Rapid București si 26—

Iată una dintre încercările prin care Griv4a Roșie a reușit să se detașeze 
în final de CSM Sibiu (13—6). Aut ■ul înainte; Veluda

din campions 
ca !n orice coi

și maestrul sportului I. 
de la 
atacat
după

Progresuî. Dinamo- 
susținut la nicioare, 
nouă minute 

tehnice mai
cu 

mult 
lui

Metalul

IERARHIA A FOST RECONFIRMATĂ
Duminică dimineața Ia Fundata 

— comună risipită pe culmile sub
carpatice între Bucegi și Piatra 
Craiului — într-o animație neobiș
nuită acestor locuri, s-a disputat 
unul dintre cele mai interesante 
concursuri de schi ale anului — 
competiția omagială pentru marile 
valori pe care această comună le 
dă schiului. Deși situată la 1250 m 
altitudine, localitatea a suferit de 
aceeași lipsă de zăpadă, ca alte 
multe stațiuni montane — de aceea, 
traseele au fost înscrise pe sub 
poala pădurilor, la adăpostul și um
bra cărora organizatorii au putut 
desena o caligrafie întortochiată și 
minimală pentru distanțele progra
mate. La startul competiției s-a 
prezentat un Iot masiv de partici- 
panți, dornici să-și confirme pozi
țiile sau să se reabiliteze în cursele 
importante de sfîrșit de sezon. De 
menționat că în afara concursului 
programat în calendarul central, 
profesori inimoși, instructori și or
ganizatori locali au programat în a- 
ceeași zi, la ore diferite și con
cursuri de schi pentru copiii selec
ționați din comunele Șirnea, Fun
data și orașul Rîșnov. în afara a- 
cestora, un concurs pentru veteranii 
schior; ai comunei avea să dea cu
loare și farmec acestei manifestări, 
demonstrînd printre altele perma
nența schiului în aceste locuri, în 
succesiunea generațiilor. Deși rece,

totuși

luat o
mare

chiar friguroasă, ziua a fost 
frumoasă.

La seniori. Dinu Petre și-a 
binemeritată revanșă — la 
distanță — în fața ambițioșilor suc
cesori Cojocaru, Gîrniță, Cercel. 
Forța, vitalitatea lui Dinu s-au 
cheltuit generos sub aplauzele și 
încurajările neîntrerupte ale unor 
munteni care știu să aprecieze di
mensiunea și valoarea efortului. 
Marcela Leampă, din nou excelen
tă, nu și-a pus probleme de clasa
ment, ci numai de timpii pe care-i 
va realiza. în rest, rezultate nor
male, care susțin ierarhia stabilită 
în acest sezon. REZULTATE TEH
NICE: 10 km seniori: 1. Petre Dinu 
(Dinamo) 36,52, 2. N. Cojocaru (Di
namo) 37,48, 3. Gh. Gîrniță (Dinamo) 
37,50, 5 km senioare: 1. Marcela 
Leampă (Dinamo) 20,24, 2. Rodica 
Clinciu (Tractorul) 22,26, 3. Adriana 
Barabaș (Tractorul) 23,13. 5 km ju
niori mari: 1. N. Cristoloveanu
(A.S.A.) 18,58, 2. S. Tomoș (Steagul 
roșu) 19,13, 3. Gh. Cioacă (I. P. Ora
dea) 19,55 ; 5 km juniori mici: 1.
F. Foriko (S.S. Brașovia) 19,29, 2. I. 
Pelin (S.S. Brașovia) 19,40, 3. C.
Mîndruș (S.B.C. Sinaia) 20,07 ; 3 km 
junioare: 1. Elena Bășa (Dinamo) 
10,48, 2. Iuliana Demeter (S. S. 
M. Ciuc) 11,51, 3.—4. Elena Cristolo
veanu (S.S. Rîșnov), Iudith Gali 
(S.S. M. Ciuc) 12.30.

Mihai BÎRA

S-au scurs 13 etape 
divizionar de rugby și 
petiție care se află în plină desfășu
rare, configurația finală a clasar*. 
tului plutește în incertitudine. In :r--- 
tea plutonului, cursa pentru titlu 
care este angajată tripleta, știința Pe
troșani — Grivița Roșie — Universitate ~ 
Timișoara, cu Steaua și Dinamo 
„plasă44, devine din ce in ce mai ps- 
sionantă. La polul opus. în timp - 
Gloria, C.S.M. Sibiu și Sportul Stud '..- 
țesc lupta cu șanse mărite pentru ev - 
tarea fotoliului cu nr. 12, situația 
gronomiei Cluj devine tot mai precs-â. 
Va mai putea ea să evite retrograca- 
rea ?

In acest context cîteva date su:.s- 
tice sînt, credem, edificatoare.

în cele 78 de partide disputate --- 
înscris 1 433 p, adică o medie de 110.2 p 
de etapă și 18,4 p de meci. Analizir.d 
separat primele două etape ale retu
rului se constată o sporire a eficac : - 
ții, comparativ cu prima parte a între
cerilor (media de etapă : 118 față de 
108,8 ; media de meci : 19,6 față de
18,1). Cele 1433 de puncte au rezultat 
prin realizarea a 194 încercări, fructi
ficarea a 114 lovituri de pedeapsă, r - 
șita a.......................................................
81 de

Cea 
dește 
care, 
mare scor de pînă acum, 52—3 cu Agro
nomia Cluj ! Dar iată și celelalte per
formanțe absolute în momentul de 
față ; cele mai multe victorii — Ș:i 
ța și Universitatea (cîte 10) ; cele r c.i 
puține înfrîngeri — 
Cele -----
ința 
cele 
mia 
este . . . - .
înscrise (69) și formația care a .Ir -- 
sat“ cele mai multe (211). Scorurile ’̂.e 
mai mici — 0—0 (o singură dată), 3—0 
(de două ori) șî 4—0 (de trei ori) ; 
campioana meciurilor nule — Gri*.";?.
Roșie (3).

O concluzie la rîndurile așternute

51 de lovituri de picior căzute ~. 
transformări.
mal productivă echipă se dove- 
a fi Steaua cu 223 p. înscrise, 
de altfel, a stabilit și cel ma:

Grivița Roșie. fl). 
mai puține puncte primite — Șt.- 
(47) ; cele mai puține victori, și 
mai multe infringed — Agrono- 
(2 șl respectiv 11) ; tot Agronomia 
autoarea celor mai puține puncte

Dumitru NEGREA
crește..

CLASAMENTUL

ȘUUsța Petroșani 13 19 1 3 90— 47 34
2_ Grivița Roșie '-3 9 3 1 MS— M 34
X Universitatea 13 19 9 3 158— 86 33
4. Steaua 13 3 3 3 223—104 31
| Kaamo 13 9 3 3 129- C7 31
li Farul Constanța 13 C 9 7 108—140 25
T. Rulmentul Blriad 13 5 1 T 98—131 24
X Poli. Iași 13 9 9 8 95—117 23
9. Gloria 13 3 1 9 87—136 20

IX CB.M. Sibiu 13 3 1 9 83—110 20
ÎL Sportul Studențesc 13 3 1 9 69—150 20
IX Agronomia 13 2 0 11 69—211 17

MECI INTERNATIONAL 
LA CLUJ

La Cluj, divizionara A Agrono
mia a susținut un meci internațio
nal In compania formației cehoslova
ce J. T. Vyrcov. La capătul unui meci 
dîrz și extrem de disputat victoria 
a revenit clujenilor cu 16—4 (12—4) 
prin punctele înscrise de i M. Rusu 
(2 Inc.), Bordeanu (Inc.), Cordoș (2 
transf.). Pentru oaspeți a înscris 
Michalek (înc.).

Tinerii pugiliști români, care se 
pregătesc pentru campionatele euro
pene de la București, au dat o repli
că viguroasă experimentatei formații 
a orașului Constanța pe care au în
vins-o cu scorul de 12—6. Rezultatul, 
în momentul de față, interesează 
mai puțin, important fiind gradul de 
pregătire și acumulările făcute nlnă 
în prezent. Dacă din nunet de vedere 
fizic, antrenorii lotului condus de orof. 
Th. Ni cui eseu se not declara mulțu
miți. în ceea ce privește tehnica și 
tactica mai sînt încă 
nisat.

Spunînd aceasta 
Dinu Condurat. care 
Traian Cerchia a 
mare număr de lovituri de dreapta, 
fără a folosi un procedeu cit de 
simplu de anârare (de exemplu, blo
catul). iar viteza sa de execuție lasă 
de dorit. Oare să nu-i mai nriască 
categoria muscă ? Semimuscă Alexan
dru Turei a demonstrat un ritm de 
luptă susținut pe tot parcursul me
ciului. uneori debordant. însă nu a- 
oreciază — Tn majoritatea situații
lor — distanta, lovind deseori în gol, 
Cornel Dumitrescu boxează încă mult 
oraa larw mizînd totul pe forța de 
lovire. Vasile Croitorii a demonstrat 
că nu cunoaște suficient stilul cel 
mai eficace pentru un adversar dezor
donat. angrenîndu-se deseori în a- 
cest travaliu de uzură, cum a făcut 
în partida susținută în compania lui 
Tirboi. Cu multă ambiție a lun’at 
Adrian Gnțu cu rutinatul Aurel Ilies
cu. fâcîndu-i acestuia multe clipe 
grele. în viitor Guțu va trebui să-si 
rerfecționeze loviturile la corp fi 
in special upercutul de stingă, armă 
foarte eficace. Ton Aflam a găsit. în 
crima repriză, de două ori bărbia lui 
Orhan Rușit scotîndu-1 din luptă. 
ian+ pentru care nu se not face apre
cieri mai complete. Simion Cutov 
este același bataior ne care se poate 
conta. El demonstrează un interes 
deosebit pentru pregătirea sa. fiind 
hotărît să nu rateze ocazia de a cu
ceri medalia de aur la CE. de tine
ret.

Am lăsat, intenționat, la urmă ne 
tînărul I. Băbcscu. oier al antrenoru
lui Constantin Drăgbici de la Tr. Seve
rin. Ace=ta a produs o plăcută sur- 
nrizâ prin felul cum a abordat par
tida și mai apoi <-um a condus-o fă- 
cînd din puternicul Valeriu Filip, de 
care cîndva Zilberman, Hodosan et 
como, își aminteau cu destul „res
pect", să apară într-o postură destul 
de neplăcută, rezistînd cu greu asal
tului unul tînăr hotărît să-și consoli
deze locul în echipa reprezentativă.

Au mai rămas 72 de zile pînă la

primul sunet de gons al C.E., timp 
suficient pentru ca lotul să se omo
genizeze. să-și cîstiae sudura fizi ă 
și morală, să se șlefuiască toate de
ficiențele.

irig. Victor POPESCU 
arbitru A I B.A. ț

COMPONENTII LOTULUI NATIONAL

I. MARCEA-cores;»

probleme de
mă elndesc 
!n partida 

recepționat

fi-
la 
cu 
un

(Urmare din pag. t)

ch șî Covaci — Mocanu nu ne-au 
prilejuit prea multe concluzii. Lui 
Zilberman nu i s-a găsit un ad
versar pe măsura sa. La mijlocie 
mică, Mocanu a dovedit tenacita
te și putere de luptă. Lucrîndu-se 
mai mult cu el, acest tînăr poate 
realiza progresul necesar pentru a 
se menține în primul eșalon al bo
xului românesc.

Alături de Năstac, la categoria 
mijlocie a apărut încă un element 
de valoare — Gyorffi. Năstac a 
cîștigat, dar insuficient de conclu
dent. El trebuie să-și perfecționeze 
pregătirea atacului în lupta cu ad
versari mai înalți și mobili. Dacă 
Gybrffi va adăuga stilului său de 
luptă un plus de combativitate, el 
va reuși să se afirme la această 
categorie. Altfel... Lupta excesiv de 
defensivă nu este apreciată de ju
riu, chiar dacă este efectuată cu 
un coeficient înalt de tehnicitate.

Meciurile de la categoriile semi
grea (Stump — Coroianu) și grea 
(Alexe — Iancu) au făcut notă dis
cordantă prin nivelul 
care s-au disputat. H. 
Strălucit. A recepționat 
lovituri evitabile de la 
sar încă modest. I. Alexe — pugi
list cu multă experiență — nu știe 
să se descurce în fața unui adver
sar incomod. Loviturile sale sînt 
încă prea puțin eficace pentru un 
boxer de categoria grea.

în general, componenții lotului 
național se află pe un drum bun. 
Aceasta nu exclude necesitatea u- 
nor mici retușuri, de maximă im
portanță pentru competițiile vi
itoare și în special pentru Jocu
rile Olimpice.

scăzut la 
Stump n-a 
numeroase 
un adver-

DE LA SOCIETATEA DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
Azi,

USSM 
cea de a doua ședință, cu ordi
nea de zi: „Sistematizarea teste-

la ora 18, va avea loc Ia 
(str. Progresului nr. 10),

lor pe funcții, pe categorii de 
efort și pe ramuri sportive".

Sînt invitați să participe an
trenorii, metodiștii și medicii 
sportivi.
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PENALTYUL DE LA BRASOV

TRAGEREA LA SORȚI 
A „SFERTURILOR11 

CUPEI ROMÂNIEI
La sediul Federației româ

ne de fotbal va avea loc 
mîine, dc la ora 18, tragerea 
la sorți a „sferturilor** Cupei 
României. La tragerea la sorți 
vor participa delegații echi
pelor cglificate în această 
fază a competiției. Partidele 
sferturilor <te finală ale Cu
pei României se vor disputa 
în ziua de 29 martie.

MECI DE VERIFICARE 
A LOTULUI DE TINERET

Miercuri, de la ora ’16, stadionul 
Republicii din Capitală găzduiește 
un interesant meci. Este vorba de 
o partidă de verificare 
vor susține două echipe 
din jucătorii lotului de 
flat în pregătire pentru 
internațională cu echipa 
a Franței.

S-a înscris la Brașov, în 
Steagul roșu — Dmamo.

In minutul 58, la scorul 
în favoarea dinamoviștilor, 
s-a lansat în atac pe aripa 
L-a atacat Dinu, care l-a și faultat, 
dar brașoveanul a rămas totuși cu 
balonul în picior. Arbitrul Cornel 
Nițescu a lăsat acțiunea „să curgă-*, 
aplicînd corect legea avantajului. A 
urmat transmiterea mingii de la 
Pescaru la Zotincă acesta din urmă 
l-a fentat pe Deleanu și a centrat, 
pe traiectoria balonului intervenind 
Ghergheli, care a pasat spre Necula. 
iar acesta a lăsat să treacă mingea 
spre G.vorfi, complet demarcat.

Schimbarea opticii de angajament in deplasare
(Urinare din pag. 1)

GIUL FOTBALULUI OFENSIV. 
DESCHIS, CURAJOS, CU CARE, 
ÎN PRIMUL RÎND ECHIPELE ÎN 
DEPLASARE, completate in mod 
fericit de gazde, au angajat întîl- 
nirile. U.T.A.. F. C. Argeș, Dinamo 
— ele in primul rînd — trebuie fe
licitate pentru modul cum au jucat 
și socotim că în cabinele arădenilor 
și ale dinamoviștilor, cernite de 
eșecurile cu care s-au soldat valo
roasele lor evoluții, și-au făcut loc 
și cuvenitele laude ale conducerii 
tehnice. în aceste cazuri, învinșii 
n-au avut mai puține merite decît 
învingătorii și am fi mulțumiți să 
aflăm că antrenorii și conducătorii 
de la U.T.A. și Dinamo au reușit 
să se ridice peste indispoziția de 
moment, pricinuită de rezultat, spre 
a acorda jucătorilor lor ceea ce 
meritau — un cuvînt bun și un în
demn de a repeta asemenea evo
luții.

Recomandarea include și pe Ra
pid. singura gazdă învinsă pe tere
nul ei, totuși parteneră merituoasă, 
a performerei etapei, unsprezeeele 
din Pitești. Pentru aceasta din ur
mă și pentru jucătorii de la Steaua, 
presupunerile noastre privind at
mosfera minutului 91 nu mai au 
rost, fiindcă victoria a creat cadrul 
cuvenit reușitelor de pe gazon. Ca 
să terminăm ideea, iată că sînt ca
zuri cînd la înfrîngere trebuie ros
tite mai multe laude decît la o vic
torie fără merite...

Dacă am văzut cîteva partide In 
care nu știai — uitînd culoarea tri- 
courilor și numele jucătorilor —

care 
apoi 
tăm 
ta te,

sînt gazdele și care oaspeții, 
explicația este bine să o cău- 
într-o schimbare de mentali- 
de optică, de concepție chiar, 

a antrenorilor. Sigur că un singur
moment din campionat nu poate 
duce la concluzii. Dar o convorbire 
cu antrenorul echipei-revelație a 
etapei — F. C. Argeș — ne_a dus 
la această constatare. Permanenti
zarea unui asemenea fenomen nu 
poate avea decît efecte binefăcă
toare asupra valorii întrecerii in
terne nr. 1 a fotbalului nostru. Ce 
ne spunea Florin Halagian ? Re
producem judecarea tactică a întâl
nirii cu Rapid, efectuată de cel mai 
tânăr antrenor al Diviziei A. deoa
rece ea este semnificativă >

„Pentru meciul cu Rapid exista 
o primă și mare problemă: să joc 
cu sau fără „libero", ințelegind 
prin abandonarea poziției libero-ului 
un plus de mobilitate pentru apă
rarea noastră și forțe mai mari 
pentru mijloc și linia de înaintare. 
A doua problemă, să utilizăm o ex
tremă stingă falsă, un mijlocaș de
ghizat, sau să mergem pe ideea unui 
atacant sută la sută și pe 
post ? La ambele întrebări 
puns cu soluția nr. 2: fără 
și cu Roșu pe extremă, 
care ne ajuta să-l anihilăm 
în mod normal al cincilea
al Rapidului în jocurile pe 
propriu. Și am ales aceste soluții, 
fiindcă nu ne-a interesat să venim 
la București pentru „punctul de 
aur". Am venit Ia București dorind 
victoria. Se putea foarte bine să nu 
ne atingem acest scop. Dar 
l-am urmărit, ni l-am propus, 
alte cuvinte am îndrăznit".

Ni se pare că în acest „plan de 
bătălie'* al antrenorului din Pitești, 
ale cărui trăsături Je-am regăsit și 
în modul cum Nicolae Dumitrescu 
și D. Nicolae-Nicușor și-au dispus 
formațiile, stă prima explicație a 
reușitelor spectaculare, de concep
ție, pe care le-am aplaudat în a 
doua etapă a campionatului. Cu 
speranța că ele nu vor rămîne 
acea solitară rîndunică a primă
verii din înțeleptul proverb al po
porului nostru...

DUPĂ n ETAPE

I

acest 
am răs- 
„libcro" 
variantă 
pe Pop, 
atacant 

teren

noi 
cu

• Cu cele 11 goluri — avînd o 
medie de 1.75 goluri de partidă (în 
etapa a doua a turului a fost de 
3.00) — marcate in această etapă, 
totalul lor a ajuns la 322.

• Stoica (Farul) este al 10-lea 
jucător eliminat de pe teren de la 
începutul campionatului. Constăn- 
țcanul a mai fost chemat in fața 
Comisiei de disciplină (după etapa a 
X-a), cînd a fost sancționat cu patru 
etape suspendare.

• Cei opt arbitri care au condus 
partidele acestei etape au primit 33 
de stele (in tur at| primit 37) : doar 
P. Sotir a primit 5 stele, iar ceilalți 
cite 4. Cele mai multe meciuri, pină 
in prezent, ie-a condus Gh. Limo- 
na — 8 — care de altfel are si cea 
mai mare medie de stele : 4.87. In 
această etapă și-a făcut reintrarea 
C. Nițescu.

• Cu loviturile de la 11 m dictate 
La Brașov și Iași, totalul lor a atins

ASOCIAȚIILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

activitatea sportivă pe care o coor
donați.

— Asociația noastră se 3flă încă în stadiul de organizare (n.n. a fost 
ales președinte de circa 8 luni). Cu 
toate acestea, la noi se practică șah, 
tenis de masă, handbal, po
pice, iar anul trecut am organizat 
PATRU (șubl- n-) acțiuni turistice, 
avem popicărie descoperită (n.n. dar 
cam dărăpănată). 4 mese de tenis, iar 
în toamna anului țrecut am început 
— în colaborare cu o altă unitate din 
apropiere — să amenajăm un teren 
de fotbal.

— Am dori date mai... concrete.

— Date concrete 7 Nu 
țele acțiunilor, deoarece 
Paula, care anul trecut a 
tor salariat (n.n. aceasta 
risit că nu deține nici dînsa eviden
țele !)■

— Deci...
Considerăm că situația intolerabilă 

de la asociația sportivă Textila Ga
lați, trebuie să constituie subiectul 
unei ample analize din partea Con
siliului municipal al sindicatelor, tre- 
cindu-se Ia luarea unor măsuri ur
gente, dar mai ales, eficiente. Fetele 
de la întreprinderea textilă Galați 
vor si trebuie să facă sport I

am eviden- 
sint la tov. 
fost instruc- 
ne-a mărtu-

cazul lui Metal-lemn din Șimleul 
Silvaniei, doar la ciclism, ceea ce, 
se înțelege, nu poate provoca decît 
nemulțumiri din partea sala.-iaților. 
Se face prea puțin, de pildă, pentru 
organizarea unor întreceri atletice (a 
celor de cros, mai ales), pentru 
lărgirea bazei de masă a turismului

T SIRIOPOL

sărmășag-DE CE NUMAI MINERUL?

„Octavian Goga“ 
Deocamdată, 

bază sportivă proprie 
in viitorul apropiat, 

oroiectelor aprobate, 
vor fi date in folo- 
bituminizat cu iriplă 
— baschet, handbal,

MIINE, LA CONSTANTA 
LOTUL NATIONAL JOACĂ CU FARUL

Ieri la prlnz, membrii lotului na
țional de fotbal au răspuns unei 
noi convocări a antrenorului Angelo 
Niculescu. Prevăzută în planul dc 
pregătire pentru meciul cu Ungaria, 
noua acțiune de trei zile (20—22
martie) a început ieri după-amiază 
cu analiza meciurilor susținute de 
lotul național în turneul din Tur
cia și Grecia. De data aceasta, an
trenorul Angelo Niculescu a avut la 
dispoziție și un film realizat în 
turneul de care am amintit, pe baza 
căruia s-au făcut observații privind 
evoluția fiecărui jucător în parte. 
Azi dimineață, lotul național pleacă 
la Constanța, unde miercuri, de la 
ora 16, va juca cu Farul. Pe stadio
nul constănțean, în după-amiaza de 
azi, tricolorii vor lua parte 
antrenament.

L-am rugat pe antrenorul 
Niculescu să ne spună care 
biectivele prezentei acțiuni.

„Vrem, în primul rînd, ne spunea 
antrenorul echipei naționale, să 
menținem pregătirea tricolorilor la 
nivelul cerințelor Iotului, să conti
nuăm munca pe care ani început-o 
în februarie, cu ocazia turneului din 
Turcia Ș» Grecia. încercăm și cu a- 
ceastă ocazie să cunoaștem cît mai 
bine nivelul de pregătire specifică și 
psihică a fiecărui jucător și să rea
lizăm o bună omogenitate a lotului 
din toate punctele de vedere".

Iată lotul convocat pentru meciul 
cu Farul : RADUCANU, ADA- 
MACHE, POP, LUPESCU, DINU, 
VLAD, DELEANU, DUMITRU, 
ANCA, R. NUNWEILLER, DEM- 
EROVSCHI, DOBBIN, DUMI- 
TRACHE, LUCESCU, UIFÂLEANU, 
NEAGU.

Așadar, a revenit la lot Răduca- 
nu.

De la această acțiune vor lipsi 
Sătmăreanu I și lordănescu, plecați 
cu Steaua în R.F.G. (Se pare că Ior- 
dănescu e refăcut după accidentul

suferit și n-ar fi exclus să joace 
miercuri cu Bayern Miinchen). îr 
această ordine de idei, ar mai fi de 
spus că momentan s-a renunțat li 
fundașul Crețu (care este suspen
dat) și la portarul Ștefan — aflat îr 
sesiune de examene. Cu această oca
zie, vor fi verificați rapidiștii Poj: 
și Ncagu, primul remarcat mai de 
mult pentru jocul său. mai ales în 
turneul din Maroc.

Îmbucurător e faptul că pînă a- 
cum toți componenții lotului au do
vedit o bună pregătire fizică și c 
sporită capacitate la efort în meciu
rile oficiale susținute în acest 
sezon. „Partidele Steaua — U.T.A.. 
Steagul roșu — Dinamo, Rapid — 
F. C. Argeș — ne spunea antre
norul A. Niculescu — au avut un 
ritm bun, au prilejuit angajamente 
de mare luptă, s-a jucat deschis, 
ceea ce demonstrează că jucătorii 
fruntași au făcut 
punct de vedere ai 
ținut**.

A urmat un șut puternic, 
în colțul lung, al extremei ____
brașovene, șut la care Constantines- 
cu n-a mai avut timp sa schițeze 
nici un gest.

Acest frumos gol a avut o inci
dență importantă asupra „soartei** 
partidei, el însemnînd primul pas 
spre victoria brașoveană.

Dintr-o acțiune ce părea la în
ceput pe cît de anonimă, pe atât de 
nevinovată și de lipsită de orice'pe
ricol, s-a țesut o spectaculoasă fază 
de gol. O ultimă remarcă: toată 
scena finalizării s-a petrecut într-un 
ritm tot mai accelerat.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XVIII-a 
A DIVIZIEI A

— Steagul roșu : 
ajutat la linie de 

F,m. Martin și G. Retezan (toți din 
București) ;

• „U“ Cluj — A.S. Armata Tg. 
Mureș : I. RITTER, ajutat de 
răescu și I. Boroș (toți din 
șoara);

• Dinamo — Politehnica
I. CÎMPEANU (Cluj), ajutat
Gaboș (Cluj) și S. Mureșan (Turda).

• Farul — Steaua: V. LIGA, aju
tat de G. Ștefănescu și 1. Țifrea 
(toți din Galați);

® Jiul
LESCU, ajutat 
A. Văduvescu

• U.T.A. — 
LESCU, ajutat 
N. Neacșu (toți din Ploiești).

• Univ. Craiova — Sport Club 
Bacău: I. RUS, ajutat de I. Soos 
și P. Vamoș

C.F.R. Cluj: C. DINU- 
de G. Vasilescu I și 
(toți din București).
Crișul:. E. VLAICU- 
de V. Gligorescu și

(toți din Tg. Mureș) ;
• Petrolul — Rapid : C. GHIȚA 

ajutat de G. Pop și N. Iliescu (toți 
din Brașov).

Ccnstantinesfu

—iCneran

«j^Ghergheli
l

ECHIPA PERULUI VA
La 23 aprilie, fotbaliștii

JUCA LA BUCUREȘTI
sud-americani vor evolua

CIFRELE
cifra 30 (20 au fost transformate, iar 
10 ratate : 23 au ' 
voarea gazdelor, 
oaspeților).

• în această etapă s-an
poartă 202 sutori (cele mai 
le-a tras Dinamo: ._______
14 goluri, deci un procent de efica
citate de 6.93 Ia sută. Iată clasamen
tul eficacității (se întocmește rapor
tând numărul de goluri ia numărul 
șuturilor trase la poartă de fiecare 
echipă) după 17 etape : 1. F.C. AR
GEȘ 13.42 la sută ; 2. U.T.A. 13,17; 
3. S.C. Bacău 12J>3 ; 4 Steagul roșu 
11.79 ; 5. _U” Cluj 11,67 ; 6. Univ 
Craiova 9,34 ; 7. Dinamo 9.31 ; 8. Po
litehnica 9.21 : 9 Rapid 8.60 : 10.
A.S.A. 8.37 ; 11 Steaua 7.09 ; 12. Fa
rul 6.50 ; 13. Jiul 5.0.5 : 14. C.F.R.
Cluj 4.49 ; 15 Petrolul 3A8 ; 16 Crișul 
22».

• La partidele acestei etape au asis-

fost dictate In £a- 
iar 7 In favoarea

tras la 
multe 

23) mareindu-se

(intr-un județ cu neasemuite frumu
seți naturale), este mult neglijată 
acțiunea de atragere a elementului 
feminin în sport.

Sint minusuri care pot fi teeptat 
eliminate, printr-o colaborare și 
mai strînsă Intre organele sportive 
si cele sindicale, în primul rînd. Sint 
totodată deziderate care se cer îm
plinite. Fiindeă cele 11 asociații sper- » • _ j, «... ■ putea

asociații
tive sindicale din Sălaj . .... . ț atjteadeveni mline tot 
sportive fruntașe.

Tiberiu STAMA

PlțlN

Deleanu
Zotinc^.fjtzotincă 

k

in compania
în vederea întâlnirii cu Danemar

ca, din cadrul preliminariilor tur
neului J.O., lotul olimpic al, 
noastre va susține două jocuri 
verificare cu adversari deosebit

lotului olimpic

Pescaru

Pescaru

VORBESC
tat aproximativ 125 000 de spectatori 
(cea mai mare cifră globală de la 
începutul campionatului). Cel mai 
mulți — 30 000 — au urmărit parti
dele Steaua—U.T.A. și Rapid—F.C. Ar
geș. Iată clasamentul orașelor. în

tocmit pe baza medici de spectatori 
— cifră aproximativă: 1. CRAIOVA 
17 500 : ~
Mures 
Bacău 
8777 :
8 222 : _ 
iești 7 667 ; 12. Cluj 6 281 : 13. Pe
troșani 4 125.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi*. dună 17 etape, este următoarea: 
1. PLOIEȘTI s.66. 2. Craiova 8,62. X 
Tg. Mureș 8,50. 4. Brașov 8.44. 5. Pi
tești 8.37, 6. București 8.34. 7.
8,33, 8. Constanța 8.25, & Cluj 
10. Arad 8.00. 11—12. Bacău și 
dea 7,66, IX Petroșani 7,50.

2. București 15 412: X Tg. 
11 875 : 4. Pitești 11 750 ; 5.
9111; 6. Arad 8 875 ; 7. Iași 

Bravrr.- 
11. Plo-

3. Oradea 8750 : 9. 
IO. Constanta 7 875 ;

Iași
8.23.
Ora-

țării 
de 
de

ASTĂZI, LA RADIO

valoroși. Astfel, a fost perfectat jo
cul cu echipa națională a Perului, 
care întreprinde în decursul lunii 
aprilie un turneu în Africa și Eu
ropa. Meciul va avea Ioc la data de 
23 aprilie la București. O săptămînă 
mai tîrziu, tot în Capitală, olimpicii 
întîlnesc puternica formație iugo
slavă Vojvodina Novisad

REPRIZA A ll-a
A MECIULUI

TOTTENHAM
Astăzi, în jurul orei 21,25, pe 

programul 1, se va transmite repri
za a îl-a a meciului Tottenham — 
U.T.A., din cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei U.E.F.A. Crainic re
porter : Grigore Misei.

Loto-Pronosport
CÎȘTIGATORII autoturisme
lor ȘI AI EXCURSIILOR atri
buite LA TRAGEREA SPECIALA 

LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 
7 MARTIE 1972

STEAUA SE TRANSMITE
LA RADIO SI TV

J

După cum se știe, miercuri, la 
Miinchen, are loc returul meciului 
dintre Bavern Miinchen și Steaua, 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor".

Importanta partidă va fi transmi
să, in direct, la posturile noastre 
de radio și televiziune. Transmisia 
va incepe la ora 20,55. Comentator 
— Ion Ghițulescu.

C.J.Lf.S. ClUJ-PîNTRU A TREIA OARA PE LOCULI
(Urmare din pag. I)

Sălaj'ul nu numără decît 11 asoci
ația sportive sindicale, grupate în 
cele 5 centre orășenești-Zalău, Șini- 
leul Silvaniei, Jibou, Cehul Silva
niei și Sărmășag. Cea mai activă 
dintre ele pare să fie (un clasament 
ad-boc n-a fost încă întocmit) Mi
nerul Sărmășag, adică acolo unde 
se practică în mod curent voleiul, 
fotbalul și handbalul în proporție 
de 70 la sută. Vrednica asociație 
sportivă din această localitate este 
totodată și inițiatoare;) „Cupei Mi
nerului", intrată în tradiția mișcării 
sj-ortive de masă sălăjene.

O activitate după suiturile, după 
preterințele salariaților este desfă
șurată si în asociat'ile soortive Ra
pid C.F.R. Jibou, Metalul șimleul 
Silvaniei și Unirca-Steaua roșie Zalău, 
unde se organizează campionate in
terne la atletism, fotbal și handbal, 
începînd de la nivelul g’-upelor Sjn. 
dicale. Cum toate aceste asociații 
sportive dispun și de terenuri pro
prii sau au acces la bazele sportive 
existente în localitățile respective.

se înțelege că prezența în număr 
tot mai mare a salariaților la aceste 
campionate depinde numai de inte
resul pe care aceștia îi dovedesc și, 
implicit, de organizatori. în orice 
caz, este dc semnalat o bună cola
borare între consiliile asocia-iilor 

sportive și comitetele sindicale, am
bele interesate să promoveze pe 
căi cit mai variate exerc-țiul fizic 
in rîndurilc oamenilor muncii, îm
brățișarea de către aceștia a unei 
discipline sportive.

Lăudabil este și faptul că turis
mului de masă i se acordă tot mai 
multă atenție. Anul 1971 consemnea
ză organizarea a nu mai puțin de 
428 de acțiuni cu 11 490 de partici
pant! la excursii și drumeții la sfîr- 
șit de săptămînă.

De bună seamă că In activitatea 
sportivă de masă sînt de promo
vat continuu noi forme de cuprin
dere a salariaților în practicarea 
exercițiilor fizice. Unele asociații 
sportive fac încă prea puțin în a- 
ceastă privință, limitîndu-se, ca în

Liceul „
un local nou.
o 
se va întâmpla 
cînd, potrivit 
In curtea școlii 
sințâ un teren 
funcționalitate 
volei —, o groapă pentru sărituri și 
un culoar acoperit de 50 m).
Totuși, aproape un sfert din ele1, ii 
săi sînt legitimați la diferite disci
pline, unii începind chiar să -ie fa
miliarizeze cu performanța propriu- 
zisă. De pildă, ei care m îmbiăcat 
tricoul echipei de fotbal a Școlii spor
tive Sibiu, campioană națională de ju
niori, sau Octavian Georgescu, mem* 
bru al lotului național de handbal, 
ori elevii din clasa a XII -a care vi
sează să devină «tudenți ai I.E F.S.. 
cărora profesorii Viorel Hoaghea 
le acordă o asistență specială. Ge 
se întâmplă cu restul de trei sferturi ? 
De la interlocutorii noștri — Mihai 
Cristea (secretarul U T.C, fotbalist 
și handbalist) și Livio Popa pre
ședintele asociației sportive, baschet
balist și tenisman), ambii din clasa 
a Xl-a — am aflat că... neperfor
merii sînt atrași doar sporadic spre 
activitatea sportivă, mai ale' spre 
tenisul de masă (din cotizații nu 
fost cumpărate mese). Necunoscînd 
„gustul" adevărat al sportului si 
efectele sale binefăcătoare, anii e-

a primit 
nu are 
(aceasta

levi au
ca nu ____
pină la cabana

teamă 
cumva

pînă și de drumeție, 
mergind, să zicem, 

— -------_ „Curmătura*, să le
scadă potențialul de învățături... 
Totodată, am reținut de la cei doi 
interlocutori : „Profesorul de mate
matici Harald Miilier, dirigintele 
clasei a XlI-a specială (care nu are 
nici un corigent), a organizat • du
minică polisportivă. Toată lumea a 
fost încintată și a întj-cbal pe cînd 
a doua duminică ? Din experiența 
noastră, cele niai hune acțiuni se pot 
organiza^ nu pe școală, ci pe clase. 
Avem 27 de diriginți. Dacă in fiecare 
clasă ar organiza ccl puțin o dată 
pe an o asemenea duminică poli
sportivă, cîșfigul ar fi considerabil 
Și, poate, gustuj pentru practicarea 
regulată a sportului ar fi stimulat*.

Directorul adjunct, profesorul de 
istorie Carol Kasziyntzi (fost sportiv), 
a împărtășit ideea i „Avem în liceu 
84 de cadre.Dacă celor 27 de diri
ginți li s-ar alătura loți profesorii, 
indiferent de materia lor de bază, 
nu pentru o duminică polisportivă 
întreagă, ci numai --- *— - -~
mătate, bilanțul ar 
v<>m preoeupa să 
idee !“

în fond, de ce să _ 
la: „fiecare diriginte ________
nr. 1 al activității sportive din clasa 
sa" ?

pentru o... ju- 
fi excelent. Ne 

realizăm această
nu aplici formu- 
! — animatorul

Horia CRISTEA

plicit — pentru aceia care nu cunosc 
bine activitatea noastră și nici... 
matematica întrecerii — să exem
plific: un titlu balcanic capătă, în 
graiul cifrelor, 700 de puncte, 
un record republican de seniori, 
puncte.

— Care au fost capitolele 
tivității de- educație fizică și 
sport care au adus Clujului cel 
mai bogat punctaj ?

— Ponderea a constituit-o activi
tatea de performanță. De altfel, ju
mătate — circa 300 000 p — din 
suma pe care am totalizat-o. s-a 
realizat pe seama participării cluje
nilor în loturile reprezentative ale 
României, iar alte 90 000 de puncte 
ne-au revenit ca urmare a rezulta
telor obținute de sportivii județului 
în campionatele europene, balcanice 
și republicane. Greu au atârnat, de 
asemenea, în balanța întrecerii — 
121975 p — noile clasificări spor
tive realizate, în 1971, de către spor
tivii elujeni ca și bogata activitate 
competițională desfășurată la noi, 
activitate care a totalizat 2 600 de 
competiții dintre care aproape 60 
internaționale. Un punctaj consis
tent ne-a adus și acțiunea de în
vățare a înotului, schiului și pati
najului din cadrul activității de an
trenare a maselor în practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului.

— Cele trei locuri I cîștigate 
consecutiv de consiliul de specia
litate din Cluj fac din acest or
ganism liderul întrecerii pe țară, 
poziție pe care, presupunem, vreți

iar
850

ac-

s-o păstrați. Ce întreprindeți, 
deci, in acest sens ?

— Cred că dacă asociațiile și clu
burile sportive, secțiile pe ramură 
de sport, antrenorii și profesorii 
de educație fizică, activul voluntar, 
medicii sportivi și cadrele remarca
bile din domeniul științei care s-au 
aplecat cu interes și preocupare 
asupra fenomenului sportiv din ju
deț vor continua cu și mai multă 
dăruire și abnegație munca lor, 
dacă vom ști să folosim în conti
nuare sprijinul Comitetului jude
țean și municipal de partid și cola
borarea cu toți ceilalți factori cu 
atribuții în domeniul sportului, pu
tem aspira la un nou loc I. Cum, 
însă, cîștigarea lui este condiționată 
și de cîteva rezultate de mare va
loare, rămîne să sperăm — și vrem 
să sperăm — că Miinchenul va fi 
o etapă care îi va aduce Clujului o 
seamă de puncte ce vor cîntări de
cisiv în întrecerea pe anul în curs.

Nușa DEMIAN

Categoria M (1 autoturism DACIA 
1300): Mohanu Vasile Mihail — Pi
tești ; categoria N (6 autoturisme 
DACIA 1100 sau SKODA S 100 plus 
2.000 lei în numerar la alegere con
form prospect) i 1. Pocriș Ionel — 
Tecuci ; 2. Drăghici Elena — Piatra 
Neamț; 3. Ion Mihail — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu Dej, județul 
Bacău ; 4. Biro Ludovic — Huși ; 
5. Horobeț Antoneta și Forrpozan 
Georgeta din București.

Categoria H și O (27 excursii TU
RUL CAPITALELOR) : 1. Pop N. 
Ioan — Topoloveni, județul Argeș ; 
2. Khufiucs Forst — Hărman, jude
țul Brașov; 3. Petrișor Nicolaie — 
Rm. Sărat ; 4. Mihăilă Ilie — corn. 
Dolboșeț, județul Caraș Severin ; 5. 
lucit Iosif — Ilia, județul Hune
doara : 6. Vasluianu Ion — Brad, 
județul Hunedoara ; 7. Barbu Vasile 
— corn. Mihăilești, județul Buzău ; 
8. Maniura Pavel și 9. Corb IosiȘ 
din Zalău; 10. Bologan Nicolaie ; 
11. Popescu Nicolaie "și 12. Anghel 
Nicolaie toți din București ; 13,
Micu Elena ; 14. Dumitrescu Ileana 
și 15. Buticâ Victor toți din Bra
șov : 16. Pelmuș Șt. Ion — corn. Ne- 
hoiu, județul Buzău ; 17. Vineș Du
mitru — Constanța ; 18. Sfecla Di- 
mitrie — Iași ; 19. Iureș Gh. Dumi
tru — Slănic, județul Prahova; 20. 
Părăian Vasile — Sibiu ; 21. Cuciu- 
reanu Octav — Lugoj ; 22. Goanță 
O. Adrian — Bîrlad ; 23. Ștefan 
Gheorghe ; 24. Ciurduc Marin ; 25. 
Diaconescu Maria; 26. Baboie Ion și 
27. Rotaru Alecu toți din București.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
l’RONOEXPRES Nr. 11 

15 MARTIE 1972 :
Extragerea I : Cat. 2 : 2,25 

* 45.165 lei ; Cat. 3 : 12,55 a- — jej .
6 :

DIN

variante
8.097 lei;
Cat. 5 i 

5.819,75 a
a ‘
Cat. 4 : 64,80 a 1.568 
175,95 a 578 lei ; Cat. 
40 lei.

REPORT CATEG. 1 :
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 25°/o a 100.000 lei și 1 variantă 
10o/o a 40.000 lei : Cat. B : 20,4 a 
4.004 lei ; Cat. C : 85,2 a 959 Iei :
Cat. D : 3.747,15 a GO lei ; Cat. E i 
230,8 a 200 lei ; Cat. F : 4.457.65 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 533.614 
lei.

Premiul de categ, A de 100.000 lei 
a revenit lui VLADARU PETRE din 
București, care cîștigă un autoturism 
la alegere și diferența în numerar.

Rubrică redactată de LOTO-PRO- 
NOSPORT.

1.155.108 lei.

ANUNȚ
Aducem la cunoștința cititorilor din întreaga țară că, în cursul 

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

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

care se află înscrise termenele pînă la care se pot achita abona
mentele la fiecare publicație, pentru ca servirea să înceapă cu pri
mul număr ce va apare în luna aprilie a.c. (5237)



U.T.A. (astăzi) Șl STEAUA (miine) SUSȚIN PARTIDELE RETUR CU TOTTENHAM Șl BAYERN SUCCESELE DE LA ATENA-UN IMPULS
ARĂDENII HOTÂRlîl

V

SĂ PĂRĂSEASCĂ ELEGANT
w w

ARENA WHITE HART LANE

ANTRENORUL LATTEK DECLARĂ
JJ

C.F. BARCELONA!At

SPRE RECONSIDERAREA CROSULUI

LONDRA, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Aici sînt plus 17 grade- Cer senin. 
Pe unele pagini ale ziarelor londo
neze apar fotografii ale turiștilor fâ- 
cînd plajă în sudul Angliei. Din a- 
cest punct de vedere. Tottenham 
răspunde, prin intermediul soarelui, 
frumoasei zile de primăvară petre
cută de echipa londoneză la 7 mar
tie, pe malul Mureșului. Să sperăm 
că această coincidență meteorologică 
nu va duce și la repetarea scorului...

U.T.A. e calmă- Poate prea calm*. 
Ca întotdeauna, nu are probleme de 
formație. Singura idee nouă se refera 
la deplasarea eventuală a lui Domide 
spre vîrful frontului de atac spre a 
i se potoli astfel dorința de a iuca 
englezește, cu pasele sale lungi si 
infructuoase- Jucătorii arădeni se ex
primă lucid. Popovici îmi spunea azi 
dimineață : „Totul e să barăm drumul 
englezilor spre noarta lui Vidac în 
primele 20 de minute..."

Antrenorul Dumitrescu își păstrea
ză si el echilibrul: „Am impresia 
că Tottenham este într-o ușoară scă
dere. Dacă portarul Jennings a fo«t 
cel mai bun om in meciul cu Leeds, 
înseamnă că mașina a obosit un pic. 
E adevărat că și jucătorii mei au o 
formă relativă dar, deocamdată, im
portant e eă echipa care va conduce 
probabil jocul nu mai are verva de 
acum o Jună." Pet.escu și Broșovsehi. 
care răsfoiau astăzi dimineață cele 
șase pagini de sport din ..Times" si 
alte opt în ..News of the World” erau 
oarecum surprinși de faptul ci me
ciului U.T.A.—Tottenham îi fuseseră 
rezervate doar citeva rînduri. Am im
presia că acest tratament laconic a 
stîrnit o oarecare emulație în rîndul 
jucătorilor noștri.

Tn ..tabăra pintenaților" se păstrea
ză obișnuitul secret al operațiunilor. 
Bill Nicholson continuă să nu dea 
publicității formația primului minut. 
Se pare însă că singurul jucător ne
sigur în 11-lc etalon rămîne Peters, 
care s-â accidentat în ultimele mi
nute ale meciului cu Leeds. Asa că, 
de la ora 20.30 (ora Bucureștiului), 
sub ordinele Ini De Campos (Portuga
lia) se vor afla următoarele formații! 
TOTTENHAM : Jennings — Evans,

Knowles—Pratt, England, Beal—Gil- 
zean. Perryman, Chivers, Peters 
(Coates), Morgan. U.T A. : Vidac— 
Birâu. Lcreter, Pojoni, Popovici—Pe- 
tescu. Domide. Broșovsehi—Sima, 
Kun, Both.

în ziarele de astăzi a

MUNCHEN, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

După o călătorie de două ore și 
15 minute pînă la Frankfurt, și alta 
de 35 de minute pînă la Munchen. 
echipa Steaua a ajuns în orașul 
viitoarelor Jocuri Olimpice. La ae-apărut o de-

SATMĂREANUDOMIDE
clarație a antrenorului Ștefan 
saci, în legătură cu meciul Arsenal— 
Aiax : „Față de scorul de la Am
sterdam nu-mi pot permite luxul de 
a organiza o apărare non-stop. Cali
ficarea va fi posibilă numai dacă vom 
ataca..." Iată un plan de acțiune 
care seamănă mult cu proiectul tac
tic al echipei lui Nicolae Dumitrescu.
F.ste adevărat, starea 
start determinată de 
meciurile-tur diferă 
ideea arădenilor de a
rarea non-stop ne face să credem că 
U-T.A. va ști să părăsească elegant 
bâtrîna arenă din nordul Londrei.

psihologică, de 
scorurile din 
oarecum, dar 

renunța la apă-

DE FOTBAL
DIN EUROPA

IUGOSLAVIA (etapa a 21-a). 
Sloboda—Partizan 1—0; Steaua ro
șie—O.F.K. Beograd 0—0; Vardar— 
Boraț 0—0, Dinamo Zagreb—Suti- 
eska 1—1. Sarajevo—Velei 0—0,
Hajduc—Olympia 1—3, Celik—Voj- 
vodina 1 — 1. Radniciki N. 
nicear 0—2. Maribcr—Radniciki 
0—0. în clasament: Zeleznicear 
p. Steaua roșie și Vojvodina 29 
O.F.K. Beograd 27 p.

Zelez-
K 
31 
P.

BULGARIA (etapa a 20-a): Tra- 
kia Plovdiv—T.S.K.A. 1—1, Slavia— 
Lokomotiv Sofia 0—0, Levski Spar
tak—Botev 2—1, Laskov—Beroe
2— 0, Cernomoreț—Marek 2—1, 
Cerno More—Akademik 2—1, Du- 
nav—J.S.K. Spartak 2—0, Spartak— 
Etar 2—1. Lokomotiv—Ceardafon
3— 1. Clasament: TS K.A. 33 p. Lev
ski 28, Beroe. Lokomotiv Sofia cite 
25 p- Slavia 24 p etc.

R D GERMANĂ (etapa a 20-a): 
Lokomotiv Leipzig—Wismut 
3—2: ~_____
Jena 5—1; Dynamo Berlin—
Karl Marx Stadt 2—0; Vorwărts 
Frankfurt pe Oder—Chemie Halle 
0—0: F. C. Magdeburg—Stahl Riesa 
1—0: Sachsenrig Zwickau—Vorvărts 
Stralsund 0—0; Hansa Rostock—U- 
nion Berlin 0—1. Clasament : 1. F. 
C Magdeburg — 28 p; 2. Dynamo 
Berlin — 27 p; 3. Dynamo Dresda 
— 24 p etc.

AUE 
: Dynamo Dresda—Karl Zeiss 

F. C.

OLANDA (etapa a 25-a): Feyeno- 
ord Rotterdam—F.C. Utrecht 0—0; 
M.V.V. Maastricht—Telstar 1—2: Go 
Ahead—Volendam 3—0; D.W.S. 
Amsterdam—F.C. Den Bosch 2—3; 
NEC Nijmegen—Ajax Amsterdam 
0—1: P.S.V. Eindhoven—F. C. Twen
te Enschede 0—0; NAC Breda—F. 
C. Den Haag 0—2; F. C. Gronin
gen—Sparta Rotterdam 1—0; Ex
celsior Rotterdam—Vitesse 0—0. In 
clasament continuă să conducă

am fost- așteptați de con- 
clubului Bayern si de nu- 

ziariști și fotoreporteri. Cei 
mai căutați au fost 
Tătaru și 
primire 
excelentă, 
național.

Aici, Ia 
interes in

report 
ducerea 
meroși

Sătmăreanu.
Valentin Stănescu, O 

călduroasă și o găzduire 
la elegantul hotel Inter-
Munchen, există un mare 

jurul meciului, 
acelui l—1 de Ia București, 

o
datorită 
ca și 
echipăfaptului că Bayern este 

dintre cele mai populare.
Revista Kickers publică 

gini cu comentarii in care 
ză jocurile din campionat 
lei in compania Universității Cra
iova și mai ales a U.T.A.-ei. remar- 
cînd comportarea bună in fața li-

două pa- 
analizea- 
ale Ste-

derului campionatului nostru, 
asemenea, am remarcat un 
cu antrenorul Lattek și 
Muller și Beckenbauer.

Fotbaliștii bucureșteni au 
astăzi după-amiază (n.n. ieri) 
antrenament ușor, de 45 minute, pe 
stadionul Grilnwald, pe care va 
avea loc partida. Toți jucătorii s-au 
mișcat cu ușurință, inclusiv Iordâ- 
nescu, dovedind o bună dispoziție 
fizică. Mîine dimineață (n.n. marți). 
Steaua va face un ultim antrena
ment. după care conducerea tehnică 
a echipei va comunica, într-o con
ferință de presă, formația cu care 
va începe meciul. De altfel, sînt în 
discuție doar trei posturi, cel de 
mijlocaș dreapta, atacantul central 
stingă și extrema stingă.

In privința lui Bayern, după par
tida cu Bochum, pe care a cîștiga- 
t-o cu 5—1, singura grijă a antre
norului Lattek a fost să-și menaieze 
jucătorii și să Ie mențină prospe
țimea, mai ales că sîmbătă miinche- 
nezii au de susținut un alt dificil 
meci. în deplasare, cu echipa V.f.B. 
Stuttgart. In legătură cu partida 
de miercuri, antrenorul Lattek ne-a 
declarat : „Vrem ca de data aceasta 
să impunem noi echipei române 
stilul nostru de joc", făcînd aluzie 
la faptul că la București ritmul l-a 
imprimat 
declarația 
spus ziariștilor că 
la Munchen mai 
să“, 
tem 
spus 
tru
vor 
goluri".

Meciul va începe de Ia ora 
(21 — ora Bucureștiului), pe 
dionul Grunwald, care are o capa
citate de 40 000 de locuri, și va fi 
arbitrat la centru de cehoslovacul 
Krvanec. Cu toate că jocul va fi 
transmis Ia radio și la televiziune 
toate biietele au fost vîndute încă de 
ieri.

De 
interviu 
jucătorii

făcut 
un

Steaua, iar în replică la 
lui Sătmăreanu, care a 

„Steaua va juca 
Munchen mai bine decît aca- 
Lattek a răspuns : „Noi nu sîn- 
C. F. Barcelona. Beckenbauer a 
că un 0—0 ar fi suficient pen- 
calificare, dar coechipierii 
să-și răsplătească suporterii

iui
cu

20 
sta-

loan CHiRILA Petre GAȚU

ale Cupei Angliei. Arseral a eliminat fo 
meci: portarul echipei Leyton reține bal

in
In
(in

sferturile de finală 
imagine, o jază din 
tricouri

Ajax cu 47
— 42 p. și

închise)
p. urmată de Feyenoord 
F. C. Twente — 35 p.

(etapa a 27-a): Angers—FRANȚA
Nancy 1—1; Bordeaux—Lille 3—1; 
Rennes—St. Etienne 2—4; Sochaux— 
Angouleme 4—1; Metz—Nantes 3—0; 
St. Germain Paris—Nîmes 1—1; 
Marseille — Nice 1—0 : Monaco — 
Bastia 0—1; Lyon—Reims 5—0; 
Ajaccio—Red Star 1—0. Clasamen
tul : 1. Marseille — 40 p; 2. Nimes 
— 35 p; 3. St Etienne — 32 p.

Vigo—Coruna 3—1; Sabadcll—Gra
nada 0—0, Valencia—Real Madrid 
1—2; C. F. Barcelona—Atletico Bil
bao 1—0. Clasament: 1. Real Ma
drid — 39 p: 2. C F Barcelona — 
34 p. 3. Valencia — p. etc.

PORTUGALIA (etapa a 
Brinies Lisabona—Boavista 
Be'.enenses—Union Tomar 
Tirsense—Barrehvr.se 0—1; 
Mar—Atletico 5—0; Vitoria
bal—Leixoes 4—0: C U F.—Acade
mica 2—2 ; F. C. Porto—Guima-aes

Tn
43

23-41):

Beira
Setu-

liga a ll-a, Leyton Orient (l—0). 
fața atacanților de la Arsenal 

Tele foto : A P.-AGERPRES

ATENA, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

întrecerile celei de a XVII-a e- 
diții a Crosului Balcanic s-au bucu
rat de un frumos succes. Organiza
torii au fost la înălțime, oferind 
participanților, mai numeroși ca 
oricînd, un traseu complet, cu por
țiuni de urcuș și coborîș, și mai 
multe sute de metri de pămînt tare, 
astfel că pentru competitori cro
sul a însemnat un veritabil exa
men de pregătire și voință. Ținînd 
cont și de faptul că disputele au 
avut, în permanență, un vînt po
trivnic foarte puternic, va trebui 
să apreciem în mod deosebit efor
turile sportivilor români (ca și cele 
ale atleților iugoslavi), care au ob
ținut la această ediție un succes 
demn de apreciat.

Spre deosebire de întrecerile din 
ultimii ani, cînd reprezentanții ță
rii noastre au avut, în general, 
comportări modeste, fiind întrecuți 
cu ușurință de sportivii iugoslavi 
și bulgari, de această dată, majo
ritatea celor care au compus lo
tul României s-au impus printr-o 
bună pregătire și o puternică do
rință de afirmare. Cei mai mulți 
dintre ei ne-au demonstrat că po
sedă apreciabile resurse fizice și, 
ceea ce a fost la fel de important, 
un excelent simț de orientare tac
tică. Pe terenul de golf de la Gli- 
fada (în apropierea aeroportului in
ternațional al Atenei) vîntul a su 
pus pe concurenți la un efort su
plimentar, și cei care au știut să 
se pună la adăpost (cînd a trebuit) 
în fața rafalelor neîntrerupte, au 
reușit să învingă.

Ziarele de specialitate din capi
tala Greciei, apărute luni diminea
ța subliniază splendidul succes al 
atleților români. în ziarul „Athli- 
tiki Foni“ sînt publicate fotografii 
a'e învingătorilor noștri în probele 
de juniori. însoțite de comentarii 
măgulitoare. Sub titlul „Românii 
într-o ascendență senzațională" sînt 
apreciate, în mod deosebit, posibi
litățile echipelor de juniori ale 
României, care au dominat de o 
manieră categorică cursele respec
tive, omogenitatea formației de se- 

. nioare, precum și eforturile lui Ni- 
colae Mustață, aflat în permanență 
în trio-ul care a condus categoric 
în proba seniorilor. Cuvinte elogi
oase asupra evoluției atleților noș
tri am găsit și în ziarul „Athlîtiki 
Tofos". Fotografia Lilianei Leau 
este însoțită. în această publicație, 
de cuvinte extrem de măgulitoare 
la adresa acestei talentate alergă
toare. care a fost nedespărțită de 
coechipierele sa'e Jitaru Și Neagu, 
atît în plutonul fruntaș, cît și pe 
podiumul de premiere.

Sportivii români au reușit, așa
dar, să-și adjudece de această dată 
jumătate din cele 10 titluri de cam
pioni balcanici, o reușită la care, 
sinceri să fim, nu ne prea aștep
tam. La obținerea acestor victorii, 
o contribuție de seamă a avut-o si 
colectivul de antrenori, care s-a 
ocupat direct de pregătirea lotului, 
dar nu am vrea să-i uităm, tocmai 
în aceste momente. Pe acei antre
nori din cluburile provinciale, care 
de această dată au oferit reprezen
tativelor țării cei mai mulți spor
tivi (Cîmpulung Muscel. Roman, 
Constanța. Ploiești. Pitești. Craio
va. Galați. Oradea. Focșani și Ti
mișoara). Și pentru ca acest frumos 
succes să nu rămînă izolat, și să 
capete — pe viitor — o confirmare 
deplină, ar trebui ca de pe acum, 
atît federația de specialitate, cît și 
cluburile sau asociațiile cu secții 
de atletism să acorde toată impor
tanța dezvoltării crosului. Este vor
ba nu numai de reconsiderarea a- 
cestui gen de alergări, dar și de 
un sprijin efectiv, deoarece crosul 
reprezintă un excelent mijloc de 
antrenare a tineretului în practi
carea atletismului și un foarte bun 
prilej de selecție a sportivilor pen-

După 10 km de întrecere pasionantă, iugoslavul Korița 
bulgarul 1 ihov. tn urma lor sosește

il învinge pe 
concurentul român Nicolae Mustață 

Telefoto : A.P.-AGF.HPKES

w

SPANIA (etapa a 26-a): Espanol 
Barcelona—Real Sociedad 1—0; Las 
Palmas—Malaga 2—0; Gijon—Corn 
doba 0—0; Atletico Madrid—Bur
gos 1—0; Betis—Sevilla 1—1; Celta

Locul III (fetele) și locul V (băieții)
în turneul de floretă pentru tineret de la Sofia

SOFIA, 20 (prin telefon). — In 
capitala Bulgariei s-a desfășurat 
un turneu internațional de floretă 
pentru tineret. întrecerea feminină 
a luat sfîrșit cu victoria echipei Un
gariei, care a totalizat 5v. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. 
Germană 4v; 3. România 3v 
Polonia 9—6, cu Bulgaria I 9—5, cu 
Bulgaria II 9—2 ; cu Ungaria 7—9); 
4. Bulgaria I; 5. Polonia ; 6. Bul- 
garia II.

Competiția rezervată echipelor de

R.D. 
(cu

băieți a revenit floretiștilor 
nezi cu 5v.
următoare:
3. Bulgaria
5. România 
cu Polonia 
cu Ungaria 5—9 ;
4—9) ; 6 Bulgaria II Ov.

Turneul de șah de la Timișoara

LUPTĂ SIRÎNSĂ PENTRU
PRIMUL LOCURI

în runda a 8-a, întîlnirea lideri
lor, Honti și Șâmkovici, s-a înche
iat cu un rezultat nedecis, conform 
așteptărilor. Tot remize au fost 
partidele dintre Pavlov și Cobo, 
Kirov și Messing. Ghițescu a cîști- 
gat (cu negrele) Ia Ghinda. Ungu- 
reanu la Paoli, iar Espig la Ale- 
xandrescu. Restul, întrerupte.

în clasament: Honfi (Ungaria) și 
Samkovici (U.R.S.S.) 5’A p, Kirov 
(Bulgaria), Ghițescu și Ungureanu 
(România) 5 p, Cobo (Cuba) 4*/2 p 
ctc.

polo-
S-au clasat pe locurile 

R. D Germană 4v;
2v :

2.
I 3v; 4. Ungaria 

lv (cu Bulgaria II 9—2 ; 
3—9, cu R.D.G. 6—9 ;

cu Bulgaria I

1—2; Farense—Sporting 1—1 
clasament conduce Benfica cu 
p, urmată de Vitoria Setubal — 35 
p și Sporting — 33 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 16-a): 
Jednota Trencin—TZ Trjinec 1—1; 
Dukla Praga—Z.V.L Jilina 1—1; 
Sklo Union Teplice—Inter Bratis
lava 3—2; Spartak Tmava—Spa ta 
Praga 2—0: Lokomotiv Kosice—Ta- 
tran Preșov 1—1; Slavia Praga— 
Zbrojovka Brno 3—1; Slovan Bra
tislava — A.C. Nitra 3—0; Banik 
Ostrava— VB-S. Kosice 0—0. Pe pri
mul loc în clasament se află forma
ția Slovan Bratislava cu 27 p, ur
mată de VÂS. Kosice — 24 p. Spar
tak Trnava și Dukla Praga — cu 
cite 21 p. etc.

Reintrată în circuitul competițio- 
nal. selecționata de hochei a țării 
noastre, în fața căreia stă dificila 
sarcină de a-și apăra locul în gru
pa B, într-o compania selectă (poate 
prea selectă, chiar...) și în fata pro
priului public a disputat vineri și 
sîmbătă două partide amicale. Era 
vorba- de fapt de o repetiție gene
rală înaintea acestui mare eveni
ment sportiv care este grupa B a 
campionatului mondial, avînd ast
fel prilejul de a putea aprecia, cît 
mai corect forța competițională a 
reprezentanților noștri.

Constatările sînt numai într-o oa
recare măsură îmbucurătoare. Ceea 
ce a plăcut în evoluția selecționatei 
române a fost în primul rînd. com
bativitatea manifestată în cele două 
partide și. mai ales, dorința — de 
foarte multe ori realizată — de a 
acționa colectiv, cu pase scurte și 
rapide, cu o transmitere a pucului 
ceva mai promptă și mai iute decît

în meciurile anterioare. Este de 
subliniat, de asemenea, faptul că, 
în general, capacitatea de rezis
tență la efort a echipei a crescut, 
ca o consecință a celor cîteva zile 
de odihnă activă cuprinse, în ulti
mul timp, în programul de pregă
tire. Adăugind la toate acestea că 
jucătorii accidentați au fost recu
perați și s-au prezentat mulțumitor 
(Huțanu. G. Szabo), că și cei doi por
tari utilizați, dar în special Dumitraș 
s-au comportat bine, avem în linii 
mari imaginea progresului realizat.

Este el satisfăcător? Cum precizam 
mai înainte, numai într-o oarecare 
măsură. Și aceasta. deoarece unele 
din vechile carențe persistă încă, 
influențind serios randamentul for
mației. Ne vom opri la cea mai su
părătoare deficiență din jocul echi
pei și anume slăbiciunea, am zice 
chiar fragilitatea, apărării. Ne-am 
obișnuit, în acest sens, să dăm me-

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
Disputată Ia Dresda, întîlnirea de nata- 
ție dintre selecționatele feminine de ti
neret ale R.D. Germane și Olandei s-a 
încheiat cu scorul de 162—112 puncte în 
favoarea gazdelor. In ziua a 
concurs. înotătoarea olandeză 
Bunschoten a stabilit un nou 
european în proba de 40g m liber cu 
timpul de 4:31.1. Vechiul record îj apar
ținea cu 4:31,3.

doua de 
Hansje 
record

Proba de simplu masculin din cadrul 
turneului de tenis de la Menton a lost 
ciștigatâ cehoslovacul Kukal. care a 
dispus in finală cu 5—7. 6—4, 2—1 (aban
don) de suedezul Lundquist. Finala pro
bei de simplu femei a opus pe jucătoarea 
maghiară Judith Szoreny suedezei M. 
smandberg. J. Szoreny a obținut vic
toria in două seturi cu 8—6. 6—3.

NOUL PROGRAM AL JOCURILOR
de ultim moment, a se- 

____ franceze a produs, după 
precizam cu cîteva zile mai 

serioase dificultăți organl- 
Lăsind la o parte unele 
legate de cazare, masă, 

antrenament sau transport,

Cursa feminină desfășurată la Cambridge 
în cadrul tradiționalei competiții „Cro
sul Națiunilor" s-a încheiat cu victoria 
sportivei engleze Joyce Smith. Invingâ- 
toarea a tost cronometrată pe distanța 
de 4 000 m cu timpul de 16:11, fiind ur
mată de E. Claugus (SUA) ’ - - —
Ridley (Anglia) — la 8.0, 
berghe (Belgia) — la 19,0

— la 2.0. R. 
J. van Sânt
ele,

au urmăritPeste 50 00*) de spectatori 
competiția automobilistică desfășurată la 
Le Mans Victoria a revenit echipajului 
Joakim Bonnier (Suedia) — Hugues de 
Fierlant (Belgia) care concurind pe o 
mașină „Lola T-280“, a parcurs în patru 
ore 746.694 km (medie orară 186.673 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pajele M. Dupont — J Dolhem (Franța) 
pe „Chevron" și P. Keller (Elveția) — 
R. Mesange (Franța) pe .Porsche 911".

Turneul de tenis de la Alexandria a 
programat primele finale. La simplu 
bărbați, victoria a revenit Jucătorului 
sovietic Metreveli. care, in partida deci
sivă '-a învins in trei seturi cu 9—7. 5—2. 
6—4 pe australianul Ian Fletcher. In fi
nala probei de simplu femei. Alena Pal- 
meova (Cehoslovacia) 
1—6. 6—1 de Nathalie

a dispus eu 6—3, 
Fuchs (Franța).

a continuat meciulLa Santiago de Chile 
de tenis dintre echipele Chile și Peru, 
contînd pentru „Cupa Davis’* (zona sud- 
americanâ). Duoă două zile de întreceri, 
scorul este favorabil gazdelor cu 3—0. 
Tenismanii chilieni s-au calificat pentru 
turul următor al competi’iei. in care vor 
întîlni selecționata Columbiei. Echipa 
Columbiei conduce cu 3—1 în meciul 
pe care-1 dispută la Guayaquil, in com
pania Ecuadorului.

Absența, 
lecționatei 
cum v__ 
înainte, 
zatorilor. 
chestiuni 
ore de --------
cel mai important lucru, care tre
buia rezolvat rapid, era cel legat 
de programul de desfășurare a jocu
rilor. ~ x
cu 
de 
re 
tre 
în 
ultimele două) 
grupa C.

în ceea ce privește programul, el 
a suferit unele modificări prevâ- 
zînd acum două zile de pauză în 
loc de una și avînd alt£ ore de des
fășurare decît cele anunțate inițial. 
Comisia de organizare a operat a- 
ceste schimbări, urmînd ca ele să 
fie aprobate în ședința Directoratu
lui competiției ce se va ține joi 23 
martie în preziua începerii grupei 
B a campionatului mondial. lată 
cum se prezintă noul program :

Dupâ o discuție telefonică 
președintele L.I.H.G. s-a căzut 

acord ca turneu! să se desfășoa- 
cu participarea a 7 echipe, din- 
care prima clasată va promova 

grupa A. iar ultima (in loc de 
• va retrograda în

24 MARTIE : ora 11 : S.U.A.
Iugoslavia ; ora 16,30 : Polonia
Norvegia ; ora 18,30 : Festivitatea de

deschidere : ora 19,30 : R.D.G. 
Japonia.

25 MARTIE :
— Iugoslavia

26 MARTIE :
Norvegia ; ora 
ponia

27 MARTIE :
— R.D.G. : ora

ora 18,30 : România

ora 17 : R.D.G. —
19,30 : S.U.A. — Ja-

ora 11 : Iugoslavia 
17 : Polonia — Ja

ponia ; ora 19,30 : România — Nor
vegia.

28 MARTIE : zi de pauză
29 MARTIE : ora " 

Norvegia : ora 17 : 
lonia ; ora 19,30 :

30 MARTIE : i
R. D.G. : ora 17 
slavia ; ora 19,30 : 
gia.

31 MARTIE : zi
1 APRILIE : ora

Norvegia : ora 17 : România 
ponia ; ora 19,30 : S.U.A. —

2 APRILIE :
Iugoslavia :
S. U.A. ;
R.D.G.

. 11 : Japonia —
România — Po- 

S.U.A. — R.D.G. 
ora 11 : România — 

r : Polonia — Iugo- 
S.U.A. — Norve-

ora 
ora

de pauză
11 : Iugoslavia —

— Ja- 
Polonia 

ora 11 : Japonia —
17 : România —

19,30 : Polonia —

Biletele 
a C.M. 
sele de 
Agenția 
Halelor 
din str.

★
pentru meciurile grupei B 

s-au pus în vînzare la ca
la Patinoarul .,23 August", 
Loto-Pronosport din str. 

nr. 5 și la sediul C.N.E.F.S. 
Vasile Conta nr. 16

tru probele de semifond și fond, la 
care continuăm să fim deficitari.

Cu ocazia întrecerilor de la 
Atena a avut loc și Congresul ex
traordinar al federațiilor de atle
tism din Balcani. Cu acest prilej 
a avut loc omologarea recordurilor 
balcanice stabilite la ultimele J.B. 
de la Zagreb. Totodată, au avut loc 
discuții asupra programului de des
fășurare a Balcaniadei de seniori 
de Ia Izmir (4—6 august), stabi- 
lindu-se ca programul reuniunilor 
de după-amiază să înceapă zilnic 
(din cauza căldurii excesive) la 
ora 19.

La propunerea federației iugo-

slave s-a hotărît ca de acum îna
inte. probele de maraton și marș 
din cadrul J.B. să aibă loc pe tra
see complet izolate de traficul ru
tier și cît mai ferite de aerul po
luat din jurul întreprinderilor in
dustriale. în același timp s-a ho
tărît ca viitoarea ediție a Crosului 
balcanic să se organizeze în 1973 
la Ankara.

In sfirșit, cu prilejul acestui con
gres a fost înfiinfată și o comisie 
medicală balcanică sub președinția 
dr. Constantin Paparascos (Grecia), 
în care fiecare țară va avea cîte 
un membru.

Hristache NAUM

THOENI EGALEAZĂ PE KILLY Șl SCHRANZ 
CUPEI MONDIALE”IN PALMARESUL

Pe pîrtiile însorite de la Pra 
Loup- schiorul italian Gustavo Tho
eni și-a înscris pentru a doua oară 
consecutiv numele în palmaresul 
„Cupei Mondiale". în vîrstă de 21 
de ani, Gus+avo Thoeni este de pro
fesie vameși Schiorul italian își 
încheie sezonul în mod remarcabil, 
deoarece la Jocurile Olimpice de 
la Sapporo a obținut medalia de 
aur la coborîre și pe cea de argint 
la slalom. Cîștigînd din nou „Cupa 
Mondială", Thoeni egalează perfor
manța schiorilor Jean Claude Killy 
(1967 și 1968) și Karl Schranz (1969 
și 1970), care au obținut, de aseme
nea, cîte două succese în competi
ția pentru trofeul „Evian“.

Clasamentul final al „Cupei Mon
diale": 1. — Gustavo Thoeni (Ita
lia) — 154 p.; 2. — Henri Duvillard 
(Franța) — 142 p; 3. — Edmund 
Bruggmann (Elveția) — 140 p; 4.

reu toată vina pe lipsa de forță și 
de agresivitate a fundașilor. Este 
adevărat acest lucru. Dar de ce 
continuăm să jucăm anacronic? în 
hocheiul modern și-a făcut de multă 
vreme apariția sistemul cu trei 
fundași (sovieticii folosesc termenul 
de mijlocaș pentru cel de al treilea 
fundaș), în care centrul atacant 
(mai bine zis: fostul centru ata
cant) deține acest rol. Numărul 
mare și în special ușurința cu care 
echipa noastră primește goluri nu 
sînt oare un semnal de alarmă? Ce 
pot face cei trei centri atacanți de 
care dispunem: Calamar, Huțanu, 
G. Szabo, cînd toți sînt firavi, fără 
forță în duelurile corporale, fără 
agresivitate în fazele de apărare?

Și iată un exemplu concludent 
în această privință, oferit chiar de 
meciul cu echipa sovietică Zvezda 
Sverdlovsk. După două reprize des
tul de echilibrate, rutinata linie de 
atac a echipei TSKA Moscova, al
cătuită din Trunov, Kotov și Moi
seev a găsit repede „cheia" apărării 
noastre (în centru, printre cei doi 
fundași) și în 10 minute a înscris 
7 goluri, dintre care 4 au fost opera 
centrului Kotov. Este clar, nu?

Lucrurile se mai pot remedia. 
Vom vedea în ce măsură azi după 
amiază cînd de la ora 18,30 lotul 
reprezentativ întîlnește. din nou, 
echipa Zvezda Sverdlovsk.

c. a.

1J

Noel Augert (Franța)• — Jean
. 125 p.; 5. — Bernhard Russi (Elveția) 

— 114 p.; 6. — Andrej Bachleda 
(Polonia) — 109 p.; 7. — Rolando 
Thoeni (Italia) — 93 p; 8. — Karl 
Schranz (Austria) — 83 p.; 9. — Mi
ke Kafferty (S.U.A.) — 63 p.; 10. — 
Heini Messner (Austria) — 61 p. 

Clasamentul final pe țări: 1.
Franța — 1145 p.; 2. Austria — 854 
p.; 3. Elveția — 660 p; 4 R. F. a 
Germaniei — 335 p.; 5. S.U.A. —■ 
333 p.; 6. Italia — .308 p.

SZ

IN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ
20— 25 TENIS : Cupa Federației 

(campionat mondial neoficial pentru 
echipe feminine) — Johannesburg.

21 CICLISM : începe Turul Alge
riei.

21— 23 FOTBAL : Meciurile retur 
din sferturile de finală ale cupelor 
europene.

22 BASCHET (m) 
Cupelor — Salonic ;

23 BASCHET (m)
— Tel ’ '

23—25 
riaș in 
ția) ;

23—26
Planica

23—26 
toate armele Italia 
mânia — Bari ;

23—30 HOCHEI : 
ropean de juniori 
(Elveția).

25 AUTOMOBILISM : Ccl„ ;; __
ăe la Sebring (C.M. ai mărcilor) — 
Sebring (S.U.A.) ;

25— 30 HANDBAL : Turneul preo- 
limpic al zonei africane — Tunis

26— 30 CICLISM : Criteriul național 
de ciclism profesionist — Franța :

26—30 NATAȚIE : Concurs interna-

Finala Cupe

Finala C.C.E
Aviv ;
SCHI ; Slalom
Cupa Europei

SCHI : C.M. de sărituri 
(Iugoslavia) ;
SCRIMA

și slalom u- 
Arosa (Eive-

Triunghiular I 
Polonia — Ro-

Campionatul eu 
(gr. B)

Cele 12 orc

țional — Leningrad ;
26 PENTATLON MODERN : înce

pe concursul internațional — Paris.

ALTXAUDRA NICOIAIJ

Of ȘAH Of LA BELGRAD
BELGRAD, 20

După disputarea „ __ ____ ,
turneul feminin cle 'sah de La Bel
grad conduce maestra româncă 
Alexandra Nicolau cu 8 puncte, 
urmată de Milunka La^arevici 
(Iugoslavia) — 7U, D (1), Katia Jo- 
vanovici (Iugoslavia) — 6‘/2 p (1) 
etc. Elișabeta Polihroniade ocupă 
locul 6 cu 5% p.

în ultimele două runde, Alexan
dra Nicolau a învins-o pe Kova- 
cevici și a remizat cu Pihalici, în 
tițnp ce Elișabeta Polihroniade a 
pierdut la Veroczi și Gordana Jo- 
vanovici. Alte rezultate : Lazare- 
vici—Kalchbrener 1—0; Katia Jo- 
vanovici—Belamarici 1—0 ; Bela- 
marici—Konarkowska Sokolov re
miza ; Kalchbrener—Pihalici re
miză. Celelalte partide s-au între
rupt.

(Agerpres). — 
a 11 runde, In

q ultimele știri o ultimele rezultate o ultimeîestirio
ALEKSEEV : NOU RECORD

In cadrul unul concurs Internațional de haltere desfășurat la Bollnaes (Suedia), 
campionul sovietic Vasili Alekseev a stabilit un nou record mondial la categoria 
super-grea (stilul „împins") cu performanța de 235,500 kg. Vechiul record era de 
230,500 kg și aparținea vest-germanului Rudolf Mang.

A 3-a OARĂ, CEHOSLOVACIA!
Turneul masculin de handbal de la Bratislava a fost ciștigat pentru a treia oară 

consecutiv de reprezentativa Cehoslovaciei. Pe locurile următoare s-au clasat selec
ționatele Iugoslaviei, Danemarcei și R.F. a Germaniei.

Tn ultima zi a competiției, echipa Danematcei a obținut o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 18—14 in fața formației R.F. a Germaniei. 4»
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