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La Palatul Poporului din Braz
zaville a avut loc, marți, 21 mar
tie, ceremonia semnării declarației 
comune româno-congoleze.

Salonul oficial era împodobit cu 
drapelele de stat român și congolez, 
precum și cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi.

Declarația a fost semnată de se
cretarul generai al Partidului Comu-

nlat Român, președintele Consiliu
lui d« Stat, Nicolae Ceaușescu, și de 
președintele Republicii Populare 
Congo, șeful statului, președintele 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii, Marien N’Gouabi.

După semnare, cei doi conducă
tori de partid și de stat și-au strîns 
mîinile și s-au îmbrățișat.

La ceremonie au asistat tovarășa

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN REPUBLICA POPULARĂ CONGO
„Vizita președintelui Ceaușescu a 

fost foarte utilă pentru dezvoltarea 
prieteniei congolczo-române — de
clara, pe aeroportul Maya-Maya, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Congo, Henry 
Lopez. Sîntem fericiți de a fi avut 
prilejul să-l cunoaștem personal și 
să avem convorbiri cu conducăto
rul Partidului Comunist Român și 
poporului român, ceea ce a contri
buit în mod esențial la consolidarea 
înțelegerii, consemnate pe larg în 
declarația noastră comună", spunea 
în continuare șeful diplomației 
congoleze în timp ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își lua rămas

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a sosit în Republica Zair, unde fa
ce o vizită oficială, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invi
tația președintelui acestei republici, 
general de armată Mobutu Șese 
Seko. Vizita constituie o expresie 
pregnantă a legăturilor de priete
nie și colaborare stabilite între cele 
două țări și popoare.
• La ora 9,30, ora Bucureștiului, 
10,30, avionul cu care călătoresc 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu aterizea
ză. La coborîre, ei sînt salutați cu 
cordialitate de general de armată 
Mobutu Șese Seko și de Marie An
toinette Mobutu, care le urează 
bun veri pe pămintul zairean.

..-Asistăm din nou, și aici, la Kins

CITIȚI AZI, 

IN CADRUL 

PREZENTĂRII 

MONOGRAFICE 

„SPORTUL

ROMÂNESC

ÎN 40

DE SINTEZE"

JUDEȚUL 
BOTOȘANI
In pagina a ll-a 

Ieri, la bazinul Floreasca, înainte de începerea antrenamentului repre
zentativei noastre de polo

bun de la gazde, în ovațiile și u- 
ralele mulțimii.

Era o nouă manifestație spontană 
de prietenie și stimă față de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita care s-a încheiat marți pe 
aeroportul capitalei congoleze lasă, 
astfel, în urma ei atît o amintire 
de neuitat, cît și o nouă bază pen
tru întărirea colaborării multila
terale între popoarele de pe malu
rile Dunării și fluviului Congo.

în aclamațiile unor oameni pă
trunși de înalta semnificație a vi
zitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Marien N’Gouabi 

SOSIREA ÎN REPUBLICA
hasa, la momente emoționante, 
semnificative prin însuși modul lor 
de manifestare. Mii de oameni ai 
muncii, de militanți ai Mișcării 
Populare a Revoluției aclamă, sa
lută cu pumnul strîns în dreptul 
inimii, își exprimă bucuria prin 
cintece și dansuri; pretutindeni 
stegulețe tricolore și verde-galben. 
agitate de mii de brațe. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt înconjurați cu căl
dură, string nenumărate mîini ce 
se întind spre ei.

In salonul de onoare au venit să 
aducă omagiul lor șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Zair.

în aceeași atmosferă sărbătoreas
că, care a domnit în tot timpul 
festivității primirii, sînt străbătuți 
cei aproape 30 km pînă în oraș și 
apoi monumentalele bulevarde ale

Concursurile de 
îndemânare (in i- 
magine un aspect 
de la cel organi
zat anul trecut la 
Craiova), la inde
nt ina tuturor po
sesorilor de auto
mobile și cu re
percusiuni di
recte asupra 
creșterii măiestriei 
in conducere, vor 
fi anul acesta în 
centrul atenției 
organizatorilor.

Foto !
d. lAzarescu

UN PRIM PAS 

PE UN DRUM NOU AUTOMOBILISMUL REINTEGRAT

„SĂ REDEVENIM NOI, 

CEI CARE AM FOST!"
• Atmosfera de tensiune din lot — una din principalele cauze ale eșecurilor • Mai multă 

atenție in alegerea mijloacelor de pregătire ! • De ce se renunță atît de ușor la jucători de 
valoare ? • Abaterile de la disciplină trebuie preîntîmpinate !

PRINTRE
Sportul automobilistic, sport al 

epocii noastre, al cărui rost nu este 
— așa cum s-ar putea crede — spec
tacolul și senzaționalul, ci altui mult 
mal complex, pășește și la noi In 
țară într-o nouă etapă. Faptul că 

Elena Ceaușescu, tovarășa Celine 
N’Gouabi, membrii delegației ro
mâne, membri ai guvernului con
golez.

Conform procedurii congoleze, 
după semnare textul declarației co
mune a fost citit integral de Henry 
Lopez, membru al C.C. al P.C.M., 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Pooulare Congo.

și tovarășa Celine N’Gouabi, sînt 
salutați la plecare de înalte per
sonalități congoleze.

Sînt intonate imnurile naționale 
ale celor două țări: o gardă de o- 
noare prezintă onorul celor doi 
conducători de partid și de stat.

La scara avionului prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la tovarășul Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine N’ 
Gouabi, pe care îi vor revedea în 
capitala patriei noastre, cu prilejul 
vizitei pe care șeful statului con
golez și soția sa o vor întreprinde 
în România.

ZAIR
capitalei pînă la reședința oficială 
de pe muntele Ngaliema.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost, marți la 
amiază, oaspeți de oncare ai Pri
măriei capitalei — orașul Kinshasa.

Marți după-amiază au avut loc 
convorbiri între președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Zair. 
Mobutu Șese Seko.

In onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seka și Marie-Antoinette Mobutu 
au oferit marți un dineu la Palatul 
M'Binza.

DISCIPLINELE
intrecerile constituie cel mai im
portant banc de probă al automobi
lelor (și noi — intrați in rindurile 
constructorilor — nu trebuie să ne
glijăm această realitate) ; deoarece 
răspîndirea tehnicii conducerii spor
tive are repercusiuni directe asupra 
nivelului general al conducătorilor 
auto, mărind securitatea circulației, 
iar familiarizarea tineretului cu me
canica se răsfringe asupra calității 
și competenței constructorilor de 
mline, toate acestea stau, fără în
doială. la baza preocupărilor pen
tru mai buna organizare și răspîn- 
dire a sportului automobilistic, aflat 
de la reluarea activității doar in 
grija Automobil Clubului Român.

Cum însă forțele acestei organi
zații obștești — al cărei scop prin
cipal este turismul automobilistic — 
nu puteau asigura ritmul dezvoltă
rii necesare, printr-o recentă botăț 
rire a Consiliului național pentru e- 
ducație fizică și sport, automobi
lismul este recunoscut ca disciplină 
sportivă, avînd ca for conducător 
A.C.R. prin Comisia sportivă națio
nală auto care primește astfel rolul 
de federație. Ca prim efect al a- 
cestei hotârlri. asociațiile sportive și 
cluburile pot trece la organizarea 
unor secții auto, iar sportivii aces-

XX CE VEI FACE MÎINE ?

Un aspect de la banca echipei noastre, în timpul meciului de aseară cu hocheiștll de la Zvezda 
Sverdlovsk. Antrenorul FlamaropoV dă indicații jucătorilor care, peste cîteva momente, vor 
intra în teren Foto: S. BAKCSI

FSTF JjJlb
Cu toate capriciile ei (împrumu

tate de la năbădăiosul april), luna 
martie ne ține cînd în ger, cînd 
în călduri, dîndu-ne guturaiuri și 
apoi consolîndu-ne cu lăcrămioa
re Echinocțiul de primăvară e 
mult mai tranșant în decizie. Te
leviziunea ne-a anuntat-o foarte 
clar...

Numai lumea hocheiului pe 
gheață nu ia în seamă crugul vre
mii. Diseminarea patinoarelor ar
tificiale acoperite, apariția tot mai 
multor „palate de gheață" peste 
tot pe mapamond, au determinat 
considerabila lărgire a calendaru
lui hocheistic, dîndu-i un registru 
care aproape că ignoră sczoanele- 
In acest fel. hocheiul își asumă

SPORTIVE
tei discipline vor putea primi — de 
acum oficial — titlurile de cam- 
piocii Kâtîonili și G€ m2ț$^n aî spor*

Problemele are-tui sport șl. în 
special. susținerea lui materială, 
sînt insă mult mai complexe si nu 
vor putea fi rezolvate doar prin a- 
ceastâ integrare a automobilismului in 
rindurile celorlalte discipline sporti
ve. De altfel, și la noi — ca pre
tutindeni — industria constructoare 
de mașini și toate unitățile legate 
direct ca producători — de dezvol
tarea ei. sint nemijlocit interesate 
de existenta unui sport automobilis
tic activ atit pe plan intern cit și 
pe plan internațional, el constituind 
cea mai convingătoare și eficientă 
publicitate a produselor și totodată 
locui de încercare absolut necesar 
calității. De aceste adevăruri se 
pare însă că nu sînt convinși încă 
toți factorii de răspundere ai tine
rei noastre industrii auto. Tocmai 
pentru a lămuri aceste legături și 
pentru a găsi căile de conlucrare 
între noua federație (C.S.N.A.) și

Gh. EPURAN

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)

Campionatul mondial de hochei [grupa B]

chiar îndrăznețul risc de a concu
ra fotbalul și alte sporturi de aer 
liber, fără a avea senzația că în
calcă domenii interzise.

Abia cu 10 zile în urmă s-a în
cheiat la Miercurea Ciuc — într-o 
euforie generală vizînd hocheiul, 
investițiile sportive și aderenta 
publicului la acest sport bărbătesc 
și dinamic — competiția mondia
lă a celui de al treilea eșalon. E- 
chipele din această categorie au 
luptat din răsputeri — și au reu
șit — să risipească tenta de dile
tantism cu care erau îndeobște co
lorate, manifestînd siguranță în 
jcc și în stăpînirea elementelor de 
tehnică și tactică, solicitînd o po
ziție de meritată autonomie. De 
altfel, promovatele din grupa C 
în grupa B, echipele Austriei și 
Italiei, își vor dovedi capacitatea 
anul viitor.

De vineri, e rîndul categoriei se
cunde să-și desfășoare programul, 
așa cum grupa A o va face în 
cursul lunii aprilie (la Praga). Pa
tinoarul „23 August" din București 
este pentru a doua oară gazda 
competiției care aduce la start re
zervorul cel mai de nădejde al 
hocheiului mondial. Cîtă vreme 
„cei șase mari" alcătuiesc un club 
cu înaltă specializare, este firesc' 
ca în grupa B să se plămădească 
forțele noi, proaspete, de viitor 
pentru universul hocheiului.

Ultimul test important al ma
jorității formațiilor participante la 
campionatul mondial de la Bucu

Are cuvintul maestrul emerit al sportului
Continuăm azi publicarea opinii

lor în legătură cu actuala situație 
a reprezentativei masculine de 
handbal după eșecul în „Trofeul 
Carpați" și înaintea Jocurilor Olim
pice de ,a Munchen. După Gheor- 
ghe Gruia, are acum cuvintul 
maestru! emerit ai sportului Va
lentin Samungi. component al echi
pei naționale, cu care am discutat 
zilele trecute. în u.m.pul turneului 
de sală de la Iași.

— Cum explicați numeroasele si 
atit de supărătoarele ratări, din 
ultimul timp, ale jucătorilor din 
tot *

— Ratările, intr-adevăr supără
toare. sînt determinate de două 
cauze: I. lipsa pregătirii specifice 
optime in condiții apropiate de joc; 
2. existența unei atmosfere de ten
siune la toți Jucătorii, provocată de 
urmările pe care le are fiecare ra
tare, pe filiera antrenor-Jucător 
(pornind de la reproșurile neplă
cute și pînă la scoaterea din 
echipă). Aceste două aspecte conduc 
Ia instalarea unei nesiguranțe în 
joc, dublată ce o crispare accen

sil

rești l-a constituit turneul qiițnpic 
de la Sapporo. în cele două, gțrupe 
valorice care și-au! disputai} ierar
hia olimpică, au figurat 'nu mai 
puțin de cinci din cele șapte echi
pe care vor juca în Capitală (ex
cepție făcînd doar echipele Româ
niei și R.D. Germane)• Mai mult 
decît atît, în grupa olimpică, frun
tașă. echipa S.U.A., concurentă la 
București, a obținuș medaliile de 
argint cuvenite ocupantei locului 
secund, iar echipa Poloniei s-a 
clasat pe locul 6. In gfupa a doua 
de la Sapporo, alte trei partici
pante la campionatul din Bucu
rești s-au clasat astfel,: Norvegia 
— locul 2, Japonia —■ locul 3 și 
Iugoslavia — locul 5„

Simpla menționare a acestor 
performanțe —dincolo ș de palma
resul general al echipelor — do
vedește tăria competiției care ne 
așteaptă.

Vor fi confruntări importante 
nu numai pentru stabîlirea promo
vatei în grupa A. cî și dirze bă
tălii sportive pentru 'stabilirea po
zițiilor sau confirmarea lor.

Această ediție a campionatului 
mondial de hochei pe gheață, re
zervat ■ grupei B,, are șansa de a 
se dispută în față ursui public en
tuziast și pasionat, ca cel bucureș- 
tean, gata să aplaude toate echi
pele, dar cu inima mereu alături 
de propria sa reprezentativă na
țională-

Victor BANCIULESCU

tuată. Semnificativ în acest sens 
mi se pare „incidentul” petrecut cu 
Gațu în fina^ „Cupei Mondiale” 
de la Gdteborg. Aflat într-o pozi
ție ideală de șut, in ultimele se
cunde ale meciului, el a aruncat

In discuție : 

reprezentativa 

masculină
de handbal

la poartă ți a ratat (cum se putea 
întâmpla oricui !). După meci a 
fast admonestat, ajungîndu-se chiar 
la a i se imputa înfrângerea, lu
crări care l-au determinat să afir
me că în viitor nu va mai trage 
la poartă! Și sînt convins că la 
prima situație similară, Gațu va 
rata sau. pur și simplu, va refuza 
să-și mai asume răspunderea șutu
lui la poartă I

— Credeți că valoarea fizică a 
echipei naționale este astăzi cores
punzătoare cerințelor handbalului 
modern ?

In organizarea ziarului hMunca" și a F.R. Box

Aseară, la Londra

TOTTENHAM - U.T.A. 1-1

ÎNTR-ADIVĂR, U.T.A.
A PĂRĂSIT HtGANI

CUPA U.T.f.A.

o
A»tâ-seară la Miinchen

STEAUA iNTlLNEȘTE 
PE BAYERN 

IN CUPA CUPELOR
(Citiți In pagina a 4-a cores

pondențele trimișilor noștri 

speciali)

ÎN CEL DE AL DOILEA MECI
CU ZVEZDA SVERDLOVSK

HOCHEIȘTII ROMÂNI
ZAI COMBATIVI

Deși au pierdut și de aceasts 
dată partida lor cu Zvezda Sverd
lovsk — oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 5—2 (0—4, 2—1, 0—0)
— hocheiștii din lotul reprezen
tativ s-au comportat mult mai bi
ne. Ei au jucat combativ, au lup
tat mai energic și astfel au reușii 
să țină piept cu succes valoroasei 
echipe adverse. De notat că cele 4 
goluri din prima repriză au fo.sl 
primite în două minute și că porta
rul Dumitraș a făcut o partidă ex
celentă. Au marcat : Moiseev, Sa
blin, Borodulin, Trunov și Gladkin 
pentru oaspeți, Fodorea și Bașa 
pentru echipa română.

Au arbitrat Al. Mureșan și O. 
Barbu.

VALENTIN SAMUNGI
— De-a lungul anilor, echipa 

noastră a dominat handbalul mon
dial tocmai prin pregătirea fizică. 
Acum formația este, în mare, 
aceeași, dar valoarea fizică nu mai 
satisface cerințele ridicate ale hand
balului internațional.

— Dar numeroasele și gravele 
lipsuri de ordin fizic cui se dato- 
resc; greșitei planificări a antre
namentelor sau lipsei de conștiin
ciozitate a Jucătorilor ?

— Răspunzînd la această între
bare, vreau să exclud, din capul 
locului argumentul lipsei de con
știinciozitate și dăruire a jucători
lor, pentru că tocmai aceste trăsă
turi au caracterizat întotdeauna ac
tivitatea handbaliștilor români, deți 
și în prezent I Cred că explicația 
carențelor de ordin fizic trebuie 
căutată în mijloacele folosite în 
cadrul antrenamentelor, mijloace nu 
întotdeauna cel mai bine alese. 
Bunăoară, binecunoscuta „suveică", 
mijloc de pregătire care a căpătat 
un caracter de permanență în pre
gătirile lotului, a ajuns un fel de 
obsesie, un fel de corvoadă, așa 
îneît ea nu mai duce la obținerea

__ _______Horla ALEXANDRESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

De vineri, In Capitală Pregătirea profesională a sportivilor, preocupare permanentă a

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 
LA POLO

Pentru naționala de polo a Ro
mâniei, care se pregătește intens 
pentru obținerea calificării (în luna 
mai, la Miinchen) la J. O. de vară, 
turneul internațional care începe 
vineri după-amiază în Capitală va 
reprezenta primul test oficial. Cu 
toate strădaniile depuse de F.R.N-, 
doar două reprezentative, ale Bul
gariei și Cehoslovaciei, au răspuns 
favorabil la invitațiile primite pen
tru ,,Cupa orașului București”, 
astfel că acest al 4-lea loc în tur
neu va fi susținut de selecționata 
de juniori a țării,

Echipa Cehoslovaciei a sosit de 
ieri în București și astăzi va face 
(probabil) un joc de antrenament, 
la două porți, cu prima formație 
a României.

Programul turneului i vineri, de 
la ora 17, la bazinul acoperit Flo
reasca : România seniori—România 
juniori și Bulgaria—Cehoslovacia ; 
sîmbătă, de la ora 171 Bulgaria— 
România Juniori și Cehoslovacia— 
România seniori; duminică de la 
ora 10 i România Juniori—Cehoslo
vacii fi Românii seniori—Bulgaria,

Oraș mare, cu peste 200 000 de lo
cuitori, Craiova cunoaște, ca ■ și ce
lelalte localități din țara noaștră, fe
bra fotbalului, care crește, parcă, de 
la un an la altul și chiar de la o... 
zi la alta. In jurul balonului rotund 
și al celui mai bun fotbalist de pe 
aceste meleaguri, Ion Oblemenco, 
craiovenii țes mii de visuri; Odată 
cu mingea capricioasă suferă și se 
bucură, străbat într-o clipă drumul 
de pe culmi in abis și viceversa — 
ca în acel fascinant final de meci, 
de acum două săptămîni, cu Steaua.

Vorbeam de Oblemenco. Fotbalul 
i-a adus acestui jucător de atac mul
te satisfacții, începînd cu popularita
tea de care se bucură prin aceste 
locuri, cu dragostea și admirația cu 
care este înconjurat la tot pasul. 
Dar fotbalul nu poate fi pentru un 
tînăr din țara noastră, de la care 
societatea așteaptă o contribuție efec
tivă pentru desăvîrșirea ei, decît o 
activitate recreativă, pasională dacă 
vreți, în orice caz, limitată în timp. 
După care urmează, abia, adevărata 
VIAȚA, cu drepturile dar și cu o-

bligațiile ei pe plan social și per
sonal. Și ea, viața, nu te întreabă 
niciodată dacă ai jucat bine fotbal, 
în anii tinereții, ci îți cere, pe bună 
dreptate, să devii un cetățean cu o 
conștiință înaintată, cu o profesie 
bine determinată, cu o capacitate 
creatoare cît mai mare, într-un do
meniu sau altul.

Cum este și firesc, acest coman
dament social capătă dimensiunile 

'cele mai mari și exprimările cele 
mai concrete, într-o unitate atît de 
importantă de învățămînt cum este 
Universitatea din Craiova și, într-o 
succesiune logică, și în clubul spor
tiv ce poartă același nume, învăță
tura și sportul urmînd să colaboreze 
armonios la formarea unui cetățean 
de nădejde, capabil să facă față, pe 
plan fizic și intelectual, sarcinilor 
pe care i le va pune înainte viața.

Și, fiindcă am început cu Oble
menco, să încercăm să vedem ce a 
făcut clubul și ce a făcut el însuși 
pentru atingerea acestui țel. In mo
mentul de față „omul de gol” al e- 
chlpei Universitatea Craiova fi al

clubului Universitatea Craiova
campionatului este student în anul 
II, la cursul fără frecvență al Facul
tății de studii economice — secția e- 
conomie industrială. Faptul că nu 
trebuie să fie prezent, decît la e- 
xamene. în băncile Facultății, nu re
prezintă decît în aparență o înles
nire, în munca de realizare a stu
diilor. Practic, sarcina acestor 
cursanți este și mai grea, dacă ea 
este privită cu toată seriozitatea. Și 
Oblemenco așa o privește, spre bucu
ria profesorilor și a conducerii clu
bului, spre satisfacția sa personală. 
Dar. de ce n-am spune-o, există ci
neva care ar avea dreptul să pre
tindă drepturi de... autor în scrierea 
acestei frumoase pagini de viață. 
Este vorba de soția lui Ion Oblemen
co, de voleibalista Margareta Lepă- 
datu, cum se numea ea înainte de

Jack BERARIU

(Continuare fo pag, a Ț-aj

START ÎN EDIȚIA A TREIA
A „CRITERIULUI TINERETULUI"

începînd de azi, Pala
tul sporturilor din Ga
lați va cunoaște anima
ția marilor evenimente 
sportive. Timp de trei 
zile, pe ringul instalat 
aci, se vor înfrunta cei 
mai buni tineri pugiliști 
din întreaga țară. Miza 
întrecerilor ? Un loc în 
echipa națională de ti
neret care va participa 
la campionatele euro
pene ce se vor desfă
șura, la București, peste 
două luni.

Inițiativa ziarului 
„Munca” șl a F. R. Box 
de a organiza aceste 
dispute și-a dat roadele 
încă de la prima ediție, 
desfășuratâ Ja 1970.

Mulți dintre boxerii care 
s-au întrecut la „Crite
riul Tineretului" au fă-

cut frumoase progrese 
tehnico-tactice, unii din
tre acești sportivi atin
gi nd o bună valoare. 
Aici putem aminti de 
Ștefan Boboc, Gheorghe 
Ciochină, Sandu Mihal- 
cea (învingători la prima 
ediție), iar dintre cei 
prezenți anul trecut Ia 
Galați s-au remarcat: 
Remus Cosma, Dinu 
Condurat, Marian Lazăr, 
Simion Cuțov, Cornel 
Dumitrescu, Vasile Cri- 
toru, Ion Ruicu. Cîțlva 
dintre cel de mai sus.

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a' i
Ul-a la rubrică/
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„EDUCAȚIE ÎNSEAMNĂ, NEÎNDOIOS,
Șl EDUCAȚIE FIZICA

Interviu cu tovarășul Gheorghe GHINEA, 
prim-secretar al Comitetului județean de partid, 

președintele Consiliului popular județean Botoșani

- ■ ---- »

Conducerea și organizarea întregii activități politico-edu
cative revine nemijlocit — așa cum se subliniază pe 
bunâ dreptate în documentele de partid — birourilor 

;i comitetelor |uaețene de partid, organelor de partid de Ic 
toate nivelurile.

Aceasta înseamnă, tn fapt, asigurarea posibilităților de 
participare largă și multilaterală a tuturor cetățenilor la re
zolvarea treburilor obștești, sporirea responsabilității lor so
ciale. Și sportul constituie o activitate socială.

în acest context am înscris interviul de față.

a»

BOTOȘANI
l.sk5<

— Ce rol oredeți că trebuie să 
aibă, stimate tovarășe prim-secre- 
tar, educația fizică șl sportul tn 
contextul realităților unui Județ?

— Dacă ar fi să dau o aprecie
re misiunii activității de educație 
fizică și sport, ar trebui să nu mă 
opresc la ceea ce reprezintă aceas
ta pentru un județ, ci să privesc 
lucrurile printr-o prismă mai am
plă. Mai întîi de toate, educație în
seamnă, neîndoios, și educație fi
zică ! Așa deci, educația fizică este 
o componentă, și nu cea din urmă, 
a întregii și uriașei activități de 
educare ce cuprinde azi cele mai 
largi categorii de oameni ai muncii 
din toată țara. Apoi sportul vine 
în întîmpinarea nevoii imperioase 
de mișcare, atîta timp cît activită
țile obișnuite ale oamenilor, ale u- 
nor profesii, sînt astăzi suficient 
de lipsite de mobilitate. Nu spun 
specialiștii că trebuie să luptăm 
împotriva a ceea ce ei numesc cei 
trei „S“ — sedentarismul, surme
najul, supraalimentația ? Dacă 
vreți, sportul are sarcini... econo
mice i oameni viguroși, sănătoși, 
sînt mai productivi, au o mai mare 
longevitate fizică și profesională. 
Un om vital și antrenat produce în 
mai puține ore mai mult decît un 
„nesportiv" — să-i zicem — în în
treaga zi de muncă. In sfîrșit, să ne 
gîndim la sport ca la un foarte e- 
ficace mijloc de recreare. în primul 
rînd pentru cei care îl practică, 
dar aș zice că și pentru spectatorii 
competițiilor.

Așadar, de oameni sănătoși, de 
oameni puternici și antrenați are 
nevoie țara, are nevoie și un județ 
ca al nostru, în plină afirmare eco-
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nomică șl în atîtea alte domenii, 
inclusiv în spent.

— Din orizontul acestor dezide
rate, cum apreciați dv. mișcarea 
sportivă din județul Botoșani ?

— Ca în orice județ tînăr, spor
tul botoșencan este în plin efort 
de căutare a unor posibilități de 
afirmare pe plan național, dar și 
de amplificare a bazei sale de 
masă. Continuînd o frumoasă tra
diție a sportului pe aceste locuri — 
chiar dacă mai puțin cunoscută — 
sportul de performanță de la noi 
s-a manifestat în acești ani prin 
prezența unor formații în competi
ții de nivel divizionar, prin parti
ciparea cu succes a unor sportivi 
la concursuri naționale și uneori
— chiar dacă mai rar — la între
ceri internaționale. Avem în județ 
echipe divizionare de fotbal, hand
bal, baschet, volei, există o perma
nentă preocupare a antrenorilor de 
îmbunătățire a recordurilor județe
ne de atletism, au luat ființă noi 
secții de performanță • lupte, box.

La acestea se adaugă reușitele 
noastre în ceea ce privește lărgirea 
ariei de cuprindere a sportului de 
masă. Ca să aducem discuția In- 
tr-un plan al concretizărilor, aș 
spune că în anii 1969 și 1970, în 
întrecerea dintre consiliile jude
țene, C.J.E.F.S. Botoșani a ocupat

locuri fruntașe i al treilea șl apoi 
al doilea. Se organizează, la noi, 
duminici culturale, dar șl sportive, 
o întrecere concurs cu genericul 
„Avem musafiri tn sat“, diferite 
întreceri dotate cu cupe, care au 
loc în întreprinderi, în școli și la 
sate.

Din alt punct de vedere, Botoșa
nii se manifestă ca un bun și ospi
talier organizator al unor competi
ții de anvergură, la care au partici
pat — și vor participa — sportivi 
de notorietate națională ca și spor
tivi de peste hotare. Au avut loc 
aici turneul speranțelor olim
pice la volei, o dublă Intîlnire de 
volei a reprezentativei române cu 
cea a Japoniei, o _,zonă“ șl o finală 
a campionatului național de oină, 
o finală de atletism a juniorilor, 
alte întreceri care au făcut o bună 
propagandă sportului printre spec
tatori. Apoi și sportivii botoșănenl
— echipe de baschet, fotbal, atlețl
— au întîlnirl, intrate acum în tra
diție, cu sportivi din Polonia, Ceho
slovacia.

— Ce perspective întrevedeți 
sportului botoșănean ?

— Să începem din nou cu obiec
tive concrete. In actualul cincinal, 
la Botoșani vor lua ființă — evi
dent cu sprijinul C.N.E.F.S. — un 
club sportiv teritorial de perfor
manță, o școală sportivă de elevi, 
va crește numărul de grupe la 
secția de sport a liceului nr. 1 din 
Dorohoi, va fi înființat un centru 
de copii și juniori la fotbal (chiar 
în acest an), în sfîrșit, vom avea 
un liceu de specialitate cu program 
de educație fizică. însăși dezvolta
rea industrială și în general eco-
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nomică a județului In acest cinci
nal va stimula o proporțională evo
luție a mișcării sportive de perfor
manță și de masă. Avem în vedere 
și diversificarea continuă a activi
tății, prin apariția și dezvoltarea 
altor ramuri sportive, între care 
înotul, popicele, radioamatorismul, 
rachetomodelismul, tenisul de cîmp 
etc. Trebuie să ne gîndim totuși, 
că nu vom putea avea succese ra
pide, că încă depindem de crește
rea bazei materiale, a numărului 
cadrelor calificate — profesori și 
antrenor; — de experiența care are 
nevoie de un timp pentru a se con
solida, de munca de prospectare și 
de depistare a elementelor dotate.

— Ați formulat, ca o condiție a 
dezvoltării mișcării sportive, de
pendența sa de baza materială a 
sportului din județ. Ce credeți că 
trebuie să se întreprindă pentru 
ca această bază materială să țină 
pasul cu dezvoltarea generală a ju
dețului, cu nevoile sportului local ?

— Să apreciem, mai întîi, că o 
bază materială există, pentru unele 
ramuri sportive chiar de ajuns de 
bogată. In Botoșani, avem o sală 
de sport, care poate rivaliza cu cele 
mai bune din țară. Avem stadioane 
și terenuri bune la Dorohoi, la Bo
toșani, la Săveni. Aș sublinia aici

că în Județ există un continuu In
teres, o largă inițiativă și emula
ție pentru construirea șl amenaja
rea unor baze sportive prin muncă 
patriotică și, între altele, aș exem
plifica: ștrandul din Botoșani, ba
zinul de înot de la Liceul „M. Emi- 
nescu“, sala de sport de la Școala 
generală nr. 6, complexul sportiv 
de pe lingă Fabrica „Șiretul-1 din 
Bucecea, reamenajarea stadionului 
municipal. Cred că organele cu res
ponsabilități în sport — C.J.E.F.S., 
consiliile populare, sindicatele, co
mitetele U.T.C., școlile, organiza
țiile de pionieri — vor trebui să 
manifeste mai multă străduință în 
respectarea îndatoririlor ce le re
vin prin Legea sportului. De ase
menea, eforturi mai mari, de natu
ră materială, vor trebui să facă 
întreprinderile, în sensul ca fiecare 
să aibă o bază proprie de sport și 
de agrement Trebuie să se con
struiască mai multe baze simple 
în cartierele noi și în sate, toate 
curțile școlilor să fie amenajate 
pentru sport, parcurile orașelor și 
comunelor să ofere posibilități mai 
largi de destindere sportivă. Fi
rește, în toate acestea, un cuvînt 
hotârîtor îl au de spus și organiza
țiile de partid, care trebuie să ve
gheze Ia respectarea și • aplicarea 
Legii sportului, să influențeze po
zitiv mișcarea sportivă. educația 
sportivilor. Sîntem convinși că vom 
beneficia în continuare de sprijinul 
activ al organelor centrale intere
sate în ' sport, al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
și al federațiilor de specialitate.

Numai unindu-ne eforturile și 
acordînd sportului și mișcării spor
tive importanța ce li se cuvin, 
vom putea obține progresele pe 
care le scontăm și pe care Ie ve
dem mereu maj mari spre satisfac
ția mulțimii de beneficiari.

milioane lei — atît a însumat volumul muncit voluntar-patriotice, efectuată de tineret la stadionul din 
Botoșani.

In 1934 Ministerul Educației dă
dea o circulară ca terenurile de 
sport ale școlilor din comune să 
fie vândute. Azi, fiecare școală din 
județul Botoșani are la dispoziție 
un teren de sport Iată și un e- 
xemplu recent. Școala generală 
nr. 6 din cartierul botoșănean Ni
colae Iocga. construită m urmă cu 
doi ani, nu avea o bază sportivă 
corespunzătoare. Din inițiativa co
mitetului de părinți, susfinută de 
directorul școlii (Alex. Scobai), de 
ștrofesomd de educație fizică Liviu 
Covalciue și, bineînțeles. de elevi, 
dornici de sport, școala și copiii 
cai tier alia au ia dispoziție acum 
un micro-complex compus dintr-o 
sa-ă de sper: (cu dimensiunile 
28x8x6 ml. un teren de fotbal și o

groapă de sărituri pentru atletism.
In 1945, in ținuturile Botoșani

lor, bazele sportive erau ca și ine
xistente. Cu ocazia Festivalului 
mondial al tineretului și studenți
lor, găzduit in anul 1953 de Româ
nia, elanul constructiv al tinere
tului nostru, călăuzit de partid, a 
durat și pe aceste meleaguri lă
cașuri ale sportului, A fost un start 
bun, terenurile s-au înmulțit și 
apoi au fost modernizate. Numai 
volumul muncii voluntar-patriotice 
efectuate de cetățenii municipiului

Botoșani pentru transformarea sta
dionului „1 Mai“, în anul trecut 
într-un complex sportiv, a însu
mat peste 1,5 milioane lei.

In acest an, la Dorohoi se vor 
da în folosință o popicărie, tere
nuri de baschet și handbal bitumi- 
nizate, toate avînd și amenajările- 
anexă necesare. Și tot anul 1972 va 
marca debutul unei noi discipline 
sportive in cuprinsul județului l 
înotul. La Botoșani și Borohoi —• 
bazine în construcție. Iar în pers
pectivă — la Bucecea. i

„PULSUL SPORTULUI" LA BUCECEA• •••••••• •••••••••

Cu o „floare’ (Marcela Gheorghiu], va veni primăvara într-o uzină cu 
nenumărate fete dornice de sport ?

LA „UZINELE TEXTILE MOLDOVA”

FETELE Șl...
Dacă am dedica și noi o rubrică 

poziției femeii in socialism — așa 
cum face o prestigioasă revistă săp-
tămîna’ă bucureșteană — un punct

SEMNIFICAȚIA UNC3 INIȚIATIVE
„AVEM MUSAFIRI TN SAT"
La început, întrecerile dintre ti

nerii sportivi ai comunelor din ju
deț se desfășurau sub forma dumi
nicilor cultural-sportive. Dar ele se 
opreau la nivel de comună. Din 
1971 însă, C.J.E.F.S. Botoșani (pre
ședinte i Gheorghe Paraschiv, un 
inimos și priceput activist sportiv) 
împreună cu Comitetul județean al 
culturii și educației socialiste și 
Comitetul județean U.T.C. au ini
țiat — pe baza unui regulament o- 
riginal — o întrecere cultural-spor- 
tivă sub genericul i „Avem musa
firi în sat!“ Fiecare comună a fost, 
prin rotație, organizatoare și gaz-

dă a acestei manifestări. întrecerile 
au angrenat un mare număr de e- 
chipe la oină (fiecare comună tre
buia să aibă o echipă), volei, hand
bal și fotbal, precum și. numeroși 
tineri în probele de atletism, trîntă 
etc. întreceri viu disputate au a- 
vut loo In comunele Nicolae Băl- 
cescu, Ibăneștj, Văcilești, Leorda, 
Vîrfu Cîmpului, Concești, Dersca, 
Cordăreni șl în multe altele. Mani
festările sportive au fost completate 
de activități culturale, de schimburi 
de experiență etc., deopotrivă de 
utile și recreative pentru partici- 
panții din satele și comunele jude
țului.

Imaginația înaripată și cunoștințele temeinice dobîndile în școală vor 
purta pe micii rachetiști botoșăneni spre performanțele de miine.

„RACHETA MOLDOVEI"

Sîntem Ia Consiliul județean Bo
toșani al Organizației Pionierilor. 
Răsfoim, împreună cu gazdele noa
stre un voluminos album cu tăie
turi din ziare.

Deschidem albumul la pagina I — 
„Copii, medaiiații noștri" — și re
cunoaștem pe micii rachetiști din 
Ionășeni — Virfu Cimpului. de la 
Mihai Halici, Ion Ancuța și pină 
la Mircea Hariga, loan și Mircea 
Iordăchescu, precum ți pe profeso
rul și îndrumătorul lor, Mihai 
Toma. La faza județeană a concur
sului de racheto-modele, desfășurată 
în 1971, micii sportivi din Ionă
șeni s-au întors acasă cu 9 din 
cele 14 diplome oferite de organi
zatori. La cea de a Il-a ediție a 
concursului interjudețean „Racheta 
Moldovei" — o frumoasă inițiativă 
botoșăneană — la care au luat parte 
reprezentanți a 14 județe și ai Ca
pitalei, locurile I la înălțime și 
durată au fost ocupate de doi elevi 
de la Ionășeni. Un lucru intere
sant: unul dintre copii — Mihai 
Halici, fiu de țăran, selecționat ca 
reprezentant al țării noastre la un 
concurs internațional, în iulie anul 
trecut, la Paris — a ocupat locul I 
și a primit medalia de aur. Sur
prins de talentul elevului român, 
un general francez l-a invitat să 
facă o lansare și de pe o rampă 
adevărată.

Deschidem o altă filă — „Con
cursul Ex-Terra ’71". 20 de rache
tiști de la Casa pionierilor Boto
șani și de la Școala generală Ionă
șeni, participanțj activi la concurs. 
Din nou premii, I, II, III.

... Ceea ce ne îndreptățește să ve
dem în micii sportivi de astăzi, 
marii sportivi de mîine, specialiști 
de necontestat in domeniul motoa
relor moderne.

DIVIZIA C
de referință ar fi. fără doar șl 
poate. Uzinele textile Moldova Bo
toșani, unde elementul feminin șl 
tot ceea ce ține de feminitate — 
în sensul deplin al cuvintului — 
se află la el acasă. Cu plusurile și 
minusurile unei asemenea colecti
vități specifice.

Iată, de pildă, sportul. De ce 
ne-am mira că într-o uzină cu 
personal preponderent feminin, 
președintele asociației sportive este 
un bărbat (inginerul Mircea Do- 
minte), dacă echipa reprezentativă 
pentru asociația sportivă „Textila" 
o constituie... aceea de fotbal ? Nu 
este cumva o mîndrie pentru fe
tele din uzină că au reprezentanți 
în divizia C, și că băieții se antre
nează cu un fost jucător de primă 
divizie, inginerul Gh. Faur ?

Să nu absolutizăm, totuși. Cad 
prima sportivă a județului în anul 
1971, tînăra atletă Marcela Gheor
ghiu (18 ani), face parte din colec
tivul uzinei. Și să nu uităm inten
țiile de viitor, pentru că așa cum 
ne spunea tovarășa Elisabeta 
Fantu, președinta Comitetului sin
dicatului de la Uzinele textile Mol
dova : „La noi se face sport de 
mult, acum însă începem să-l fa
cem mai bine !“ Pe ce se bazează 
această afirmație ? în primul rînd 
pe animarea bazei sportive exis
tente în incinta uzinei (terenuri de 
volei, baschet și handbal), pe co
laborarea cu organizația de tineret 
(duminicile cultural-sportive dina- 
nul trecut de la cabana Rodiu și 
stîna Baisa, unde aproape 200 de 
salariați — tineri și vîrstnici, cu 
familiile lor — s-au dedat mișcă
rii în aer liber, sportului și dan
sului la... iarbă verde, constituie 
niște verigi intermediare), și mai 
ales, pe interesul tinerilor munci
toare pentru sport. Ing. Mircea 
Dominte ne-a vorbit despre _ ecoul 
favorabil pe care ideea înființării 
unor echipe dc handbal și volei l-a 
avut în uzină. Dacă acest ecou ar 
fi captat într-o interesantă compe
tiție „de casă" a asociației, care să 
angreneze zeci și zeci de tinere sa
lariate ale uzinei, „Textila" Boto
șani va depăși, ca interes, granițele 
diviziei C de fotbal...

Inginerul Valeriu Morcov, secreta
rul comitetului de partid de la fa
brica de zahăr „Șiretul" Bucecea, iți 
găsește timp, ir. mulLtudmea preo
cupărilor sale profesionale ți obștești, 
să -mai joace fotbal ta echipa fabri
cii. parucipaxtâ iz campionatul ju
dețean. Inginerul Dountra Blaj, di
rectorul acestei importante unități 
economice din cuprinsul județului 
(cu un aport consistent și calitativ 
la industria alimentară republicană), 
atent ca întotdeauna la „pulsul" ti
nerilor muudtcri — in marea lor 
ma.ori tate locuitori ai comunei Bu- 
eveea — a oropus spre discuția co
mitetului oamen..ce muncii din fa
brică alocarea ana cote din benefi
ciile realizate peste plan dezvoltării 
bazei sportive Râm ine doar ca in 
In:impcnarea acestei dorinți a oame
nilor Mnacîi dta Bucecea — de alt
fel, tn spiritul legii — să vină și 
Centrala pentru producerea ți indus- 
trializarea sfeclei de zahăr — forul 
tutelar al fabricii — pentru ca ze
strea asociației sportive „Șiretul" să 
te îmbogățească poate chiar în acea-

stă vară, cu un bazin de înot da 
dimensiuni olimpice.

Cind am fost Ia Bucecea, trecînd 
peste dealurile Ipoteștilor lui Emi- 
nescu, o vreme însorită. dar rece, 
dezmierda ținutul. Pe terenul de fot
bal gazonat, iarba își mijea mustă
țile, ici mai stufoase, colo mai rare. 
Zgura roșie a terenurilor de volei, 
baschet și handbal părea că pri
vește cu invidie la culoarea de azur 
ce îmbrăca noua și moderna popi
cărie in hainele primăverii. Nu de 
mult inaugurată (în luna noiembrie), 
popicăria din Bucecea (două piste, 
două vestiare spațioase, grup sanitar 
complet) strălucea sub mina harni
cilor gospodari care au ridicat-o cu 
mfinile lor proprii și cu fondurile alo
cate de sindicat.

La Bucecea, la fabrica de zahăr, 
sportul se bucură de un interes 
Unanim. Ce altă chezășie mai tre
buie pentru ca și această activitate 
socială să contribuie nemijlocit, ală
turi de ceilalți factori, la plasarea 
acestei vechi așezări în procesul mo
dern al urbanizării ?

Moderna popicărie, rod al inițiativei ți spiritului gospodăresc.

BASCHETBALISTELE 
DIN DOROHOI 

Șl PAȘII LOR 
DE... 1 POȘTE!

Mîinlle harnice ale doroholenl- 
lor transformă orașul lor într-o a- 
șezare modernă, cu toate atributele 
urbanismului. Sînt cunoscute dis
tincțiile pe care Ic-a primit Doro- 
hoiul in întrecerea patriotică pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților: mențiune în 1968,
premiul II ta 1970 șl premiul 1 pe 
tară in 1971. Un crescendo meri
toriu,

în acest eontext, sportul s-a dez
voltat șl el Intr-un ritm ascendent 
Șl cota cea mal înaltă printre dis
ciplinele sportive a atins-o la Do
rohoi baschetul feminin.

In 1964 a luat ființă, pe lîngă 
Liceul nr. 1 Dorohoi, prima echipă 
locală de baschet Inițiatorul ei —

Ce va aduce viitorul, fetelor de 
la... „Viitorul" Dorohoi ?

profesorul Ilarion Mandache. For
mația a primit numele promisiu
nii : Viitorul. Și comportarea ei a 
fost, de la început, promițătoare. 
In 1966 a promovat în divizia B. 
Un an mai tîrziu, elevele de Ia Li
ceul nr. 1 Dorohoi au intrat în pri
ma divizie a baschetului feminin 
românesc. Pași de șapte poște I în 
ultimii ani, formația a participat la 
■14 finale republicane și a susținut 
patru întîlniri internaționale, în 
care a avut o bună comportare. Din 
lotul dorohoian a fost promovată 
în lotul național Doina Iftimie. 
iar șapte dintre jucătoarele acestei 
urbe sînt astăzi componente ale 
altei echipe divizionare din Moldo
va, Universitatea lași. Priceperii și 
pasiunii dovedite de profesorul I. 
Mandache i s-au alăturat întru per
formanță grija și preocuparea pen
tru sport a conducerii școlii (di
rector : Gheorghe Amarandei) și — 
aspect definitoriu — a comitetu
lui de părinți.

Pentru dezvoltarea pe mai de
parte a baschetului, Dorohoiul îșl 
propune îmbunătățirea bazei mate
riale, în primul rînd cu o sală pen
tru competiții. încă o promisiune 
care, sîntem siguri, va deveni rea
litate.

Portret de activist obștesc

UN OM iNTRE OAMENI
întrebat fiind ce U Impresio

nează mai mult in atletism, A- 
drian Angheluță a răspuns fără 
ezitare: „Primul start pe care 
îl iau copiii!“ Cine este Adrian 
Angheluță? Un pensionar care 
a muncit o viață întreagă, și 
căruia dragostea pentru sport 
i-a conferit și îi conferă acea 
tinerețe sufletească pentru care 
11 admiră și îl respectă toți 
concetățenii. Un portret cu linii 
definitorii pentru activistul ob
ștesc.

De peste 25 de ani, Adrian 
Angheluță este activist obștesc, 
devotat atletismului. „Atletis

mul — susține dînsul — este 
temelia sportului". Și activistul 
botoșănean muncește cu pasiu
ne și dăruire pentru a așeza 
cărămidă cu cărămidă la aceas
tă temelie. A fost președinte al 
comisiilor de atletism din Do- 
rehoi și Suceava, iar acum se 
afiă In fruntea comisiei de re

sort județene Botoșani. Sub în
drumarea sa au crescut și s-au 
lansat în arena sportului local

și național mulți tineri atlețl. 
Din ultima generație îi amintim 
pe Dan Mighiu, campion balca
nic de cros, Vasile Vatamaniuc, 
cîștigător al „Crosului tineretu
lui — 1970“ și al „Crosului prie
teniei" din Cehoslovacia — 
1970, Constantin Nichifor (azi la 
clubul Rapid București), Dorin 
Melinte, Marcela Gheorghiu și 
alții.

Recent, inimosul președinte al 
comisiei de organizare a cam
pionatelor naționale de atletism 
în sală — juniori II, desfășura
te în excelente condiții la Bo
toșani, a dat din nou dovada ca
pacității și dragostei sale pen
tru sportul preferat.

In 1969, Adrian Angheluță a 
fost distins cu medalia „Meritul 
sportiv". O răsplată binemeri
tată!

Pagină realizată de Paul SLÂVESCU, cu concursul coiespon denjilor Gh. JAUCA ți Th. UNGUREANU.
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MARGINALII PE O TEMĂ VECHE Șl MEREU ACTUALĂ...

PE AGENDA ZILEI
LOTUL NAȚIONAL FARUL

9

MOMENTUL Nr. 2 AL „SFERTURILOR" ÎN CUPELE EUROPENE

JUCĂTORUL DE TIP UNIVERSAL
Plecînd de Ia meciul Steagul ro- 

Șu — Dinamo, ne-am reamintit par
tida Steagul roșu — Rapid. Aveau 
cele două jocuri din actualul cam
pionat al țării un factor comun care 
nu putea să nu sară în ochii ulti-

PETSCHOVSCHI
inului, cît de cît avizat, dintre a- 
matorii noștri de fotbal. Plecînd de 
la acest factor comun, care în am
bele cazuri a fost reprezentat de 
principalul autor al victoriei brașo
vene, Pescaru, ne-am reamintit, in
spirați de ilustrativul exemplu de 
moment, cîteva din tezele clasice 
ale fotbalului modern, rostite pe la 
toate simpozioanele, conferințele, 
analizele și alte adunări ale tehni
cienilor jocului cu balonul rotund.

De pildă, spun antrenorii: „orice 
jucător — indiferent de postul pe 
care-1 ocupă în echipă — este, ÎN 
FUNCȚIE DE FAZA, apărător sau 
atacant". Punerea în practică a 
acestui deziderat are două aspecte: 
1) jucătorul respectiv SA VREA să 
efectueze și sarcina cealaltă, de 

atacant, atunci cînd el este /de me
serie" apărător, 
atunci cînd 
POATA să 
cină.

Adevărul
campionat ne-a convins că mai sînt 
destui jucători care încă nu vor 
să îndeplinească cele două sarcini,

de atac șl de apărare, neascultînd 
nici sfaturile antrenorilor, nici im
perativele fotbalului modern.

Un alt adevăr însă, mai profund 
și mai semnificativ, al partidelor din 
prima competiție a țării ne-a con
vins că mulți jucători NU AU MIJ
LOACE CORESPUNZĂTOARE pen
tru a face față celor două sarcini 
pe care ar vrea să le. îndeplinească. 
O barieră foarte des întîlnită în 
calea acestora este insuficienta pre
gătire fizică. Pentru a juca 90 de 
minute și în atac și în apărare, tre
buie să ai condiția fizică a fotbaliș
tilor de la Celtic sau Arsenal, pe 
care i-am văzut că fug tot meciul, 
se luptă tot meciul, se angajează 
tot meciul cu o forță care pe noi ne 
uimește.

Ceea ce este nu mai puțin evi
dent este faptul că, în afara caren
țelor de pregătire fizică, o mare 
parte din jucătorii noștri sînt faial 
specializați pe post de apărător sau 
de înaintaș — ba chiar numai ce 
fundaș stînga, să zicem, sau de ex
tremă dreapta — pentru câ nu au 
DEPRINDERILE NECESARE ce
lorlalte posturi.

Consecința ? Sarcinile duble, de 
atac și de apărare, sînt pentru mulți 
jucători de neîndepUnit practic la 
nivelul cerut.

Și pentru a nu fi acuzați că fo
losim în argumentația noastră nu
mai exemple-limită, „clasice", de 
tipul Beckenbauer — pe care nu
mai în poartă nu ni-1 închipuim —, 
vom evoca, din fotbalul nostru, cî
teva figuri de jucători care au fost 
de toate, și ne-au stimiț admirația 
pe indiferent ce post au evoluat.

Gîndiți-vă Ia Petschovschi, la Căli- 
noiu, Seredai, Nunweiller III...

Și mai gîndiți-vă cîți dintre fot
baliștii noștri aflați în activitate 
fac față, sau ar putea face față, cu 
același brio, pe mai multe posturi.

SEREDAI

sau de apărător 
este atacant: 2) să 

efectueze cealaltă sar-

meciurilor noastre de

SĂTMĂREANU II-

INDISPONIBIL DOUĂ LUNI
CĂLINOIUIn jocul de duminică, 

șov, Sătmăreanu II a 
fractură de peroneu.

Fundașul dinămovist 
disponibil două luni.

de la Bra- 
suferit o

va fi in-

ARBITRI IUGOSLAVI LA MECIUL 
ROMÂNIA—FRANJA

Jocul amical dintre primele re
prezentative ale României și Fran
ței, care se dispută la 8 aprilie la 
București, va fi condus de o briga
dă de arbitri din R.S.F. Iugoslavia. 
Forul de specialitate din țara ve
cină urmează să-i desemneze pe 
cei trei arbitri.

în cadrul pregătirilor 
meciul cu Ungaria, 
va susține azi. la 
joc de verificare în 
rului.

Antrenorul Angelo 
la dispoziție, pentru 
tidă, următorii jucători i Răduca- 
nu, Adamache, Pop, Lupescu, Dinu, 
Vlad, Deleanu, Dumitru. Anca, R. 
Nunweiller, Dembrovschi, Dobrin, 
Dumitrache, Lucescu, Uifăleanu 
Neagu.

Partida va începe la ora 16.
MECI DE VERIFICARE 

A LOTULUI DE TINERET

pentru 
lotul național 
Constanța, un 
compania Fa-

Niculescu are 
această par-

îi

Stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui azi, de la ora 16, un joc 
de verificare Intre două echipe al
cătuite din jucătorii lotului de tine
ret, care se pregătește pentru întîl- 
nlrea internațională cu selecționata 
de tineret a Franței.

în cele două echipe vor juca, prin
tre alții, Costaș (Politehnica Iași), 
Catargiu (Sport Club Bacău), Boloni 
și Hajnal (A.S.
Mateescu 
cu (Jiul 
Craiova).

Armata Tg. Mureș), 
(Metalul București), Mulțes- 
Petroșani), Donose (Univ.

LOC TRAGEREA LA SORTIAZI ARE
A SFERTURILOR DE FINALA 

ALE „CUPEI ROMÂNIEI"
La sediul Federației române de fotbal 

va avea loc astăzi, de la ora 18, tragerea 
la sorți a sferturilor de finală ale «Cu
pei României".

Reamintim că in această fază a com
petiției s-.au calificat echipele Metalul 
București, F.C. Galați, Rapid, Jiul, Di
namo, Politehnica Timișoara, A.S. Ar
mata Tg. Mureș și C.F.R. Cluj.

PARTIDA PETROLUL — RAPID 
VA FI TELEVIZATA

CINE VA PRIMI „DRUM LIBER"
PENTRU SEMIFINALE?

O Ștefan Covaci nu are secrete; Arsenalul

declarațiilor—foarte aprins și 
mult

ofensiv O De
la un dorit 0—0 al

învăluit In mister • Duelul

la circumspecția lui Metz 
Juventusului

Un Pescaru de pildă, Dumitru, Do- 
mide, Broșovschi; Lereter a fost șl 
el acum 5—6 ani un tip de jucător 
polivalent, folosit nu întîmpîător 
ca Jolly-jokeri", după cum Badea 
era un fotbalist din aceeași nobilă 
familie... Oricum, lista nu e prea 
lungă. Ș; pentru că am ajuns la o 
numărătoare, nu putem să nu fa
cem referire la una din observațiile 
jucătorilor steliști după întoarcerea 
lor din Brazilia: „Fără să le pri
vești numărul de pe tricou nu poți 
să știi ce post ocupă majoritatea 
fotbaliștilor brazilieni pe care i-am 
văzut jucind. Atacă perfect, se apă
ră foarte bine. Toți sînt, în aceiași 
timp, și atacanți și apărători de va
loare".

Și este evident că asemenea ju
cători, cum se găsesc destui și în 
Europa, îndeplinesc curent, obișnuit, 
sarcinile duble, ei fiind ceea ce se 
cheamă fotbaliști de tip universal.

Aceste rînduri nu-și propun, fi
rește, să demonstreze un lucru pen
tru unii deja demonstrat. Ele vor, 
cel mult, să fie un apc-1 la antrenori 
să nu aștepte să le pice (... de la 
alte echipe) astfel de jucători, ci 
SA-I FORMEZE. Pentru că aseme
nea fotbaliști multilaterali se for
mează (de multe ori de Ia vîrsta 
junioratului) greu, este adevărat, cu 
trudă, cu experiențe, cu risc și chiar 
cu tributul unor insuccese.

Marius POFESCU

Meciul Petrolul — Rapid, din etapa 
XVIII-a a campionatului Divizieia

A, care se va disputa duminică 26 
martie, va fl transmis pe micul 
ecran, cu începere de la ora 14.

TRIAL DE JUNIORI, 
TN CAPITALA

Vineri 24 martie, de la ora ÎS, pe 
renul nr. 4 al complexului sportiv _ 
August", va avea loc un Joc de selecție 
pentru juniorii născuțl după 1 august 
1955.

Din cei aproximativ 40 de juniori mici 
de la cluburile și asociațiile bucureștene 
— cărora li se vor alătura alțl cîțiva din 
provincie — vor fț selecționați acei ju
cători rămași in vederile antrenorilor C. 
Ardeleana și 
rea

1.
2.
3.
4.
5.

te-
.23

V. Zavoda Dentru âlcătui- 
lctului de perspectiva.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET—REZERVE

„U* Cluj
Dinamo
Petrolul
Crișul 
Steaua

6. Univ. Craicn a
7. Rapid

F.U. Argeș 
U.T.A.
Jiul
Steagul roșu 
Farul
Politehnica
A.s.A. Tg. Mureș
C.F.R. Cluj
Sport Club Bacău

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17 12 3 2 39—16 27
17 11 3 3 37—13 25
17 11 3 3 34—19 25
17 8 3 6 21—20 19
17 9 0 8 35—21 18
17 7 4 6 18—12 18
17 6 5 6 30—23 17
17 6 5 6 21—22 17
17 7 3 7 22—25 17
17 6 5 6 20—25 17
17 6 2 9 26—26 14
17 5 4 3 19—24 14
17 4 4 9 13—27 12
17 5 2 10 19—37 12
17 3 5 9 12—37 11
17 4 1 12 14—38 9

DUMITRACHE RESTABILIT - VA JUCA AZI LA CONSTANTA
ziua meciului cu 
avut febră. Acum 
s-a prezentat la 
se află cu trico-

Zilele trec, meciul cu Ungaria se 
apropie. Lotul nostru național își 
continuă pregătirile conform planu
lui alcătuit de antrenori.

Azi, la Constanța, tricolorii se 
află în fața unui nou examen 
public. Lotul va întîlni pe Farul, 
după care, seara, jucătorii Se vor 
înapoia în Capitală.

Desigur, toată lumea dorește ca 
în această perioadă, selecționabiliî 
să se simtă bine, să fie apți de

joc. Iată de ce lipsa lui Dumitrache 
din formația sa de club, duminică, 
la Brașov, i-a făcut pe unii să se 
întrebe ce s-a întâmplat cu inter
naționalul dinămovist.

Pentru a afla răspunsul, ieri, ne
am adresat vicepreședintelui clubu
lui bucureștean, Alexandru Ene, 
care ne-a spus următoarele: „Du
mitrache a avut săptămîna trecută 
o stare gripală, care l-a împiedicai 
să ia parte la cîteva antrenamente.

Mai mult, și în : 
Steagul roșu, el a i 
e refăcut Luni : 
lot și în prezent i 
lorii la Constanța*.

Așadar, nimic grav cu jucătorul 
dinămovist. După toate probabilită
țile, el va juca astăzi în meciul cu 
Farul. Ne-a spus-o chiar antrenorul 
Angelo Niculescu.

CE VEI FACE MÎINE?
(Urmare din pag. 1)

căsătorie. Studentă fruntașă la „Fi
lologie", ea a avut, de la început, 
așa cum avea să ne spună prof. I. 
Dobrițoiu, secretarul clubului, o în- 
rîurire dintre cele mai pozitive, în 
prdcesul formațional al lui Ion Oble- 
menco, în stimularea voinței lui de 
a se pregăti atît pentru marea perfor
manță de pe stadion, cît și pentru 
aceea de pe frontul învățăturii. Pe 
ambele planuri, se desfășoară o ade
vărată... întrecere între soți, care de 
multă vreme este purtată sub sem
nul egalității.

N-am plecat, însă, de la Craiova, 
cu un singur exemplu ilustrativ 
pentru munca de educație și pentru 
reușitele ei, la clubul Universitatea. 
Pentru iubitorii fotbalului, avem și 
alte multe exemple. Portarul Uni
versității Craiova, Teodor Pilcă, nu 
este numai un temerar apărător de 
buturi. Student de frunte, în anul 
IV la secția economie industrială a 
Facultății de studii economice, el 
este, totodată, un neobosit activist 
obștesc la asociația studențească din 
oraș. Și, vă asigurăm, pe de altă 
parte, că nici soția, nici băiețelul lui, 
în etate de trei ani, nu au nici cei 
mai mic motiv să se plingă de com
portamentul capului de familie. Dim
potrivă! Mai tinerii Bălan și Donose 
nu cunosc încă răspunderile cursu
rilor universitare, dar, pregătindu-se 
pentru ele, se mîndresc, deocamdată, 
cu notele pe care le iau la liceul 
„Nicolae Uălcescu". La polul celă
lalt al vîrstelor, veteranul echipei, 
inginerul Florea Martinovici, oferă 
colegilor din echipă un bun exem
plu, prin felul cum muncește la In
stitutul de proiectări miniere. Acolo 
nu trage niciodată în bară sau pe 
lingă poartă ! La fotbal, deh, se mai 
tntîmplă, deși Florea Martinovici 

-face și în acest domeniu dovada u- 
nei pregătiri conștiincioase, în nume

roase ore de antrenament colectiv și 
individual.

■ Dar, să nu rămînem numai în lu
mea fotbalului, mai a’es că Univer
sitatea Craiova are 192 de sportivi 
legitimați, la atletism, baschet, hand
bal, judo, șah, tenis de masă și fot
bal. Spațiul nu ne permite să insis
tăm prea mult, dar nu se poate, de

pildă, să nu amintim de atletul Flo
rin Șișu, campion județean la triplu 
salt și la lungime, care este gata 
să atingă pragul celui de al treilea 
an la „filologie" sau de baschetba- 
lista Florentina Mirea, șefă de pro
moție la Facultatea de chimie (no
tele ? Numai 9 și 10), de handbalis
tul Gheorghe Duță, și el unul din
tre studenții fruntași ai Facultății 
de matematică), de baschetbalistul 
Liviu Boboc, student fruntaș în anul 
I la facultatea de chimie etc.

Este adevărat, însă, că nu ne-am 
întîlnit numai cu aspecte pozitive 
în activitatea profesională a sporti
vilor. Unii dintre sportivii clubului 
nu s-au încadrat în linia generală, 
ci au tratat studiul cu superficiali
tatea cu care tratează și antrena
mentele, au absentat fără motiv de 
la cursuri, nedîndu-și seama că a- 
ceia pe care îi păcălesc în felul a- 
cesta sînt ei înșiși. Astfel, voleiba
listul Dinu Alexandrescu repetă a- 
nu! Ia Facultatea de Electrotehnică, 
fotbaliștii Vasile Ilîrzoiu și Cornel 
Berneanu se află și ei în aceeași 
situație la Liceul nr. 5. Din echipa 
„mare" de fotbal, nu dau exemple 
bune în această direcție Lucian 
Strîmbeanu și Ion Velea, frecvența 
lor la cursuri lăsînd de dorit. Ci
tind aceste aprecieri, presupunem că 
și voleibalista Felicia Faraschivescu 
sau baschetbalistul Marcel 
se simt și ei stingheriți. Și 
mai ei...

Popescu 
nu nu

★
îndeplinindu-șl funcțiunile 

nitate sportivă de performanță, clu
bul Universitatea Craiova nu negli
jează nici una din laturile muncii e- 
ducative, menite să contribuie la 
buna comportare a membrilor săi, 
în perimetru! terenului de sport și 
dincolo de el, în societate. De alt
fel, în cadrul fiecărei secții sint fi
xate responsabilități precise legate de 
munca de educație. Și ele au fost 
încredințate unor persoane de pres
tigiu, cum ar fi dr. N. Vintilă (judo), 
asistent Lucian Bușe, (baschet), asis
tent N. Zamfir (volei) etc. Clubul 
este preocupat de promovarea prin
cipiilor de etică și conduită comunis
tă, de intensificarea activității po- 
litico-ideologice, de combaterea men
talităților retrograde, a tendin-

de u-

ȘTEFAN CHITII (PO'ANA ClMPINA)

Duțni- 
în pre- 
a avut

ÎNV. GÂTOR ÎN PRIMUL CONCURS
rl ZĂRNEȘTI (prin telefon).

nică. pe un timp frumos și 
zența a 6 000 de spectatori, 

'! loc. in organizarea asociației spor
ire Torpedo, primul concurs de 
motocros al anului. S-au prezentat 
ta start concurenți din Brașov, Plo- 

\ iești. Cîmpina, Tg. Jiu, Moreni, Bu- 
yău și Zărnești. După întreceri viu 
disputate, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : clasa T0 cmc — 1.

DE M3T0CR0S AL SEZONULUI
P. Oprea (St. r. Brașov), 2. I. Popa 
(Torpedo Zărnești). 3. C. Popescu 
(Torpedo Zărnești) ; juniori : 1. A. 
Bene'dec (St. r. Brașov), 2. I. Șei
tan (Locomotiva Ploiești), 3. I. Vic- 
toraș (Automobilul Buzău) ; clasa 
pină la 500 cmc seniori: 1. Ștefan 
Chițu (Poiana Cîmpina), 2. P. 
Lucaci (St. r. Brașov), 3. Fr. Szin- 
te (Locomotiva Ploiești).

C. CHIRIAC, coresp.

țelor de vedetism și căpătuială. 
Nu este lipsit de interes să arătăm 
că în cadrul clubului funcționează șl 
o comisie de disciplină, care nu este 
de loc îngăduitoare față de abaterile 
de orice ordin ale sportivilor, decit 
organismele similare ale federații'or. 
Nici n-ar putea fi d.spusâ, de alt
fel, la concesii, o comisie prezidată 
de conferențiar C. Barbu și avind ca 
membri pe lectorul Ion Constanti- 
nescu, asistentul I. Dobre și prof. dr. 
docent Eugen Dobrin .

Se poate spune că nimic din ceea 
ce este legat de munca de educare 
a sportivilor nu se face la întim- 
plare, nu are un caracter de campa
nie. Această muncă este considerată 
ca un obiectiv permanent al clubu
lui, fără epoci de flux ți reflux.

Aria muncii educative a fost ex
tinsă și în rindurile spectatorilor, a 
celor care nu dau întotdeauna clu
bului sprijinul necesar sau ințeieg 
greșit acest sprijin. Munca aceasta 
se desfășoară prin materialele difu
zate la stația de amplificare, prin 
cele 10—15 000 de programe tipărite 
la fiecare meci (anul trecut. încasă
rile din programe au totalizat suma 
de 128 000 lei, realizindu-se un bene
ficiu net de 30 000 lei) prin Intiini- 
rile periodice dintre sportivi și sim- 
patizanții lor In ciuda acestor mij
loace de educare, unii spectatori sînt 
surprinși în— ofsaid, fie din punctul 
de vedere al comportamentului lor 
în tribune (deși s-au realizat pro
grese. în general, sub acest aspect), 
fie din acel al atașamentului pentru 
club și echipă, declarat în vorbe, 
dar neconfirmat întotdeauna și prin 
fapte. Nu este, oare, semnificativ, în 
acest sens, că la meciul Universi
tatea Craiova — Politehnica Iași, 
disputat la 9 mai 1971, au fost de
pistați 50 de spectatori fără bilet (și, 
fără indoială, mai erau și alții) ? 
Dar, amenda n-a întirziat să rină : 
cei în culpă au trebuit să cumpere 
cite zece bilete de intrare!

Dar ce s-ar putea spune pe mar
ginea altui fapt : în timp ce spec
tatorul craiovean nu concepe că e- 
xistă pe lume o echipă mai bună 
decit formația care reprezintă ora
șul. fiind gata să se ia de piept cu 
oricine pentru sportivii preferați, 
Universitatea Craiova nu are decit 
400 de membri susținători!

★
Vorbind despre munca educativă 

ce se desfășoară la clubul Universi
tatea Craiova, am socotit că nu sînt 
de loc lipsite de interes și aceste 
aspecte ale ei. Ele vin să se ală
ture celorlalte multe și variate ac
țiuni pe care le desfășoară clubul 
craiovean, pornind de la ideea că, 
intr-un oraș, un club sportiv nu este 
numai o „fabrică" de performeri, ci 
și un atelier în care se plămădesc 
caractere, se asigură unor tineri un 
climat propice pentru a putea înain
ta cu pași siguri, nu numai în are
na întrecerilor sportive, ci și în ma
rea arenă a vieții, unde reușita de
pinde mai mult ca oriunde de o ma
re capacitate, de o înaltă conștiință, 
de o muncă fără preget, spre binele 
lor și al societății din care fac parte.

Glasgow... Londra... Liege... Lisa
bona.» Tașkent... Berlin... Sarajevo... 
teatre ale unor mari dispute fotba
listice pe scenele „Cupei campioni
lor europeni", „Cupei cupelor", și 
„Cupei U.E.F.A.*. E manșa a doua 
a sferturilor de finală și, cum 
prima încrucișare de spade n-a dat 
verdicte prea clare, acest al doilea 
act devline de două ori mai decisiv.

„Finala de la Londra" — vom 
Începe cu ea, fiindcă așa este soco
tit meciul Arsenal — Ajax — ca
pătă în prezentările ziarelor din 
capitala engleză și dan Amsterdam 
— dar nu numai de acolo — di
mensiunile unei veritabile partide 
care poate prefigura cîștigătoarea 
competiției. Olandezii au descins 
luni după-amiază la Londra, fiind 
pur și simplu asfixiați de mulțimea 
fotoreporterilor și a ziariștilor. An
trenorul Ștefan Covaci n-a făcut 
un secret din faptul că Ajax n-a 
venit să se apere în fața jucători
lor Arsenalului : „Cînd ai un ju
cător cum este Cruyff, ar fi o 
crimă să-ți faci planuri de apărare. 
Un 2—1 se apără ataeînd..." spunea 
Ștefan Covaci unui redactor de la 
„Times" care și-a intitulat reporta
jul astfel: „Simpaticul antrenor ro
mân al lui Ajax nu are secrete!” 
Dinspre Highbury, „cetatea Arse
nal", nici o vorbă. Misterul îi în
văluie pe Radford, Graham, Char
lie George și ceâlalți „tunari". Nu-i 
vorbă că și anemica victorie din

un team din a
mult din dispoziția

patracupă, 
ligă, 
celor

Jock Stein, foarte sigur de obi
cei în pronosticuri, tace și ei, la 
Glasgow, 
bil după 
ți omul 
preferă 
Dozsa — 
luni, la orele serii — afișează ati
tudinea echipei care nu mei are 
nimic de pierdut. Duna! II va juca, 
în tandem cu Bene. La Lisabona, 
Jose Augusto — antrenorul secund 
al lui Benfica și purtătorul ei de 
cuvînit — joacă un rol diametral 
opus celui „îmbrăcat" de Stein ; el 
crede fără nici o reținere în elimi
narea lui Feyenoord. „Jordao e prea 
iute pentru Israel" spune fostul ex
trem dreapta al echipei Portugaliei. 
Iar „libero"-ul lui Feyenoord răs
punde : „Nu cu viteza trebuie să-i 
oprești pe acești iepuri tineri. Veți 
vedea cum va fi stopat Jordao! 
Un mic duel al declarațiilor s-a pe
trecut și la Liăge. Bertini, cel mai 
arțăgos dintre jucătorii lui Inter- 
nazionale, a lansat următoarea pre
zicere : „Semmeling și Van Moer 
la un Ioc nu fac cît un Mazzola 
dezlănțuit. Cine l-a văzut în jocul 
retur cu Borussia știe că el poate 
bate singur o echipă!“. Rene Hauss, 
antrenorul belgienilor replică ime
diat : „Orice echipă dar nu una 
care se numește Standard Ltâge.

în fața
a tăiat 
de la Arsenal ...

Celtic a șchiopătat vfizi- 
vicrtoria de la Budapesta 
lovit de atitea surprize, 
acum prudența. Ujpestd 
aterizată In orașul scoțian

GREAVU, FAIR-PLAY...
Duminică, pe stadionul Republi

cii. Fotbaliștii se retrag, după ul
timul fluier al arbitrului Băduilescu. 
Aștept jucătorii la gura tunelului 
ce duce spre cabine. Piteștenii sînt 
bucuria întruchipată. Au învins doar 
Rapidul, la Bucureștii... Rapiddștii... 
ca o echipă care mai visa titlul și 
r. pierdut în propria-i arenă. Giu- 
leștenii sînt nervoși. Reacție fireas
că, umană. Unii își fac reproșuri. 
Alții tac de atîte necaz. Jos, în 
tunel. îl aud pe Lupescu, căpitanul 
echipei, 
Zoltan 
tribuna 
depășit 
cînd nu trebuia 
aici și pină a-1 
înfrîngere, cum 
„microbiști" din ... . . . . _
cale mult prea lungă ! îl aud și pe 
binu vorbind tot despre arbitraj. 
Nu zice că el ar fi vinovatul, dar 
despre arbitraj vorbește. Și atunci 
intervine Ilie Greavu, proaspătul 
vicepreședinte al clubului.

...Eram ia spatele lui Lupescu și 
Dinu cînd l-am auzit rostind, franc, 
cîteva cuvinte de mare onestitate: 
„Să lăsăm arbitrajul, băieți! Noi am 
jucat astăzi slab, noi ne-am învins! 
Despre asta ar trebui să discutăm. 
Dar nu acum, cînd sintem încă sub

vorbind despre
Szilagyi, 
centrală 
de joc.

arbitraj, 
tușierul dinspre 

a fost intr-adevăr 
A ridicat steagul 
și invers. Dar de 
scoate vinovat de 

spuneau câțiva 
spatele porții, e o

imperiul nervilor și al meciului 
pierdut!". Lupescu a aprobat tacit 
ideea fostului său coleg din linia 
de fund a Rapidului. Dinu n-a mai 
zis nici el nimic. Au intrat în ves
tiar tăcuți, cu ochii plecați ...

In fața vestiarului rapidist, cîțiva 
simpatizanți (ajunși, pe semne, prin 
eforturi serioa-e aici !) discută tot 
despre arbitraj. Ilie Greavu are 
însă bărbăția și curajul să frîngă 
și acest logos fals : „Vorbiți mai 
bine despre echipă, despre greșelile 
noastre și despre meritele adversa
rului. Pentru că a fost un adversar 
bun!“. Cei cîțiva suporteri ai 
Grantului au tăcut, puțin rușinați, 
dar mai mult ca sigur convinși. „Să 
convingi — spunea cîndva. un înțe
lept — nu-i greu, atunci cînd sin
gur ești convins!" Ilie Greavu era 
convins de dreapta înfrîngere a 
echipei sale. (El, cel care înaintea 
meciului a fost primul ce-a măr
turisit încrederea în izbîndă...). Dar 
pentru ca această convingere să 
devină atitudine, mai puțin pentru 
sine și mai mult pentru ceilalți, e 
nevoie de tărie de caracter. Și noul 
vicepreședinte al clubului Rapid, 
flie Greavu. a dovedit-o ...

Mircea M. IONESCU

IN DISCUȚIE

REPREZENTATIVA MASCULINĂ
(Urmare 
din pag 1)

(Urmare din pag l)

efortului dorit de antrenori. Ace
lași efort se poate realiza și prin 
alte exerciții, mai puțin plictisi
toare Și, cu certitudine, mai efi
ciente, exerciții stimulative, cu ca
racter de întrecere și angajare fi
zică directă între 2—3 sau mai 
mulți jucători.

— Sinteti unul dintre handbaiițtii 
cu indelungată experiență in lotul 
național. Cum apreciați recenta ac
țiune de reîmprospătare a echipei?

— m principiu, sint perfect de 
acord eu ideea împrospătării lotu
lui, atita timp, insă, cit acest lucru 
nu dereglează mecanismul echipei, 

în
o 

de
ce

Era. deci, necesară o gradare 
timp foarte minuțioasă și nu 
restructurare forțată, de dragul 

realiza cu orice preț! De 
de ușor la jucă-
fi bătrini pe plan 
numeroasele ase- 
numesc doar pe

a o 
să renunțăm aUt 
tori departe de a 
sportiv (și dintre 
menea cazuri 
cele ale luă Goran — 28 de ani și 
Moldovan — 27), în loc să-i păs
trăm și să le fructificăm in conti
nuare marile calități și prodigioasa 
experiență ?

datorită vîrstei, 
ediția din acest 
numără : Remus ___  __
durat, Marian Lazăr, Simion Cuțov, 
Sandu Mihalcea (participant la toate 
edițiile Criteriului). Alături de ei 
vor urca treptele ringului alți tineri 
pugiliști, dornici de afirmare, care 
cu siguranță în anii următori au 
mari șanse de a se număra printre 
cei mai buni boxeri din țară. Iată 
programul : reuniunea I, miercuri, 
ora .18, categoriile semimuscă, cocoș, 
semiuțoară, semimijlocie, mijlocie și 
grea : reuniunea a II-a, joi, ora 18, 
categoriile muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică șl semigrea. Reuniunea 
finală : sîmbătă, ora 18. La fiecare 
categorie vor participa cite 4 pugi
liști.

vor participa și la 
an Printre ei se 

Cosma, Dinu Con-

GHEORGHE VULPE, CÎȘTIGĂTORUL
„CUPEI OȚELARULUI

în Sememe a 
ediție, la probe 
Oțelarului“. Au participa:, 
schiorii reșițeni și o serie de fruntași 
ai schiului nostru. Timpul frumos a con
tribuit la constituirea unei atmosfere de 
concurs excelentă dar zăpada puțină a 
creat unele probleme organizatorilor. 
Trofeul a revenit lui Gheorghe Vulpe 
(Dinamo Brașov), care a ciștigaț com
binata alpină. REZULTATE 
fond seniori, 15 km : 1. 
raimanul Bușteni) 59,16, 2.
(Olimpia Reșița) 77,24, 3. H. 
pia Reșița) 91^5: senioare, iv n-i... 
Aurora Ioniță (Olimpia Reșița) 62,01, 
Hdico Kussy (Olimpia Reșița) 
juniori, 10 km : 1. C. Vișan (Caraimanul 
Bușteni) 39.39 : 2. Gheorghe Dogaru (Ca
raimanul Bușteni) 41.56, 3. R. Benicick 
(Olimpia Reșița) 54,16; junioare. 5 km : 
1. Sorina Rădulicea (Olimpia Reșița) 
27,54, 2. Lucia Beneczick (Olimpia Reșița) 
33,28; slalom uriaș, seniori : 1. Gh. Vulpe 
(Dinamo Brașov) 79,0. 2. M. Focșeneanu 
(S.B.C.S.) 79,3. 3. St. Moldoveanu (Carai
manul) 79,9, 4. T. Munteanu (C.S.M. Re
șița) 84.7 ; senioare : 1. Elena Neagoe 
(Caraimanul) 90.9. 2. Nela Voloșincu
(C.S.M. Reșița) 84,7, juniori : 1. T. Miclo 
(S.S. Reșița) 90,7, 2. Gh. Andrico (S.S. 
Reșița) 90,9; junioare : 1. Monica Weber 
(S.S. Reșița) 58.8 2. Lucia Gitej (Carai
manul) 59,0. Gheorghe Vulpe (Dinamo 
Brașov) a ciștigat și slalomul special.

l«

aw: loc cea de a 1I-» 
alpine Și fond, a .Cupei 

alături de

N.
TEHNICE : 
Duda (Ca- 
V. Coleea 

Fett (Olim- 
10 km: 1.

. 2- 
63.20 ;

și, în plus, plăcerea de a 
jocul colegului său din 

sau din stingă
cine ați selecționa pentru

(Urmare ain pag. I)

Golul de la Milano nu atirnă nici 
zece grame 
noastre I".

Trecem Ia 
rul partidei 
Steaua roșie 
de orașul Tașkenit unde 
este admirabilă. Campiionii Iugosla
viei au sosit fără Filipovici și 
Geiaici, amîndbi accidentați, și deci 
cu procentajul corespunzător de mo
ral în minus. Oamenii lui Beskov 
— cu o netă ridicare a cotei de 
șanse la calificare în urma succe
sului de la Belgrad — contează 
pe tandemul Evriujihin-Gherșoovfci 
în întrecerea cu apărarea — pro
babil aglomerată — a elevilor lui 
Miljanicii. Mai mult de jumătate 
intrată în semifinale, Dynamo Ber
lin nu ia de loc în glumă returul 
în care pornește de la 2—0. „Am 
văzut eu răsturnare de trei goluri 
diferență în 3—4 minute. Dar în 
90 cite nu se pot întîmpla!"—iată 
părerea lui Metz autorul oelor două 
șuturi-gol diin prima partidă cu 
Aatvidaberg.

în „Cupa U.E.F.A.", Milan și Tot
tenham așteaptă pe celelalte două 
partenere ale semifinalelor. Zelez- 
nicear, împinsă de un stadion arhi
plin, la Sarajevo, și cu un gol 
avantaj pare a fi a treia semifina- 
listă. Iar Wolverhampton, a patra, 
în ciuda disperării cu care Anastasi, 
Causio, Sailvadore și Haller se vor 
agăța de un 0—0 salvator pentru 
actualul 
Italiei.

lii craterul victoriei

„Cupa cupelor". Retu-
Dinamo Moscova —

Belgrad va fi găzduit 
vremea

lider al campionatului!

Eftimie IONESCU

Citiți azi în revista

• Cum au jucat selecjionc 
bilii in etapa de duminica c 
Diviziei A.
• „Interviul săptâmînii": I 

despărțirea de gazon, Nun 
weiller lil face confesiuni.
• In intimitatea secțiilor d 

fotbal Steagul roșu Brașov ș 
Progresul București.
• Notele acordate jucător 

lor și arbitrilor în meciurile 
etapei a 17-a ; echipa etapei ; 
echipa campionatului.
• Cronici de la meciurile 

derby ale etapei inaugurale c. 
returului Diviziei B.
• Albert a fost reintrodus 

în lotul reprezentativ al Unga
riei.

• Zile febrile pentru Bou
logne înaintea dublei întilniri 
România — Franța.

© Rubricile permanente : 
Carnet; In 7 zile ; Prim plan ; 
Chenar extern; Din fotbalul 
internațional.

LOTOPRONOSPORT
CIȘTIGATORII EXCURSIILOR tN BUL
GARIA ȘI GRECIA ATRIBUITE LA 
TRAGEREA SPECIALA LOTO A MĂRȚI

ȘORULUI DIN 7 MARTIE 1972

I

— Care sînt calitățile cerute as
tăzi unui bun jucător de semi
cerc 7

— Jucătorul de semicerc este, prin 
definiție, un jucător de... sacrificiu, 
activitatea Iui fiind subordonată, 
mai mult decit a celorlalți, intere
selor echipei. El are deci, posibili
tăți mai reduse de afirmare deși, 
în concepția multor specialiști de-ai 
noștri, ar trebui să realizeze mai 
mult decit să contribuie la reali
zare ! Refertndu-mă strict la calită
țile cerute unui jucător de semi
cerc, acestea sînt: viteză — sub toate 
formele ei (de reacție, de depla
sare etc.), putere de angajament fi
zic. intuiție in anticiparea fazelor 
de joc 
facilita 
dreapta

— Pe
postul de Pivot în echipa națio
nală ?

— Este o întrebare dificilă sau, 
mai bine zis, incomodă, dar voi 
răspunde sincer, așa cum cred și, 
mai ales, cum simt Alături de Sa- 
mungi, înțeles și lăsat să joace ca 
pină nu de mult, mai pot evolua 
cu succes tinerii Bota și Stockl, ju
cători de mare perspectivă, cu ca
lități excelente, care îndeplinesc 
intrutotul cerințele Jucătorului mo
dern de semicerc, 
cu riscul de a fi 
de modestie, cred 
rezolva încă, in 
bune, sarcinile care îmi 
cadrul echipei, dacă aș fi 
lăsat să joc !

— Credeți că disciplina 
lor din reprezentativa țării, atit la 
antrenamente, cit și în afara lor, 
este mulțumitoare ?

— Fără îndoială că nu, in nici 
unul din cazuri. Există însă mul
tiple cauze care au dus la această 
stare. Disciplina in cadrul unei co
lectivități este condiționată de at
mosfera - • - - - -
mosferâ plină de nervi, de ceartă 
și de... vînătoare a greșelilor, e 
normal să răbufnească și să se facă 
simțite 
Apoi, 
chestiunea 
echipei, 
trebuie 
pedepsite prin sancțiuni și măsuri 
exagerate ! Toate acestea constituie 
numai gîndurile mele. Pentru a 
reuși să depășim momentul critic 
în care ne aflăm, trebuie în primul 
rînd, să redevenim noi cei care am 
fost: colegi, prieteni, sitrîns legați 
și înțelegători. Mă refer, deopotrivă, 
la jucători și antrenori 1

Repet insă, chiar 
acuzat de lipsă 
că eu mai pot 
condiții foarte 

revin in 
ințeles și

jucători-

interioară. Or, într-o at-

abateri de la disciplină, 
cred că o dată rezolvată 

atmosferei din cadrul 
abaterile de la disciplină 
PREÎNTlMPINATE și nu

Centralele industriale, uzinele și ce
lelalte întreprinderi legate de pro
ducția națională auto. A.C.R. a or
ganizat recent o masă rotundă, în 
jurul căreia au fost chemați toți 
acești factori. Din păcate, au lipsit 
de la consfătuire tocmai reprezen
tanții Ministerului industriei con
structoare de mașini, Uzinei de au
toturisme Pitești și PECO, cei mai 
interesați și legați de automobil. Din 
luările de cuvint ale reprezentan
ților Centralei industriale Danubia
na (ing. T. Volintiru), Uzinele meca
nice Mușcel (ing. ’ ‘
treprinderea 
Auto-tractor ___ ____
I.D.M.S. (ing. D. Brebenel), Ă.D.A.S' 
(dir. A. Mînzină), șl ale reprezentan
ților presei centrale s-a constatat 
că sportul automobilistic va găsi 
multe uși deschise. Rămîne ca și 
Comisia sportivă națională auto, la 
a cărei organizare pe baze noi va 
păși A.C.R.. să acționeze cu fermi
tate și pasiune pentru ca automobi- 

fratele său 
făgașul unei 
necesităților 
actuale.

Categoriile I șl P (6o excursii ta Bul
garia și Grecia) : 1. Antoniade Dan — 
Alba Iulia ; 2. Popit! Katalin — Arad ; 
3. Mihai I. Ion — Pitești ; 4. Bevesz A- 
dalbert — Oradea ; 5. Filipoiu Ion și 6. 
Kiss Irina din Brașov; 7. Blănaruc Mi
tica — Galați: 8. Urda Bodica — Vișeul 
de Sus județul Maramureș; 9. Lako Ia- 
noș — Tg. Mureș; 10. Cioarec Dan — 
Focșani; 11. Clurât Ion; 12. Vasile G. 
Manca; 13. Velea Eugen; 14. Soco-lescu 
Elisa beta; 15. Totu Eiefterie; 16. Ducu- 
lescu Vasile și 17. lanls Regina toți din 
București; 18. Beneciek Dominic — Arad; 
19. Chiriță Ioan ; 20. Velcescu Dinu din 
Pitești; 21. Georgescu I. Mihai — C. 
Lung Muscel; 22. Negruț Mircea și 23. 
Marinovici Victor din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej județul Bacău; 24. Hia- 
pek Iozeg — comuna Tileogd, județul 
Bihor; 25. Salomir Mircea — Bistrița; 
26. Blag Nicolaie — corn. Florești jude
țul Cluj; 27. Nemes Samoilă — Cluj; 28. 
Hirlan Alexandru — Cluj; 29. Haiduc 
lancu Jianu; 30. Popa Ilie din Craiox'a;
31. Ungureanu M. Gheorghe — Galați;
32. Harangia Vasile — Hunedoara: 33. 
Voinea Ian — corn. Țibănești județul 
Iași; 34. Uță Valeriu — iași; 35. Măciu- 
ceanu Eugen — Buftea județul nfov: 
36. Fecăche Margareta — Baia Mare; 37. 
Damian Vasile Sighișoara; 38. Andrlciua 
Constantin; 39. Nădejde Soarlat din Pia
tra Neamț; 40. Stan Vasile — corn. Rău- 
ceștl județul Neamț; 41. Popescu Gheor
ghe: 42. Treliacov Natalia din Ploiești; 
43. Oncescu C. Constantin — corn. Ll- 
pănești județul Prahova: 44. Cozan I. 
Floarea: 45. Ciobanu Vasile din Breaza; 
46. Darie T. Elena — com. Scăianl ju
dețul Prahova: 47. Chimpan Ludovic — 
Ciupenceni județul Satu-Mare; 48. Costin 
Aurel — Satu-Mare; 49. Vasile Petru șl 
50. Contici Victorian din Timișoara; 51. 
Stoianov Klemono — Timișoara; 52. 
Domciuc Petrea; 53. Socaciu Florian; 54. 
Guțu Gheorghe; 55. Zane Tudor; 56. Mi- 
gelea Gheorghe; 57. Zsido Francisc; 58. 
Ciurduc Marin și 59. Costache Vasila 
toți din București; 60. Burian Aurelia —• 
Tg. Mureș.

PRONOSPORT

de 
(ing.

Gh. Klein), In- 
comerț exterior 
V. Prelipceanu), 

“, A.D.A.S.

lismul și kartingul — 
mai mic — să intre pe 
dezvoltări pe măsura 
și posibilităților noastre

CATEGORIA I: (13 rezultate)
1 variantă 5O«/o a 49 271 lei și 6 va
riante 10o/o a 9 854 Iei j

CATEGORIA a
te) 54,20 variante

II-a: (12 rezulta- 
a 2 400 lei;

CATEGORIA a
tate) 671,55 variante a 291

IlI-a: (11 rezul- 
lei.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT.

MlINE, LA BUCUREȘTI, REGIA RENAULT PREZINTĂ ULTIMELE SALE CREAȚII
Miine dimineață, ziariștii de spe

cialitate sînt invitații regiei Renault 
cu ocazia prezentării în țara noas
tră a ultimelor creații ale celui mai 
mare constructor de automobile din Franța.

Este vorba de modelele R 15, R 
17 și R 12 Gordini, variante ale lui 
R 12, fabricat în licență și de uzi
nele U.A.P. sub numele de Dacia 
1300. Totodată, va fi prezentată și 
ultima creație a regiei, Renault 5, o 
mașină de mic litraj

După cum se știe, R 15 și R 
sînt mașini cu tendințe sportive 
tip „Coupă", primul fiind dotat 
motorul de 1300 cmc al lui R

17 
de 
cu

iar al doilea cu motorul mai puter
nic aț Iui R 15 (1600 cmc).

R 12 Gordini este o mașină de 
sport, care înlocuiește binecunoscu
tul R 8 Gordini și este conceput 
pentru promovarea tinerilor piloți.

Prezentarea acestor mașini va fi' 
completată cu o testare pe șosea 
și urmată de o conferință de presă 
cu dl. Ouin. secretarul general al 
Regiei naționale a uzinelor Re
nault, conferință care va avea loc 
vineri după-amiază la sala Palatului.

Prezentarea noilor modele Rena
ult și plecarea la testare se va face 
din incinta Expoziției din Piața 
Scînteii (Hanul Prahova), miine în- 
cepînd de la ora 9.



ASEARĂ LA LONDRA, U.T.A. A FOST LA UN PAS DE VICTORIE: 1-1 (0-0) CU TOTTENHAM

LONDRA, 21 (prin telefon) >0170 
spectatori, așa cum ne-a informat 
buletinul de presă prezentat la pauza 
meciului de către conducerea clu
bului organizator, au luat loc tn 
tribunele stadionului White Hart 
Lane pentru meciul Tottenham — 
U.T.A. Englezii au Intrat fără Chi
vers, suspendat pentru trei avertis
mente primite tn campionat, dar tn 
schimb cu Peters. Neyghbour, a fost 
utilizat tn linia de mijloc tn locul 
lui Beai.

Prima repriză a prezentat tn an
samblu o dominare teritorială a 
gazdelor dar, după 20 de minute, 
arădenii au reușit să echilibreze vi
zibil întrecerea. Cei mai buni oa
meni de la U.T.A. în această peri
oadă mi s-au părut Popovici, în 
primul rînd, apoi Broșovschi și Both. 
De altfel echipa lui Dumitrescu a 
realizat un joc indiscutabil mai bun 
decît cel de la Arad. Una dintre ex
plicații cred că este 
superior al lui 
„acoperit” foarte prompt pe cei doi 
fundași centrali. Dintre fazele cele 
mai importante, sînt de notat : min. 
20 — excepțională intervenție Vidac 
’a o lovitură cu capul a lui Gilzean ; 
min. 28 — Petescu, singur la 3 m de 
poarta Iul Jennings, este blocat de 
England ; min. 32 — Gilzean șutează 
în bară | min. 45 — Domide primește 
balonul la mică distanță de bu
turile engleze, dar unghiul de șut 
nu-i convenabil și el trimite min
gea pe lingă poartă.

Publicul, care a aplaudat adeseori 
echipa noastră în această primă re
priza, ti va acorda ovațiile sale și 
în a doua parte a meciului, pentru 
faza care va duce la deschiderea

randamentul 
Petescu, care i-a

* Al ViMiAi llll
•corului d« cltr» U.T.A. După ce 
Sima a ratat o excelentă aîtuațle 
(min. 52) Iar Popovlci a intervenit 
aalvator (min. 57), Jennings n-a mal 
putut face nimic tn fața irezistibilei 
acțiuni din minutul 62 : Both dema
rează, centrează cu cunoscuta-i pre
cizie (amintindu-ni-1 pe Fircalab) 
Kun ratează intercepția, dar Domide 
venit din urmă reia fulgerător tn 
plasă: 1—8 pentru U.T.A.

Dornici să recupereze handicapul. 
Jucătorii londonezi atacă în conti
nuare furibund, exercitând o puter
nică presiune la poarta lui Vidac, 
care este în mare formă. în minu
tul 79, de pildă, el apără o senzațio
nală bombă a lui Coates pe care în
treg stadionul o văzuse în plasă. 
Un minut mai tirziu, însă, U.T.A. 
este egalată la o fază fulgerătoare, 
autorul golului fiind același Coates, 
care-1 bate pe bravul portar arădean 
cu un tipic „heading" englez.

Finalul de joc ne arată un Totten
ham dezlănțuit și pe U.T.A. rezistând 
ca o fortăreață vie tn fața asalturi
lor gazdelor. Scorul partidei, 1—1, 
onorabil, bineînțeles, a confirmat ho- 
tărîrea echipei române de a părăsi 
elegant Cupa U E F.A.

Arbitrului Fernando Dos Campos 
(Portugalia) — care a condus corect 
— i s-au prezentat următoarele for
mații :

U.T.A.: Vidac — Birău, Lereter, 
Pojoni, Popovici — Petescu, Domide, 
Broșovschi — Sima, Kun, Both.

TOTTENHAM : Jennings — Evans, 
Knowles — Coates, England, Beal 
(Neyghbour) — Gilzean, Perryman, 
Pratt, Peters, Morgan.

loon CHIRILA

SCRIMERIi ROMÂNI

(prin telefon),MUNCHEN, 21
lată-ne în ajunul meciului — aș

teptat aici cu mare interes — cars 
va decide cine va merge mal depar
te In semifinalele Cupei cupelor i 
Bayern sau Steaua. In ciuda egalu
lui de la București, să nu credeți 
însă că munchenezii afișează un 
mare optimism. Incepînd cu teh
nicienii și jucătorii lui Bayern si 
continuînd cu presa și suporterii, 
toți socotesc că partida este destul 
de dificilă pentru localnici. Roth, 
unul dintre oamenii de nădejde ai 
lui Lattek, a declarat ziariștilor: 
„Meciul este greu pentru noi căci 
echipa Steaua, in care lordănescu 
mi sc pare cel mai bun jucător, este 
un „11“ complet".

Aprecierile asupra formației noas
tre au fost înlesnite de faptul că 
meciul de la București a fost tele
vizat șl amatorii de fotbal de aici 
au văzut, pe viu, jocul bun al Ste
lei (din prima repriză.

Asemenea aprecieri au circulat sl 
Ia antrenamentul de azi dimineață 
(n.n. Ieri), efectuat pe un stadion 
alăturat celui pe care se va juca 
miercuri seară, și la care au asistat 
cîteva sute de spectatori, antrenorii 
iul Bayern ca și jucătorii Roth și 
Zobel. Valentin Stănescu șl Gh. 
Constantin s-au rezumat să supună 
jucătorii la cîteva mișcări de gim
nastică, alergări, pase și la exer
sarea cîtorva faze fixe, totul tn de
cursul a 43 de minute. Au fost seu-

loase echipe 
continentului 

frican

tlțl Sătmăreanu și Tătaru. La sflrșl- 
tul antrenamentului, Valentin Stă- 
nescu a comunicat celor 15 ziariști 
•1 fotoreporteri formația pe care o 
va prezenta i Coman — Sătmăreap 
nu. Smarandache, Ilălmăgeanu. Cris- 
tache — Negrea, Vigu — Pantea, 
Tătaru, lordănescu, Ștefănescu.

In eventualitatea vreunei indispo
ziții, Naom va lua locul lui Negrea, 
iar Dumitriu, locul lui Ștefănescu. 
In alcătuirea formației, antrenorii 
echipei Steaua au căutat să mențină 
un echilibru de forțe între com
partimente, fără a neglija, în ace
lași timp, capacitatea atacului.

In ce privește pe Bayern, miinche- 
nezii au făcut un antrenament la fel 
de ușor azi după-amiază (n.n. ieri), 
antrenament cu caracter rșlaxator, 
menit să păstreze prospețimea fizică 
a jucătorilor. Gerd Muller a decla
rat : „Meciul este dificil dar. per
sonal, sint in formă, avid de goluri 
și nu văd in fața ochilor decît 
poarta*. De fapt golgeterul cam
pionatului vest-german se află In
tr-o excelentă dispoziție de joc, 
ceea ce nu-i incintă deloc pe apă
rătorii de la Steaua. Antrenorul bat- 
tek a comunicat următoarea forma
ție 1 Maier — Hansen, Breitnerz 
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, 
Krauthausen, Zobel, Miiller, Hoeness. 
Suhnholz.

In legătură cu arbitrul cehoslovac 
Krnavec, ziarele remarcă faptul că 
tot el a fost acela care a condus, 
in anul 1969. in Cupa cupelor, me
ciul St. Etienne — Bayern, pierdut 
de munchenezi cu 3—0, rezultat cu 
care au fost eliminați din compe
tiție. Deci, iată o coincidență care 
nu prea Ie face plăcere jucătorilor 
de la Bayern.

Să vedem Insă ce va fi miine 
seară (n.r — azi) pe stadionul Griin- 
wald, cu Începere de la ora 20 (21 
ora Bucureștiului), cînd echipele se 
vor afla față-n față. Cert e că tn 
tabăra jucătorilor de la Steaua se 
face simțită hotărîrea de a lupta 
din primul pînă în ultimul minut 
de joc.

AU PLECAT LA BARI
Ieri au părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se »pre Barl, loturile 
sabrerl, «padasinî, floretiști ți 
retiste care ne vor reprezenta 
în întâlnirea triunghiulară de 
mă ce va mai reuni în acest 
italian formațiile Poloniei și 
liei.

în întrecerea ce se va desfășura, 
de joi și pînă duminică, vor evo
lua i D. Irimiciuc, O. Vintilă, I. 
Budahazi, C. Nicolae, Al. Nilcă 
(sabie), Al. Istrate, C. Bărăgan, C. 
Duțu, A. Pongraț, N. Iorgu (spa
dă), Maria Vicol. Rodica Văduva, 
Maria Halchin Habala. Ana Hal- 
chin, Elena Pricop (floretă femi
nin), T. Mureșanu, I. Falb, St. 
Haukler, Cr. Costescu, T. Petruș 
(floretă masculin).

de 
flo
tară 
scri- 
oraș 
Ita-

MULTIPLELE CAI DE AFIRMARE 
ALE SPORTULUI AFRICAN

N-a trecut prea mult timp din 
seara de octombrie cînd în vastul 
și clocotitorul stadion din Ciudad 
de Mexico licărea pentru ultimele 
clipe tradiționala flacără olimpică, 
iar Pe tabela electronică se succe
dau inscripțiile „Mexico 1968 — 
Munchen 1972“. Era finalul unei 
mari competiții în care elita spor
tivă mondială se completase cu 
nume noi, printre care cele mai 
numeroase proveneau de pe conti
nentul african.

în concertul Internațional oferit

Turneul de șah de la Timișoara

CINCI CONCURENȚI ÎN LUPTA 
PENTRU PRIMELE LOCURI

telefon).

Petre GAȚU

TIMIȘOARA, 21 (prin
în localitate au continuat întrece
rile din cadrul Turneului interna
țional de șah, prin disputarea par
tidelor rundei a IX-a. Iată rezul
tatele : Barcza (Ungaria) — Kirov 
(Bulgaria) remiză, Cobo (Cuba) — 
Ghizdavu (România) 0—1, Messing 
(Iugoslavia) — Alexandrescu (Ro
mânia) 1—0, Espig (R.D.G.) — Un- 
gureanu (România) 1—0. Partidele i 
Ghițescu (România) — Honfj (Un
garia), Samkovici (U.R.S.S.) — Par- 
lov (România), Paolis (Italia) — 
Ghindă (România) au fost între
rupte. In clasament, pe primele

locuri situația se prezintă astfel i
1—2 l Honfi. Samkovial 5'/> p (1) 1 
3. Kirov 51/1 p; 4—5 Ghițescu.
Ghizdavu 5 p (1).

P. ARCAN — coresp. județean

MERCKX ÎNVINS!

FESTIVAL AL ȘTACHETEI LA TBILISI

EUROPA - AMERICA DE SUD 
IN OCTOMBRIE

Cu prilejul unei ședințe 
federației sud-americane de 
s-a stabilit ca la propunerea_____
ției argentiniene, In cursul lunii au
gust, cu ocazia Congresului FJFA 
de la Paris, să fie prezentată for
mula de desfășurare a turneului fi
na! al campionatului mondial cu 24 
de echipe in loc de 16.

De asemenea, a fost acceptată pro
punerea federației elvețiene de spe
cialitate de a se organiza tn luna 
octombrie, la Basel, un meci de fot
bal între o selecționată a Americii 
de Sud și o reprezentativă euro
peană.

a Ccn- 
fotbal 

federa-

• Cunoscutul internațional portu
ghez Simoes, căpitanul echipei de 
fotbal Benfica din Lisabona, s-a ac
cidentat la ultimul antrenament, su
ferind o fractură a brațului drept 
El nu va putea fi utilizat de formația 

olandeză 
ale

sa, care va întîlni echipa 
Feyenoord în sferturile de finală 
„Cupei campionilor europeni*.

• Echipa de fotbal „Naclonal* 
Montevideo, cîștigătoarea „Cupei 
tercontinentale*, a plecat tntr-un 
lung turneu în Europa și Orientul 
Apropiat. Fotbaliștii uruguayenl își 
vor începe turneul Ia Belgrad, ur- 
mînd să evolueze apoi în Turcia, 
Grecia, Liban, Kuweit șî Franța.

din 
in-

„Leoparzii* din Kinshasa, denu
mire pe care echipa națională a 
REPUBLICII ZAIR (fostă Ccngo- 
Kinshasa) o poartă cu mindrte. a 
trecut de mult hotarele țării. Zair 
a fost ani de-a riadul prima forță 
fotbalistică a Africii centrale și ce 
sud. și nu puține au fost echipele 
(cu „firmă”) care au treburi sâ se 
încline în fața „leoparzilor* dezlăn- 
țuiți, pe terenul lor de Ia Kinshasa.

Țara are peste 2 300 000 de km*, 
și 16 500 000 de locuitori, dar fot
balul — surpriză! — nu posedă de
cît 3 500 de jucători cu licență. îm- 
părțiți în patru ligi și patru cam
pionate regionale, urmate (anual) 
de un turneu național. Stadioanele 
cele mai importante sînt cele din 
Kinshasa —„Tata Raphael'(80 000 
de locuri) — și cel din Lubumbashi 
— jSese-Mobutu* (35 000 de locuri).

Cluburile de primă mină ale ță
rii se numesc T. P. Mazembe, Club 
Kinshasa. Renaissance Luluabourg, 
Union Lubumbashi

„Leoparzii” au avut întotdeauna 
o prezență mai mult decît onorantă 
pentru fotbalul autohton în „Cupa 
Africii*. în 1965 ți 1970, Zair a 
ajuns pînă în sferturile de finală 
ale competiției, a cucerit „Cupa* 
în 1968, iar anul acesta a fost în
vinsă în semifinale de reprezenta
tiva Mali, după ce eliminase, pe 
tind, Uganda (4—1 ți 1—0), Zambia

NOUĂ SCHIMBARE DE LIDER 
ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA BELGRAD
'A

BELGRAD, 21 (Agerpres), — în 
runda a 12-a a turneului feminin 
de șah de la Belgrad, Alexandra 
Nicolau (cu piesele negre) a pier
dut la Katia Jovanovici. Ivanka a 
învins-o pe Pihalici. Elisabeta Po- 
lihroniade a remizat cu Vokralova, 
rezultat consemnat și in partidele 
Lazarevici-Veroczi și Gordana Jo- 
vanovici-Belamarici. S-au întrerupt 
partidele Konarkowska Sckolov- 
Vreeken și Kovacevici-Kalachbre- 
ner.

în clasament conduce Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) cu 8 p și o 
partidă întreruptă, urmată de Ale
xandra Nicolau (România) și Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) — ambele 
cu cîte 8 p, Veroczi (Ungaria) — 
7 p; Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia), Gordana Jovanovici (Iugo
slavia) — 6 p. Vokralova (Cehoslo
vacia) — 5‘/j p (1), Ivanka (Un
garia) — 5 p (2) etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul Internațional de călărie de la 
Dortmund a continuat cu disputarea 
unei probe de obstacole. In care victoria 
a revenit to mod surprinzător tlnărulul 
sportiv vest-german Bernd Kuwertz. în
vingătorul, care a concurat pe calul «Isl- 
dor”, a parcurs traseul In lungime de 
510 m cu 13 obstacole In 37,6 și 2 p.p. șl 
Harvey Smith (Anglia) pe .Summerti
me" — 37,8 șl 4 p p. Campionul brazilian 
Nelson Pessoa (pe „Pass Op“), unul 
dintre favorițll probei, s-a clasat pe lo
cul opt.

Tn ultimele finale ale turneului de tenia 
de la Menton s-au Înregistrat următoa- 
rele rezultate î dublu bărbați : Farrel, 
Llyos (Anglia) — Higgins (SUA), Hos- 
kowtez (Austria) 7—5, 11—9; dublu femei: 
Charles, Coles (Anglia) — Borka. Szo- 
reny (Ungaria) 7—5. 6—3; dublu mixt: 
Charles, Farrell (Anglia) — Coles, Lewis 
(Anglia) 6—4. 3—6. 6—1.■
Disputată timp de trei zile la Santiago 
de Chile, întâlnirea de tenis dintre echi
pele Chile și Peru din cadrul „Cupei 
Davis" (zona sud-americană) s-a tnche- 
lai cu scorul de 4—1 in favoarea jucăto
rilor chilieni. în ultimele două partide 
de simplu, Prejoux (Chile) l-a Învins 
cu 7—6. 6—4 6—1 pe Martua, Iar Velasco 
(Peru) a dispus cu 6—4, 6—2, 2—6, 4—6. 
7—5 de Musalem.■
La Quayaquil in cadrul Cupei Davis, 
selecționata Columbiei a Întrecut cu 3—2 
formația Ecuadorului. în ultima partidă 
de simplu Ivan Molina (Columbia) a dis

pus cu S— 8, 6—2 (abandon) de Miguel 
Olivera.■
Turneul internațional de tenia de la Chi
cago s-a Încheiat cu victoria jucătorului 
olandez Tom Okker, care. In finală a 
dispus cu 4—6, 6—2, 6—3 de americanul 
Arthur Ashe.■
La Johannesburg a început competiția 
de tenis „Cum Federației*. rezervată 
echipelor feminine. în primul tur s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Fran
ța — Austria 3—o (Francoise Durr a in- 
vins-o cu 6—2. 6—2 pe Sonia Pachta): 
Italia — Spania 2—1 (Maria Nasuelll a 
dispus cu 6—3, 1—6, 6—2 de Maria Cor- 
rando); Irlanda — Danemarca 3—0; Re
publica Sud Africană — Belgia 3—0; Ca
nada — Israel 3—0; Columbia — Luxem
burg 3—0; Uruguay — Mexic 2—1: Olan
da — Noua Zeelandă 1—1: R.F. a Ger
maniei — Grecia 2—0; Brazilia — Elve
ția l—0.■
Etapa inaugurală a competiției cicliste 
„Săptămîna catalană* s-a desfășurat In 
două seml-etape. Prima (Casteldefels — 
Hospltalet) a fost dștigată de spaniolul 
Mlguei Marla Lașa, cronometrat pe 134 
km In 3h 22:46. Iar cea de-a doua, dis
putată contracronometru individual pe 
distanța de 15 km, a revenit francezului 
Raymond Poulldor cu timpul de 19,59. In 
clasamentul general conduce Poulldor. 
urmat de spaniolii Manzaneque — la 
25 sec.. Lașa — la 28 sec., francezul De
lisle șl belgianul Van Sprlngel — ambii 
la 30 sea.

Selecționata 
Zair, una dintre 
cele mai tehnice 
și mai spectacu
loase echipe a'-e 

a-

). iar în seria de la 
Douala obținuse 1—1 cu reprezen
tativele Marocul® ți Sudanului ți 
rfștigase cu 2—0 în fața Republicii 
Populare Congo ritiitoarea cițtigă- 
toare a competiției Ț» prin go. urile 
tuarcate de .fesocaeaul* NTumba. 

Sistemul de joc adopta: este 
4—3—3. cu accent pe ofensivă, prin 
care sin: puse in valoare calitățile 
indiscutabile ale unor individuali
tăți de răsunet continental: Tsinabu, 
Kazadi, Kapata, sau Kidumu

în „Palatul Sporturilor* din Tbi
lisi s-a desfășurat un concurs in
ternațional de sărituri în înălțime.

La masculin, victoria a revenit 
sportivului sovietic Iuri Tarmak cu 
2.23 m. Pe locurile următoare s-au 
clasat Valeri Kozlov (U.R.S.S.) — 
2,16 m și Roman Moravetz (Ceho
slovacia) — 2,13 m.

Concursul feminin s-a încheiat cu 
victoria campioanei cehoslovace 
Alena Proskova — 1,80 m, urmată 
de Grit A is tron (Danemarca) —

1,77 m și Marina Alekrinskaia 
(U.R.S.S.) — 1,74 m.

Celebrul ciclist belgian Eddy 
Merckx a înscris, la Pontoglio, 
(Italia), o... înfrîngere în palmare
sul său atît de bogat în victorii in
ternaționale. Cursa, disputată pe un 
traseu de 100 km, a revenit italia
nului Gianni Motta, care a parcurs 
distanța în 2h 14:17. El a dispus 
de Merckx la sprintul final. Pe 
locul trei, în același timp, a sosit 
italianul Felice GimondL

ta Minsk CONCURSUL 
A FUSI DOMINAT DF

MOSCOVA. 21 (Agerpres). — 
La Minsk s-a desfășurat un con
curs internațional de sărituri în

MADRID, 21 (Agerpres). — La 
Barceloca ți San Sebastian âd"în
ceput întrecerile fazei finale a tur
neului preolimpie de handbal mas
culin.

în grupe A (partidele se desfă
șoară la Saa Sebastian), echipa 
Norvegiei întrecut cu 17—11

(7—4) formația Bulgariei, iar Islan
da- a dTspus cu '25—19 (18—8) de 
reprezentativa Austriei. Meciurile 
din cadrul grupei B Ga Barcelona) 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate i Polonia—Spania 
(11—8); U.R.S.S.—Elveția 
(10—5).

DF SĂRITURI IN APA 
SPORTIVII SOVIETICI

apă de la trambulină, la startul că
ruia au fost prezenți sportivi și 
sportive din 12 țări.

La masculin (trambulina de 3m), 
pe primul lec s-a clasat Vladimir 
Vasin (U.R.S.S-) cu 566.67 p. Pe 
locul doi s-a situat vest-germanul 
Norbert Huda — 524,55 p, iar locul 
trei a fost ocupat de N. Zitten 
(R. D. Germană) — 511.26 p.

Concursul feminin (platforma de 
10 m) a fost cîștigat de sportiva 
sovietică Natalia Dimitrieva — 
342,18 p, urmată de suedeza Ulrika 
Knappe — 338,43 p și Alla Selina 
(U.R.S.S.) — 334.11 p-

de 350 de atleți și atlete din 27 de 
țări, „soliștii* veniți din Africa au 
întrunit aprecierile unanime ale 
observatorilor și specialiștilor pre- 
zenți, uimiți de rezultatei® și pro
gresele realizate de acești viguroși 
sportivi. Ei au cucerit trei medalii- 
la 5 000 m și 10 000 m, primele 
două locuri la 3 000 m, medaliile 
de aur la maraton și 1500 m. și 
medalia de argint la 800 m. — in 
total cinci medalii de aur, 4 de 
argint și două de bronz, depășind 
deci numărul de medalii obținute la 
J.O de la Tokio (8), Nume ca cele ale 
lui ~ “
de, Bikila, au făcut înconjurul lu
mii 
riei

Mișcarea sportivă africană se dez
voltă, -de asemenea, șl pe alte pla
nuri. Cupa Africii la fotbal înre
gistrează, cu fiecare ediție, noi suc
cese și pași siguri spre consacrarea 
acestui sport pe plan continental 
și internațional. După cele sase tur
nee finale disputate pînă acum, în 
februarie 1972, în Camerun (la 
Yaounde), s-a disputat ediția a 
Vil-a, prilej cu care gazdele au 
făcut eforturi deosebite pentru a 
oferi celor opt echipe participante 
cele mai bune condiții de întrecere.

în box se remarcă o creștere a 
numărului de participanți la com
petițiile oficiale. La campionatele 
Africii de la Lusaka (Zambia) din 
1968, din cele peste 15 țări prezente 
pugiliștii egipteni au repurtat cel 
mai frumos succes, cucerind trei 
din cele zece titluri puse în jocv(la 
categoriile semi-muscă, semi-grea 
și grea). Boxerii africani sînt pre- 
zenți, de asemenea. în competițiile 
internaționale cu rezultate notabile, 
remarcîndu-se prin forță și suplețe. 
La J.O. din Mexic s-au prezentat 
la întreceri nu mai puțin de 55 pu- 
giliști din 14 state africane.

Ciclismul este practicat pe scară 
largă, mai ales în țările de pe 
coastele Mediteranei si oceanului 
Atlantic : Algeria, R.A. Egipt, Ma
roc, Tunis, Senegal etc. în aceste 
țări se organizează, în mod regulat, 
competiții cu participare internațio
nală, condițiile climaterice oferind 
și rutierilor europeni posibilitatea 
de a-și menține forma în timuul 
sezonului rece. La viitoarea Olim
piadă de la Munchen, cicliștii afri
cani sînt deciși să facă dovada 
pregătirii lor si se speră foarte 
mult în evoluția meritorie a tână
rului senegalez Carlos Barbosa, 
creditat cu rezultate valoroase în 
ultimul timp.

Este de așteptat, așadar, ca me
sagerii sportivi ai continentului ne
gru la Jocurile Olimpice de vară 
de la Munchen să facă, din nou. 
să se scrie despre ei în modul cel 
mai elogios.

GamoudI, Keino, Temu, Wol-

și au rămas în paginile isto- 
atletismului.

21—16 Profil

ISTVAN MAJOR (Ungaria)

DE MULTE SURPRIZE
Yoshino, golgeterul formației, va conduce prima linie de atac • Opt jucători noi în lotul ni 

pon • Atenție la finalurile hocheiștilor japonezi
Naționala Japoniei este una din

tre cele mai simpatizate formații 
din lumea hocheiului. Indiferent 
pe ce terenuri au evoluat în ulti
mii ani, jucătorii nipcni s-au im
pus de fiecare dată atenției spec
tatorilor prin jocul lor fair, prin 
viteza și subtilitatea cu care mî- 
nuiesc crosa și pucuL

Cu doi ani în urmă, în cadrul 
turneului grupei B a campionatu
lui mondial desfășurat la București, 
reprezentanții „Țării soarelui ră
sare* au cucerit realmente tribu
nele cu evoluțiile lor spectaculoase 
și pline de neprevăzut Portarul 
Ohtsubo. fundașii Nakajima și Tsu- 
buraj sau atacanții Iloshino și Ku- 
rokawa („șarpele cu ochelari*) au 
demonstrat atunci calități deosebite, 
care au ridicat simțitor cota ho
cheiului japonez. Din echipa aceea 
insă, doar cinci jucători vor mai 
îmbrăca tricoul național la turneul 
ce începe vineri în Capitală.

La ultimele întreceri ale Olim
piadei albe, selecționata niponă a 
ocupat locul 3 în grupa B, după re
prezentativele R. F. a Germaniei și

Norvegiei, dar înaintea Elveției »I 
Iugoslaviei. Țoale meciurile forma
ției gazdă a J.O- au purtat însă un 
caracter dramatic, rezultatele finale 
fiind stabilite tn ultimele 60 ce 
secunde de joc. Japonezii au pier
dut întâlnirea cu Norvegia (4—5) 
cu 50 de secunde înainte de sCr- 
șit, au fost egalați de hocheiștii 
elvețieni (3—3) cînd acele crono- 
metrelor mai indicau 42 de secun
de de joc. dar în schimb au cfști- 
gat atît în fața Iugoslaviei (3—21 
cît și în fața selecționatei R. F. a 
Germaniei (7—6) prin goluri mar
cate în ultimele 10 secunde ale 
partidelor respective! De altfel- 
formația niponă a fost singura dîn 
grupa B care a reușit să întreacă 
echipa vest-germană în acest tur
neu.

Competiția de la Sapporo a lă
sat însă urme serioase în lotul gaz
delor, antrenorii S. Homa și K Iwa- 
moto fiind nevoiți să renunțe la 
serviciile a nu mai puțin de cpt 
jucători în vederea CM. Ei au 
păstrat portarul de rezervă, M. Mi- 
sawa, două linii de fundați H. Hori

— I. Nakajima și F. Yamazaki — 
K. Tsuburai și una de atac, extrem 
ce redutabilă, alcătuită din Y. Hos- 
hino (golgeterul echipei), M. Ito 
ți T. Tanaka, pe celelalte locuri 
din echipă fiind promovați tineri 
talentați, dar cu mal puțină expe
riență, ca R, Kajikawa, S. Kuroda, 
T. Homma, Y. Kiyoya, M- Matsuda 
M-

Sosită de cîteva zile pe continen
tul european, reprezentativa Japo
niei a susținut la Ljubljana un 
prim meci de verificare în compa
nia naționalei iugoslave. Lipsită 
evident de omogenitate, selecționata 
niponă a fost întrecută cu 7—3. dar 
părerea noastră este că acest re
zultat nu exprimă fidel posibilită
țile hocheițtilor asiatici, care vor 
pune multe probleme echipelor 
participante la competiția de la 
București. Atenție mai ales la fi- 
nalurile formației nipone pentru 
care, în orice situație, o partidă 
nu se încheie decît în ultima se
cundă a minutului 60.

Are 23 de ani, 1,86 
m șl 77 kg. Este 
membru al clubului 
Honved Budapesta 
și practică atletis
mul de la vîrsta de 
14 ani. A fost atras 
mai tatii de alergă
rile de 
apoi de 
lungime 
personal 
61 destul 
după olimpiada me
xicană, de... flop-

semlfond, 
săritura în 

(record 
— 7,57 m) 
de târziu,

ul Iul Fossbury. în
ceputurile nu au 
tost prea încuraja
toare : doar 2,03 m 
In 1969 Șl 2,10 m In 
1970. Sezonul de sală 
din 1971 l-a adus 
primul mare succes 
din cariera Sa spor
tivă — titlul de 
campion Indoor al 
Europei. La C.E. de 
la Helsinki (august 
1971) s-a 
pe locul

clasat doar 
IV cu 2,17

tn imediata a- 
proplere a trio-ulul 
medaliat (Sapka — 
Dosa — Ahmetov cu 
2,20 m). Este, din 
nou, campion de 
sală al continentu
lui, trectnd, 'recent, 
la Grenoble, ștache
ta ridicată Ia 2,24 m, 
cifră superioară cu 
un centimetru re
cordului maghiar 
tn aer liber.

a. v. —

Ți

gs

din tineriiEd Kenty, unul 
lentafii jucători ai echipei ; 
care va evolua la București.

fi ta-
S.U.A.
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• Ieri a sosit la sediul Comisiei 
de organizare șl lista de înscriere 
(oficială) a selecționatei S.U.A. Cu 
acest prilej s-a putut constata că 
numai șase din hocheiștii ameri
cani care au evoluat la J.O. de la 
Sapporo vor face deplasarea la 
București : fundașii Mc Glynn și 
Brown, atacanții Sheehy, Sarner, 
Irvlng și Ftorek. în rest, reprezen
tativa S.U.A„ este compusă din alți 
tineri jucători, majoritatea de la 
formațiile universitare din Boston. 
De altfel, nici nuri de mirare acest 
lucru, deoarece antrenorul echipei 
este Roy Fowler, cel care pregă
tește echipa Boston College, cam
pioana S.U.A.

• Delegatul L.I.H.G. la grupa B 
a C.M. este Miroslav Subrt (Cehos
lovacia), un cunoscut activist in 
domeniul hocheiului pe gheată. în 
prezent vicepreședinte al L.I.H.G. 
împreună cu el, va funcționa în 
calitate de delegat pentru proble
mele de arbitraj o veche cunoștin
ță a publicului nostru, reputatul 
specialist elvețian în regulament și 
arbitraj, Kurt Hauser. După cum

se vede, grupa B este înconjurată 
cu toată atenția de forul interna
țional...

• Selecționata de hochei pe 
gheată a Norvegiei și-a încheiat 
pregătirile în vederea 
la campionatul mondial 
pe gheață (grupa B).

în ultimul meci de 
hocheiștii norvegieni au 
Nauheim reprezentativa 
Germaniei în fața căreia au pier
dut cu scorul de 2—6 (0—2, 0—3, 
2-1).

• Comisia de presă a acestei 
competiții a primit pină in prezent 
cereri de acreditare din partea a 41 
de ziariști de peste hotare și a 34 
de comentatori români.

• A fost anunțată și echipa Po
loniei. Tat-o: Kosyl. Walczak, WoJ- 
tynek (portari). Fryzlewicz, Fetter, 
Karlowski, Potz, Kopczynski, Go- 
ralczyk (fundași). Zietara, 
klewicz, Kacik, Batkiewicz, 
Chowaniec, Obloj, Zurek, 
Goralczyk (atacanțl).

participării 
de hochei

verificare, 
întâlnit la 
R. F. a

Slowa- 
Tokarz, 

Feliks

In disputa acerbă dintre ros
togolirea ventrală și „flop“, a- 
depții lui Fosbury au mai în
scris un punct prețios prin suc
cesul realizat de campionul Un
gariei la săritura în înălțime, 
Istvan Major, la recentele cam
pionate europene de sală de la 
Grenoble. După o întrecere 
dramatică de mai bine de cinci 
ore, care ne-a procurat o dispută 
în trei — Major, Sapka și Tar- 
mak. singurul reprezentant al 
stilului clasic — la înălțimea de 
2,24 m, sportivul maghiar a reu
șit (în ultima încercare) o fru
moasă victorie, care-1 instalează 
printre primii favorit! la Olim
piada miincheneză

Major este un atlet multilate
ral și bine format din punct de 
vedere fizic. Are o forță (a pi
cioarelor) ieșită din comun și o

rar întîlnită mobilitate a articula
țiilor, fapt care îi permite, une
ori, să se înalțe în fața ștachetei 
din unghiuri aproape imposibile 
El este cel mai strălucit repre
zentant al școlii maghiare de să
ritori în înălțime, ce mai cuprin
de pe Kelemen și Tihany (au la 
activ sărituri de 2,20 m). Mag- 
dola Komka și Erica Rudolf (cu 
rezultate de peste 1,80 m). A avut 
o ascensiune fulgerătoare pe 
planul performantei datorită se
riozității cu care se pregătește. . 
atît în timpul iernii, cit și în 
sezonul cald. După părerea spe
cialiștilor, el poate ajunge pînă 
Ia J. O. de vară Ia înălțimi ve
cine recordului lumii (Pat Matz- 
dorf — 2,29 m). Faptul că sare 
cu un picior desculț, este doar 
o simplă curiozitate a campio
nului indoor al Europei...

* ultimele știri* ultimele rezultate o ultimele știri o
TURNEUL DE TENIS DE LA 
ALEXANDRIA (R. A. EGIPT)
A luat sfirșit turneul International de 

tenis de la Alexandria (R. A Egipt). In 
finala probei de dublu-bărbați, jucătorii 
sovietici Metreveli și Lihaclov au între
cut cu 6—3, 5—7, 6—4 perechea Fletcher 
(Australia) — Ail Daoudi (R. A Egipt).

Proba de dublu mixt a revenit cuplu
lui cehoslovac Kuzelova—Brejecha care 
a dispus în finală, de perechea Palme- 
ova (Cehoslovacia) — Lihaclov (U.R.S.S.) 
cu 2 6, 6—3, 6—4.

O CUPĂ MONDIALA LA 
SCRIMA

Organizatorii tradiționalei întreceri 
„Trofeul Martini" care reunește, anual, 
la Torino, pe cele mal bune floretiste 
din lume, au propus federației ital ene 
de scrimă să transforme această coope-f 
tlție Intr-o Cupă mondială a floretisteJ 
lor. Federația italiană s-a declarat 
acord să sprijine această inițiativă care 
va fi supusă șl forului Internațional de 
resort. Prima ediție a Cupei mondiala' 
ar urma să se dispute în anul 1973. 7
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