
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

In republica zair
LA CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPAȚIALE

Șl LA COMPLEXUL AGRO-INDUSTRIAL DE LA N’SELE
22 — de la tri- 
în programul vi- 

președintele Consi- 
Nicolae Ceaușescu, 

Elena Ceaușescu o
în Zair, prima jurnă- 

de miercuri a fost 
a două °-

KINSHASA, 
mișii speciali: 
zitei pe care 
li ului de Stat, 
și tovarășa 
întreprind 
fate a zilei
rezervată cunoașterii 
biective semnificative pentru pro
gresul țării gazdă.

In cursul dimineții, oaspeții 
români au vizitat Centrul de te
lecomunicații 
apropierea 
Construcție 
trul asigură 
de imagini 
diul 
deasupra

Oaspeții români au fost salutați 
la sosire de ministrul poșteloi’ și 
telecomunicațiilor, Nyoka, pre
ședintele Oficiului național al poș
telor 
de conducerea 
tate militară a dat 
peților li s-au oferit 
flori.

Ministrul Nyoka a

spațiale, situat în 
capitalei, la N’Sele. 
nouă, modernă, Cen- 
transmisia și 
și text, prin 

satelitului Intelsat, 
Atlanticului.

recepția 
interme- 

plasat

și comunicațiilor, Kahozi. 
centrului. O uni- 

onorul. Oas- 
buchete rta

relevat, în- 
tr-o scurtă alocuțiune, că este o 
mare onoare pentru lucrătorii cen
trului de la N’Sele să-i 
că. în această zi 
ducătorul statului

primeas- 
solemnă, pe con- 
român și pe to-
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varășa Elena Ceaușescu. El și-a 
exprimat bucuria și mîndria de a 
putea întîmpina pe oaspeții ro
mâni la Centrul de telecomuni
cații spațiale, rod al preocupări
lor guvernului zairez pentru pro
gresul și dezvoltarea țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat apoi stația de telecomu
nicații, primind explicații din 
partea inginerului Numbi.

La sfîrșit. oaspeții români, sem- 
nîn'd în cartea de onoare, au a- 
rătat că această modernă insta
lație de telecomunicații spațiale 
le-a produs o bună impresie și au 
adresat lucrătorilor ei calde 
licitări.

Luîndu-și rămas bun de Ia gaz
de, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat că Centul de telecomuni
cații spațiale de la N’Sele consti
tuie un motiv de mîndrie și un o- 
biectiv de mare folos pentru po
porul Zairului.

Oaspeții români au vizitat apoi 
complexul agro-industrial de la 
N’Sele, aparțmînd Mișcării Popu
lare a Revoluției. Sute de munci
tori au făcut o entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, care

fe-

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI
J

- Dineul oferit miercuri de preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu. în onoarea președintelui 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, și 
a doamnei Marie Antoniette Mobutu, 
a reunit, într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, numeroase personalități 
ale vieții politice, economice și cul
turale zaireene. Se aflau printre 
invitați Bo-Boliko Lokcnga, preșe
dintele Adunării Naționale- și mem
bri ai Biroului forului legislativ. 
Madrandele Tanzi, directorul Bi
roului Politic al M.P.R- Kithima.

'ecretar general al partidului, alți 
membri ai Biroului Politic al Miș
cării Populare a Revoluției, Karl-I- 
Bond Ngunza, ministrul afacerilor 
externe, Bulur.dwe, ministrul de 
interne, și alți membri ai guvernu
lui, Bosango, comandantul șef in
terimar al forțelor armate zairee- 
ne. generali și, ofițeri superiori, 
primul președinte al Curții Supre
me. procurorul general al 
cii, guvernatorul orașului. 
Universității Naționale.

Au luat parte Ion Pățan, 
ședințe al Consiliului de 
ți ministru al comerțului

republi- 
rectorul

vicepre- 
Miniștri 
exterior.

fost salutațiau
torul Biroului
Populare a Revoluției, 
Tanzi. secretar general 
lui, Kithima, secretar 
junct, Zondomio, de 
întreprinderii.

Directorul complexului M.P.R. 
din N’Sele, Mbungani. prezintă oas
peților profilul întreprinderii.

Complexul de la N’Sele, situat 
pe malul fluviului Zair, beneficia
ză de O modernă bază turistică — 
hoteluri, vile, bazin, terenuri de 
sport.

Aici se desfășoară unele din ma
rile manifestări politice — congre
sul partidului, sesiuni parlamentare, 
conferințe naționale. Complexul a 
fost inaugurat acum patru ani.

Vizitind unele secții ale comple
xului, oaspeții români se intere
sează de activitatea muncitorilor 
și specialiștilor de la N’Sele, de 
proiectele lor.

Impresiile oaspeților au fost con
semnate în cartea de onoare: to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au feliei 
tat pe organizatorii și constructorii 
complexului pentru munca lor.

La prînz, oaspeții români s-au 
întors la reședința ce le-a fost 
zervată în capitala Zairului

la sosire de direc- 
Politic al Mișcării 

Madrandele 
al partidu- 

general ad- 
conducerea

re-

REPUBLICII ZAIR

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei. și celelalte persoane oficial» 
române, precum și Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul țării noastre la 
Kinshasa.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Zair.

Tn timpul dineului, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Ceaușescu, și președintele 
cii Zair, Mobutu Șese Seko. 
toasturi.

Nicolae 
Republi- 
au rostit

MÎINE ÎNCEP JOCURILE GRUPEI B A C. M. DE HOCHEI

AU DEPLASAT
i^cepmd de a^eara, hot-lul „Union’ 

a devenit cartierul general al hoche- 
iștilor din cele 6 țări, care alături de 
România iși vor disputa dreptul de 
promovare in grupa maeștrilor campio
natului mondial in competiția ce în
cepe miine in Cepitalâ.

Primii oaspeți sosiți in cursul zilei de 
ieri au fost hocheiștii norvegieni. C-îJor 
15 jucători veniți direct dintr-un turneu 
aesiașurat in R. F. a Germaniei u sc 
vor mai alatura astăzi încă trei, și ds 
abia aupă aceea suedezul Ake Brask. 
care pregătește de doi ani formația 
scandinava, va putea face cunoscuta 
piesei echipa exacta a Norvegiei

Majoritatea jucătorilor aparțin echipelor 
Hitsxeiorn (V. joiiaiisen, 1. Kinder, S. 
Pedersen, T. Falck — Nielsen, S. Ha- 
gensen, T. Thoen), 
V.I.F. (T. Kristensen, 
keisen, R. Jansen 
terilor noștri de la 
tigatoare a titlului 
(rf Martinsen, K. 
mark, O. Bergh), i

„Form; ția noastră - 
Brask, s-a comportat j. ■? • --
aceea
z^îtie trecute am pierdut cu 2—6 in 
țața selecționatei ve^i-germane dar, ți
neți cent ca am fost lipsiți de 5 dintre 
cei mai buni jucători. Dacă S.U.A. va 
aduce la 3ucurești o echipă nouă, păs
trez convingerea că lupta pentru primul 
loc va fi toarte interesantă. Personal 
acord prima șansă formației poloneze".

Cuvintele cunoscutului 
die ne-au 
frate de la 
Nielsen. „Echipa

1. 
Nielsen, 

actuala campioană, 
T. Steen, A. Mik- 

- cunoscut specta- 
ț ediția din 1970), ciș- 
i dc 10 ori și Frisk 

Ostensen, T. Roy- 
toate din Oslo.

ne declara Ake 
foarte bine la 

O. (n. r. locul II in grupa B) și de 
am menținut 15 jucători din cei 

au evoluat la Sapporo. E drept, 
trecute am pierdut cu 2—(

tehnician 
fost întărite și de un 

.Aftenposten" Olso, 
norvegiană va

nor- 
con- 
Lcif

„___ . _ aveaun cuvint de spus t-a lupta pentru in- 
tiietatc. *'*“ -----
bilă de 
tarul
Stcinar 
mației w _
„Trofeului Go’ld-puck".

O oră mai tîrziu 
gantuiui Hotel din 
soseau și hocheiștii 
mană ; 11 jucători
Weisswasser și 9 de 
Printre ei numeroși internaționali, spor
tivi cu mare experiență/ competițiorială, 
care au la activ și partide în grupa A. 
Antrenorul Joachim ziesche ni-i reco
mandă : portarul Roland Herzig, fun
dașii Frank Bauer, Helmut Novy, și 
atacanții Rudiger Noak. Peter Prusa, 
Rolf Bielas și Hrrtmut Nickel. „Obiec
tivul nostru — ne mărturisea interlo
cutorul de moment — este clasarea in 
primele trei locuri. Am absentat in 
mod special de la Sapporo pentru a ne 
pregăti în vederea C. M. Am credința 
că vom face jocuri frumoase", (a.v.)

Ea este bin 
multe surpr 

Kare OsteL 
Bjolback,

și ciștigător

pregătita și capa- 
e. Atenție la por- 
en și atacantul 
golgeter al for- 

in acest an al
in saloanele ele- 

mijlocul 
din R.
de la

la Dynamo Berlin.

Capitalei 
D. Ger- 
Dynamo

SCMORII CONCUREAZĂ
t
\

LA

PRIMA REUNIRE DUPĂ ÎNCEPEREA SEZONULUI

REPREZENTATIV Ot FOTBAL
Farul Constanta1—1 (0-0), cu

Pioniera Mioara Nicolau extrage din urnă o nouă bilă, se conturează ast
fel o nouă „pereche" in Cupa României...Tragerea la sorți a „sferturilor definală" ale Gupei României la fotbal

Ța sediul Federației române de 
fotbal a avut loc aseară, în prezența 
delegaților echipelor calificate,

Metalul București 
F. C. Galați 
Politehnica Timișoara 
C.F.R. Cluj

Meciurile se vor disputa în 
de 29 martie, cu începere de 
16, pe terenuri neutre. După

tra-

ziua 
la ora 
trage-

rea la sorți, delegații echipelor 
C.F.R. Cluj și Jiul au căzut de acord
ca partida dintre aceste formații să

LA BUCUREȘTI ECHIPE REDUTABILE

gerea la sorți a „sferturilor de fina
lă" ale Cupei României. Sorții 
cis următoarele partide :

A. S. Armata Tg. Mureș 
Rapid
Dinamo
Jiul

au de-

de dis- 
se va

Imaginea fotoreporterului Theo Macarschi surprinde un grup de jucători ai echipei R. D. Germane in holul 
hotelului Union

A
A.

caz de

aibă loc la Hunedoara. Locul 
putare a celorlalte partide 
fixa ulterior.

Conform regulamentului, în 
egalitate după 90 de minute, jocul
va fi prelungit cu două reprize a 
cite 15 minute fiecare. Dacă egali
tatea se va menține și după prelun
giri, atunci echipa de categorie infe
rioară se va califica în etapa urmă
toare, iar dacă formațiile sînt de a- 
ceeași categorie se va califica echipa 
care va transforma mai muite pe- 
nalty-uri.

CONSTANȚA, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). După tur
neul de pregătire turco-grec. lotul 
reprezentativ de fotbal al României 
a susținut azi (nr. ieri) primul joc 
test în țară în compania diviziona
rei A Farul.

Temele verificării au fost urmă
toarele : 1. omogenizarea echipei ;
2. verificarea capacității actuale a 
fiecărui jucător și în mod special 
a lui Pop. Dumitrache și Neagu ;
3. încercarea unor formule de cvar
tet ofensiv.

Față de obiectivele de joc propu
se, datele oferite de această parti
dă ni se par destul de neconclu
dente pentru un motiv esențial, 
reieșit fcarte limpede în decursul 
întîlnirii (mai cu seamă în prima 
repriză) și confirmat la sfîrșitul 
celor 90 de minute de către funda
șul central Dinu : „Cred — spunea 
binecunoscutul internațional — că 
o parte dintre băieți s-au menajat 
astăzi"

Aceasta a fost realitatea domi
nantă a meciului test cu Farul, de
tectabilă în primul rînd în evolu
ția celor două linii de atac. TOTAL 
NF.CONVINGĂTOARE, în pofida 
unor tentative individuale răzlețe 
(nesemnificative) ale lui Dembrov
schi, Neagu sau Lucescu

Considerînd că singurele elemen
te pozitive ale întîlnirii — din punctul 
de vedere al lotului — au fost si
guranța și sobrietatea liniei de 
fundași, randamentul lui Dumitru 
(peste evoluția sa din campionat) 
și faptul că selecționabiiii s-au-.. 
întîlnit în aceeași echipă, ne ex
primăm opinia că bilanțul acestei 
reuniri a fost prea sărac în raport 
cu ceea ce se aștepta de la ea. Alt
fel spus, între intențiile firești ale 
conducerii tehnice și cota de parti
cipare a unora dintre jucători a

existat un supărător decalaj. Intere
sant de semnalat ni se pare faptul 
că după jocurile de campionat au
zim că unii dintre selecționabili se 
menajează pentru a evolua bine 
în cadrul lotului, iar la lot expli
cațiile sînt inverse...

Fără a face un caz din această 
„ședință de lucru", cum o numea

LOTUL A : Răducanu (min. 
46 Adaniache) — Fop, Lupes- 
cu, Dinu, Deleanu — Dumi
tru, Anca (Nunweiller) — 
Lucescu (min. 46 Uifăleanu), 
Dobrin (min. 46 Dembrovschi), 
Dumitraclie (min. 46 Neagu). 
Nunweiller (min. 46 Lucescu).

FARUL; Ștefănescu—Ghir 
ca, Antonescu, Mareș, Nistor 
— Tănasc, Goleac — Ologu, 
Tufan, Caraman, Kalo.

(In echipa. constănțeană au 
mai fost folosiți, în repriza 
a doua, N- Constantinescu, 
Bălosu, I. Constantinescu. Mi- 
hu, Oprea, Rădulescu și Tur 
cu)-

A arbitrat Zaharia Dră- 
ghici (Constanța).

la sfîrșitul celor 90 de minute an
trenorul Angelc Niculescu care s-a 
abținut să facă vreo declarație, 
neascunzîndu-și totuși nemulțum’- 
rea față de joc. credem că este

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ASOCIAȚIILE SP0RT1VE-CADRUL
CEL MAI POTRIVIT PENTRU 0 ACTIVITATE 

CONTINUĂ Șl EFICIENTĂ (Ill)
Raidul nostru prin asociațiile sportive din orașele București,

Cluj, Rm. Vilcea și Constanța

Prezenți în continuare în diverse asociații sportive din școli, întreprinderi 
și unități agricole de producție, redactorii și corespondenții noștri con
semnează, în rîndurile care urmează, noi aspecte legate de organiza

rea activităților sportive de masă, de inițiativele care s-au Tăcut simțite, de 
sprijinul pe care iubitorii sportului, indiferent de vîrstă, îl primesc din partea 
celor cu atribuții în domeniul educației fizice și a sportului.

BUCUREȘTI: „DACIA" Șl INIMOȘII El ACTIVIȘTI VOLUNTARI

cluj : Trei instantanee
sportive și mai puțin...

FETELE AU DELIBERAT !

Odată cu cea de a doua partidă 
disputată în compania tinerei, dar 
valoroasei echipe sovietice Zvezda 
Sverdlovsk, lotul reprezentativ de 
hochei al țării noastre și-a înche
iat și ultima serie de verificări pu
blice, urmînd

SI IN BUCEGI

IN BULGARIA

Simbătă șl duminică

mai rămas pină la Începerea gru
pei B a campionatului mondial să 
fie rezervate odihnei, refacerii și 
acumulării de energie nervoasă. 
Apriga dispută care ii așteaptă pe 
hocheiștii români, angajați în a- 
ceastă competiție intr-o echilibrată 
întrecere pentru menținerea în va
lorosul eșalon secund al hocheiului 
mondial, impune echipei noastre să 
se prezinte proaspătă, cu forțele fi
zice necesare unor lupte sportive 
aprige.

Incepind de simbătă crupă-amia- 
ză (în prima zi a campionatului 
hocheiștii români nu joaeă. deoare
ce ia această dată era programat 
meciul cu Franța) cînd selecționa
ta română va intîlni. într-un veri
tabil derby pentru evitarea retro
gradării, reprezentativa Iugoslaviei,

continuînd cu partida cu Norvegia 
și apoi cu echipa Japoniei, jucăto
rii noștri au datoria să lupte din 
toate puterile pentru a ciștiga și 
pentru a se putea astfel clasa cît 
mai aproape de primele locuri și. 
firește, cît mai departe de zona... 
grupe: C. Problema care se pune 
este dacă în stadiul actual de pre
gătire al echipei române aceste 
victorii sînt posibile. Și noi avem 
certitudinea că da. Ultimul meci 
disputat in compania formației 
Zvez-da Sverdlovsk a tratat clar că, 
atunci cînd hocheiștii români în
țeleg să-și strîngă rîndurile in a-

Că'-n ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Avînd intenția de a lua contact 
cu activitatea sportivă sindicală, am 
vizitat de curind întreprinderea 
bucureșteană „Dacia" (sector 8), cîș- 
tieătoare a două dintre cele patru 
probe ale primei ediții ale „Cupei 
Diana". Am pătruns în cele două 
săli de club afectate, una tenisului 
de masă și alta șahului, discipline 
care se află pe primul plan. Sil
vestru Ardelcanu — om ajuns cu 
vîrsta la o jumătate de secol — răs
punde de tenisul de masă. „Răspun 
de", e un fel de a spune, pentru 
că activitatea sa se rezumă doar 
la a face ordine între amatorii (des
tul de mulți) ai sportului cu min
gea de celuloid, de a pune la dis
poziția lor materialele specifice și 
de a se... alinia alături de tovarășii 
săi de muncă, la startul tuturor 
întrecerilor amicale sau oficiale. A- 
semenea lui, mai sînt in întreprin
derea „Dacia" oameni îndrăgostiți 
de sport și, alături de Ion Ștefan 
(secretarul asociației sportive), de 
sudorul Vladimir Popovici (șah’.st). 
de Constantin Trancă (instructor 
la tir cu arcul) trebuie numit Du
mitru Cojocaru — „omul care nn 
răspunde de nici o secție, dar. unde 
este sport îl găsești și pe el" — 
după cum ne spune președintele 
asociației sportive, contabilul-șef 
Virgil Pricope. Cu asemenea oameni 
întreprinzători și atașați mișcării 
sportive, este normal să nu auzi pe 
nimeni plîngîndu-se că nu poate 
face sport. Mai mult: am întîlnit 
în clubul „Daciei" atît tineri din

cartier, nesalariați ai întreprinderii, 
cît și cîțiva membri de familie ai 
celor care lucrează aici.

Cum s-ar spune, „Dacia" este o 
întreprindere deschisă inițiativelor 
sportive și tuturor amatorilor de 
mișcare fizică, atît din interiorul ei, 
cît și membrilor de familie sau — 
în limita posibilităților — locuito
rilor învecinați.

Radu NEMȚEANU

Ținînd cont de specificul feminin al 
fabricii clujene „Someșul" — unitate 
unde lucrează mai bine de 3 000 de femei 
— și de faptul că sexul frumos mani
festă o dispoziție mai redusă 
exercițiul fizic, prima întrebare 
am lansat-o, în raidul nostru, 
ciația sportivă „Record" (care 
nează pe lingă „Someșul") s-a 
la gimnastica la locul de muncă, singura 
acțiune care prin caracterul ei de largă 
cuprindere poate mobiliza (fie și numai

pentru 
pe care 
la aso- 
funcțio- 

reforit

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

în discuție: reprezentativa masculină de handbal

SA PRIVIM TOTUL REALIST

In
care

După succesul primei gale

SI CU SINCERITATE
fim colegi în adevăratul sens al cuvîntului... 
sînt inter, nu extremă !
fi bine să existe și antrenamente pentru portari

Să
Eu
Ar
Putem cuceri medalia de aur la J.O.'l !

continuarea dezbaterilor pe 
ziarul nostru le-a inițiat în 

problema 
culine de 
interviu 
sportului 
GUNESCH, 
nent al reprezenta
tivei țării.

redresării echipei mas- 
handbal. am solicitat un 
și maestrului
ROLAND

compo-

J.O. de la Miinchen să se rea
lizeze o echipă unită și de 
valoare?

emerit al

Are cuvintul

— Care credeți 
că sint cauzele 
slabei comportări 
a echipei noastre 
din ultima 
me ?

vre-

maestrul emerit
al sportului

ROLAND GUNESCH

Aseară a plecat spre Bulgaria, 
unde se va desfășura concursul in
ternațional dotat cu „Cupa Aleko", 
lotul național de schi. Dan Cristea 
V Brenci, Gh. Vulpe, D. Munteanu, 
luditb Tiimori șl Daniela Munteanu 
(conducătorul delegației prof. Paul
Popa, antrenor Vasile Bobit) au de 
apărat prestigiul clștigat anul tre
cut, cînd Brenci a obținut primul 
loc la slalom, iar Cristea la combi
nată. Au mai făcut deplasarea și 
sportivii dinamoviști P. Ivănescu, P. 
Soil! și N. Barbu. Menționăm că în 
cadrul concursului de simbătă și du
minică. aflat în calendarul F.I.S. (B) 

kse obțin puncte pentru concursuri'e 
■nternaționale.

XSimbătă ?•' duminică, schiorii se 
,-Ar întrece in cadrul a două con-

IUDITH TOMORI, campioana 
slalom uriașțională la

na

Vale
Pri-

la Stina de
Bucegi („Cupa

' de C.J.E.F.S. 
atît pe

cursuri interne : 
(jiîtf. Bihor) și în 
măverii", organizată 
Brașov), ambele angrenînd 
„alpini" cît și pe fondiști.

Deci, din nou, un sfîrșit de săptă- 
mînă bogat în activitate, prilej de 
confirmare sau de modificare a ie
rarhiilor.

Administrația Circului de stat, 
satisfăcută pe deplin de succesul 
primei reuniuni de box pe care a 
găzduit-o (2100 de bilete vîndute), 
a solicitat federației de speciali
tate și comisiei municipale de box, 
organizarea unei noi gale în arena 
din șoseaua Ștefan cel Mare.

In cercurile de specialitate 
vorbește de pregătirea unei 
reuniuni de mare atracție, în

se 
alte 
care

vor evolua cițiva pugiliști d® re
cunoscută valoare. Luni 3 aprilie, 
dată preconizată pentru următoa
rea gală, ar putea urca treptele 
ringului 
care cu 
deosebit 
grariîul 
ciurile : .
nea. Vasile Ivan — Marian Lazăr, 
Pavel Nedelcea — Eugen Gorea,

cîteva perechi de boxeri 
siguranță vor oferi dispute 
de spectaculoase. Din pro- 
prevăzut se desprind me- 
Ștefan Boboc — Petre Ga-

Costică 
Ște- 
An- 

Das-

Gheorghe Ciochină 
Bumb, Ion Covaci — Florea 
fan. Ion Gyorffi — Ion Petrea, 
ghel Iancu — Ion Ruicu, Ilie 
călu — Dumitru Zelinca

Prin organizarea unei asemenea 
gale, s-ar putea instaura tradiția 
reuniunilor pugilistice de luni sea
ră, lipsite de orice concurență se
rioasă.

tn principal.— Cred că e 
de insuficienta 
și, apoi, de 
care există 
norilor, cit 
sider că și 
pregătiri, 
mult mai mult dacă starea 
nervozitate de care aminteam ar 
fi fost mai mică.

vorba._____ _____
pregătire specifică 

nervozitatea exagerată 
atît in rindul antre- 

și al Jucătorilor. Con- 
în condițiile acestei 

am fi putut realiza 
de

— Este posibil, în timpul 
care a mai rămas pină la

— Fără nici o îndoială, dar tre
buie să se meargă 
Pe linia unei pregă
tiri minuțioase, în 
condiții optime de 
antrenament, într-o 
atmosferă mai puțin 
agitată, la care să 
subscrie toți jucăto
rii în mod egal. Tre
buie să fim colegi 
în - - -

.al
sa ne spunem greșe
ai le reproșa însă. 
..., să ne strîngem

adevăratul sens
cuvîntului, să

ne ajutăm, 
Iile, fără a ni 
Intr-un cuvînt, 
rîndurile! Și chiar dacă există in
cidente, mai mari sau mai mici, 
ele să fie rezolvate cu calm și lu
ciditate. Pentru a putea realiza 
pină la J.O. o echipă unită și de 
valoare se cer: perseverență in 
pregătire, într-ajutorarE fără echi-

(Continuare in pag. a 3 aj
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LA 1700 m ALTITUDINE
DAN CRISTEA Șl IUDITH TOMORI 

AU DOMINAT ÎNTRECERILE

ÎN MUNȚII PARÎNG
In după-amiaza în care, scăpând de 

strînsoarea brazilor, poteca s-a des
chis în preajma clfichpl pe care 
toată lumea o cunoaște sub numele 
de „cabana I.E.F.S.", Paringul era 
Inundat de un soare fierbinte. Șl n-al 
fi zis cu nici un chip că te afli în 
plin martie, la munte, la 1 700 m al
titudine : trupurile bronzate ale stu
denților din anul I — cel pe care 
voiam să-1 vedem la lucru în timpul 
cureuluj « schi — ne dădeau, In at
mosfera de cristal a muntelui, sen
zația de plajă marină, In plin sezon 
estival, și, într-adevăr, după kilometri 
de urcuș, nimic mai tentant, decît să te 
abandonezi căldurii, după o bale 
rece de zăpadă.. . Numai că momen
tele de repaus după masa de prinz 
aveau să se termine curtnd. vocea 
studentului de serviciu pe tabără a 
făcut apelul pentru echiparea de lu
cru. După un sfert de oră, cele 300 
de perechi de schiuri aveau să se 
alinieze pe pîrtia cea mai ușoară 
din spatese 
un adevărat 
acum, sub conducerea șefului cate
drei de sporturi de iarnă și turism 
a I.E.F.S., prof. Virgil Teodorescu 
și a directorului taberei, lectorul 
Vasile Clrstocea, lecția metodică de 
efectuare a cristianiilor Balansul, 
contrabalansul. punctarea cu bălul, 
îndoirea corectă a genunchilor, jocul 
ajutător al brațelor toate elemente 
de primă importantă in executarea 
corectă a procedeului — sânt exem
plificate de instructori, studenți la 
specializare din ani! III și IV. Fre
care dintre „bobocii" schiului, schi
țează pe loc. abia perceptibil, mișcă
rile de kinogramă vie ale monitorilor.

Peste cîteva minute însă, vor în
cepe, pe ateliere și grupe, lecțiile 
practice. Deocamdată, virtuozitatea 
este încă departe. Se greșește, se 
reia, se repetă. Uneori, se cade. Dar 
corectările vor avea un sfîrșit și 
acesta nu este prea departe : spor-

„cabanei" 
hotel. Se

care este.,. 
desfășoară

tul lunecării line și ondulate pe ză
padă are din ce In ce mai puține 
taine...

Acum, prof. Virgil Teodorescu. sufletul taberei de schi, omul sub a cărui 
conducere și de ale cărui avînt și zbu
cium se leagă construirea rfrtillor. a 
beby-llfturilor, a barăcilor șl a în
suși ,.hotelului", este ceva mal li
ber. Șl, normal, ne apropiem. ..

— Tabăra noastră nu are numai 
un profil de învățare a schiului. 
dup& ultimele metode mondiale și 
după experiența noastră de peste 
20 de ani. Ea este șl o școală a vieții, sub multiple aspecte: studen
ții de Ia specializare Învață să con
ducă o tabără (in postura de instruc
tor de serviciu sint adevărat! direc
tori ai taberei): studenții din anul
1 efectuează diferitele activități ne
cesare colectivului in dormitoare, la 
bucătărie, la cantină. Și. cu totii 
prin rotatie. execută programe de 
muncă patriotică la construcțiile și 
instalațiile aflate in lucru. Mai 
avem multe de făcut, printre care 
si o pljnromtă bituminizată pentru 
jocuri. Sintem o adevărată unitate 
independentă, care se conduce și se 
organizează prin ea Însăși.

între timp, programul de pîrt’e 
s-a terminat, iar ..elevii" se retrag 
in sala de mese pentru o expunere 
teoretică. Și, în timp ce soarele co
boară lent, după culmile Reteza
tului, creioanele isi urmează, la rin- 
du’ lor. crisVan’ile pe caietele de 
notițe. Dună masa de seară, o pau
ză b’nemeri+atfL foloshA insă. în 
principal, pentru pregătirea schiuri- 
lor si bocancilor. La ora 9. a doua 
zi. începe excursia pe schiuri spre 
virful Paringul Mie. De acolo, de la
2 noo m. se va efectua coborîree pe 
piftia ,.B“, lungă de peste 1500 m 
si. din nou. va începe lucrul pe „ate
liere". ..

PENTRU //CUPA VOINȚA" SI „CUPA UNIVERSITATEA"
Deși sintem aproape 

sezonului, 
muntele Băișoara 
lele trecute, o 
generată de cele 
programate aici: 
și „Cupa Universitatea* 
ții aflate 
a 10-a ediție. Organizarea 
lentă, 
(înghețată 
„fim" ‘ ...
mai multor schiori cu prestigioasă 
carte de vizită au imprimat com
petiției o cotă foarte ridicată, ea 
fiind axată în consecință drept 
cea mai valoroasă întrecere des
fășurată pînă acum pe tînăra pîr- 
tie de la 
asemenea, 
ridicat al 
schiori din 
Mare, Oradea, Cluj și Turda), fapt 
care a relevat atît preocuparea 
federației de a dirija concurenți 
spre aceste întreceri, cît și dorin
ța schiorilor de a se despărți cit 
mai tirziu de sezonul care l-a 
ținut în actualitate. întrecerile — 
desfășurate pentru fiecare trofeu 
la două probe a cite două manșe 
— au fost dominate de schiorul 
brașovean Dan Cristea, ciștigător 
a trei probe, ca. de altfel, și co
lega sa de club fudith Tomori. 
Iată rezultatele tehnice;

de sfîrșitul 
schi de lapîrtiile de 

au cunoscut, zi- 
mare animație, 
două concursuri 
„Cupa Voința1* 

i“, competî- 
la a 9-a și, respectiv, 

exce- 
zăpada de bună calitate 

în primele manșe și 
în secundele) și prezența

Băișoara. Se cere, de 
menționat numărul 

participanților (45 de 
Brașov, București, Baia

„CUPA VOINȚA". SLALOM SPECIAL 
seniori : 1. Dan Cristea (Dinamo Bv.) 
63.1. 2. Dorin Munteanu (-U* Brașov) 
63.8. 3. Val. Alexandrescu (I.E.F.S. Buc.) 
66.7, 4. N. Crețoi (_U“ Bv.) 66,9. 5. Ser- 
ban Cojocaru (I.E.F.S.)

Rtmbetiu (,U“ Bv.) 70,0: senioare: I.
Iudith Tomori (Dinamo Bv.) 77,9, 2. 
Maria Cimpeanu (I.E.F.S.) 78,3; juniori: 
1. Iacob Cimpeanu („U“ Cluj) 74,7, 2.
Csaba Portik (Voința Cluj) 82,3, 3. Ga- 
vrll Less (C.S.O.B. Mare) 87,9; junioare:
1. Ileana Lpngaver (C.S.O.B. Mare) 113,7,
2. Ligla Grosu (Centrul schi Cluj) 141,3,
3. Ildico Marton (C.S.O. B. Mare) 145,9,
SLALOM URIAȘ : seniori: 1. Dorin 
Munteanu („U" Bv.) 1:57,4, 2. Dan Cris
tea (Dinamo) 1:57,7, 3. Ion Iancu
(I.E.F.S.) 2:04,4: senioare : 1. I. TOmori 
(Dinamo), 2. M. Cimpeanu (I.E.F.S.); 
juniori: 1. I. Cimpeanu („U“ Cluj) 2:17,3, 
2. Arpad Kaesd (Dinamo) 2:18,9, 3. Csaba 
Portik (Voința Cluj) 2:25,3; junioare: 1. 
I. Marton (C.S.O. B. Mare). * ”
Longaver (C.S.O. B. Mare), 
Grosu (Centrul schi Cluj). La 
alpină, victoriile au revenit 
Cristea, Iudith TBmdri, Iacob 
și Ileana Longaver.

„CUPA UNIVERSITATEA CLUJ", SLA
LOM SPECIAL seniori : 1. Dan Cristea 
(Dinamo) 63.3. 2. Valeriu Alexandrescu 
(I.E.F.S.) 65.8. 3. Ion Rimbețiu („U“ Bv.) 
69.2; senioare: 1. I. Tdmori (Dinamo) 
74.9. : r:_____ — —
niori: 1. I. Cimpeanu (.,U“ 
Arpad Kacso (Dinamo) 75,4, 
Mersei (C.S.O. B. Matri) 79.7, junioare: 1. ‘ ------ - -- ...............
I. Longaver (C.S.O. B. Mare) 103.0. 3. 
Nora Mersei (C.S.O. B. Mare) 107.7; 
SLALOM URIAȘ seniori: 1. Dan Cristea 
1:50.1. 2. V. Alexandrescu 1:58.1. 3. Lazlo 
Kacso (Voința Cluj) 158,8; senioare : 1. 
M. Cimpeanu 2:13.1. 2. F. Tomori 2:15.5; 
juniori: 1. I. Cimpeanu 3:03,3, 2. Cszaba 
Portik, 2:15.1. 3. Laslo Farcaș („U ‘ Cluj) 
2:16,6; junioare : 1. I. Merton 2:27.2, 2. 
Doina Mureșan (Voința Cluj) 3:04.0, 3. 
Eva Muzsi (Lie. 11 Cluj) 3:26.0. La com
binată, victoriile au revenit lui Dan 
Cristea. Maria Cimpeanu, I^eob Cimpea
nu și Ildiko Marton,

Nușa DEMIAN

1. I.

B. 2. neana
3. Ligia 
combinata 
lui Dan
Cîmpeanu

senioare: 1. I.
2. M Cimpeanu (I.E.F.S.) 75,3; ju- 

—' Cluj) 73.2, 2.
3. Tom

I. Marton (C.S.O. B. Mare) 98,3, 2.

scrima w>*=
UN CONCURS AL SPERANȚELOR

Tinerii scrimeri bucureșteni, juniorii 
mari la spadă și junioarele mici la flo
retă, și-au disputat In sala Floreasoa 
n „Cupa Steaua". Proba de spadă (în
trecere individuală) a revenit ciștigă- 
torului de anul trecut, Gabriel Dinescu, 
în urma unui baraj cu colegul său de 
club, Nlculae Doboș. Clasamentul final: 
1 G. Dinescu (Steaua) 4 v d. b.: 2. N. 
Doboș (Steaua) 4 v d. b.; 3. T. Iorgu 
(Steaua) 3 v; 4. D. Rădulesou (C.P.M.B.)

2 v;3 v; 5. S. Crăciunescu (Olimpia)
6. M. Trișnevschi (Steaua) Ov. 

întrecerea de floretă a reunit
pele de junioare miel de la Steaua, Vii
torul, Progresul, Șc. sportivă nr. 1, 
C.P.M.B., terminîndu-se cu victoria cvar
tetului Stelei. In finala pentru locurile 
I—n, Steaua a întrecut la mare luptă 
formația Viitorul eu 9—7. Pe locurile 
următoare: 3. Progresul; 4. C.P.M.B.; 5. 
Șc. sportivă nr. 1. (T. PETRUȘ-coresp.)

0 ETAPĂ NETERMINATĂ ÎN DIVIZIA B
Etapa a H-a a campionatului diviziei 

B de scrimă, desfășurată la Oradea, a 
rămas neterminată, deoarece ultimele 
asalturi au tost vădit stlnjenite de echi
pele de volei care urmau să înceapă 
meciurile lor de campionat și care âu 
început să facă încălzirea printre plan
șele scrimerilor. Au rfl.nas, așadar. în 
suspensie meciul de floretă masculin. 
Șc. sportivă Oradea-Medicina Tg. Mu
reș și meciul de spadă I.E.F.S.-Dunărea 
Galati. Este păcat că strădania organi
zatorilor de a asigura o bună desfășu
rare întrecerilor a fost eclipsată de a- 
ceastă suprapunere în programarea com
petițiilor de sală în orașul de pe Crișul 
Repede.

REZULTATE TEHNICE. Floretă mas
culin: Politehnica îași (9—7 cu Petro
lul șl cu Medicina Tg. Mureș, 12—4 cu 
Crlșul. 14—2 cu Victoria Cărei, 8 (v) — 
8 cu Șc. sp. Oradea): Petrolul (10—6 cu 
Crișul, 8 (v) — 8 cu Victoria; 7—9 cu 
Șc. sp Oradea, 6—10 cu Medicina); Șc. 
sp. Oradea (12—4 cu Crișul, 15—1 cu 
Victoria); Medicina (12—4 cu Crișul șl 
cu Victoria): Crișul »—1 cu victoria. 
In clasament conduce Politehnica Iași 
cu 18 p. Floretă feminin : Șc. sp. 1 
București (12—4 cu Farul și Șc. sp. 
Satu Mare, 11—5 cu Crișul șl Șc. sp.

echi-

Oradea, 8 (v) — 8 cu Medicina Tg. Mu
reș); Medicina (11—5 ou Șc. sp. Oradea, 
12—4 cu Crlșul, 8 (v) — 8 cu Șe. sp. 
Satu Mare); Șc. sp. Oradea 8 (v) — 8 
cu Crișul și $c. sp. Satu Mare; 10—6 cu 
Farul): Crlșul — Farul 11—5: Șc. sp. 
Satu Mare —Crișul 11—5; Farul — Șc. 
sp. Satu Mare 8 (v) — 8. In clasament 
conduc Medicina — 13 P (116 a.c.) și 
Șs. sp. 1 București 18 p (106 a.c.). Spa
dă: "■ " ----------- "
cu - ----  —v-, — - - - -
și 8 (v) (—8) cu C.S.S. București) Dunarea 
(11—5 cu Politehnica și Tractorul, 10—6 
cu Progresul); C.S.S. București (11—5 cu 
Progresul și Tractorul. 12 '■ ~ rri 
tehnica, 9—7 cu Dunilrea): Politehnica 
— Progresul 9—7:

Î.E.F.S (14—2 cu Progresul, 10—6
Politehnica Iași, 11—5 cu Tractorul

12—4 cu Poli-
Progresul — Trac

torul 10—6: Tractorul — Politehnica 
9—7. In fruntea clasamentului: Dunărea, 
I.E F.S. și C.S.S. București. sabie : 
Viitorul (12—4 cu I.E.F.S.. cu C.P.M.B., 
cu Petrolul: 11—5 cu Pol'tehnica T'~;- 
șoara, 8 (v) — 8 cu Victoria Ca II : 
I.E.FS. (11—5 cu C.P.M.B. și Victoria: 
8 (vj — 8 cu Politehnica): C.P.M.B. 
(9—7 cu Petrolul și Politehnica, 16—C cu 
Victoria): Petrolul 8 (v) — 8 cu I.E.F S. 
și Politehnica): Victoria 8 (v) — 8 cu 
Petrolul, 19—6 cu Politehnica). Liderul 
clasamentului este Viitorul — 20 p.

Divizia B

în etapa a IV-a (penultima) a tu
rului al treilea al diviziei B, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate ; MASCULIN: P.T.T. — Uni
versitatea București 66—57 (29—25). 
(Meciul a fost viu disputat. Baschet- 
baliștii de la P.T.T. au avut o evo
luție remarcabilă, luptînd din răs
puteri de-a lungul întregii între
ceri. Au înscris Scorțescu 24, Nico- 
lae 16, Burcea 10, Dumitru 5, Teo
dorescu 4, Mangeriu 4, Cincu 2, 
Hortopan 1 pentru P.T.T., respectiv 
Anghel 16, Andreițu 10, Kiselefski 
8, Gheorghițescu 7, Săhleanu 6, 
Lungeanu 4, Pitulescu 4, Malenciuc 
2. DANIEL DIACONESCU), Voința 
Tg. Mureș — Politehnica Brașov 
82—92 (46—49), Știința Mediaș — U- 
niversitatea Craiova 72—60 (41—36), 
Politehnica lași — A.S.A. Bacău 
89—78 (42—33), Rapid C.F.R. Ga ați
— C.S.M. Iași 69—62 (33—29), Pro
gresul București — Comerțul Tîrgo- 
viște 71—51 (31—25), Voința Ploiești
— Academia Militară 71—74
(37—38); FEMININ : Știința Sf. 
Gheorghe — „U“ Cluj 74—67
(44—30), Metalul Salonta — Crișul 
II Oradea 76—30 (26—11), Construc
torul Arad — Voința Oradea 47—35 
(29—21), Universitatea Craiova —■ 
Medicina Timișoara 38—50 (14—23), 
Universitatea II Iași — Voința Con
stanța 36—51 (21—24), Confecția 
Dorohoi — Pedagogie Galați 58—66 
(25—40), Progresul —Arhitectura 
53—54 (27—29), Olimpia — IEFS II 
41—48 (22—32).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții M. Mărcaș, I. Ioana, 
D. Daniel, T. Siriopol, Gh. Briotă. 
C. Albu, S. Lamfit, V. Diaconescu. 
N. Drăsănoiu.

CaragialeLa LiceulT. RADU

LACUNE IN EXECUȚIILE TEHNICE

mal

urmare.

facem o paralelă între 
încheiată a carr.piona- 
celelalte treă-patru care

în primul rind al 
și atacului. Or. se 
cele 3 elemente ale

Ploiești

ALERGĂTORI

Vasile ALBU — coresp. județean
NOII CAMPIONI

cesia«
avut 'oc dumî-

14

etapa

loan PAUȘ-coresp. județean

(Urmare din pag. 1)

PASA,! DIMV

patru 
și tot

vremii, din

Noua sală de sport de la Liceul 
Caragiale" din Ploiești va contribui, 
sintem siguri, la formarea de noi ta
lente, la creșterea unor tineri viguroși.

SOSESC PĂSĂRILE DE 
SlID

ROMANI în bulgaria

VlNATORl COLECTIVE LA
RĂPITOARE

ASOCIAȚIILE SPORTIVE

Sportivi, pe baza unor 
zilnice, care

PESCUITUL SPORTIV IN DELTA 
DUNĂRIIuor

Tg.

hr în pădurile 
P'.âtărești, Vrsi- 
Nebuna, Bulbu

cam pic 
i! ce haltere 

la care

2—4. Levente Kiss 
Mathe ; Sigismund

cat.
cat. serr.igr

SENIOR! : cat 35— Tulcea, Gorgova,
23 — sat, Caraorman, 

Gheorghe, Mahmu- 
Jurilovca și Uzlina.

Dacă ar fi să 
ediția de curtnd 
tului masculin și 
au precedat-o, am constau cu satisfacție 
un neîndoios și, am putea sp-^ne, firesc 
progres cu cîteva laturi ale ; ocului. Lr - 
sînd Ia o parte echipa oamp-.cană. D - 
namo, la care ne-am referit intr-jn 
articol anterior (și despre care spec.a- 
liștii spun că ar fi revoluționat voleiul 
nostru masculin, prin lansarea a namai 
trei Jucători), trebuie sâ relevăm fap
tul că la multe alte echipe de potențial 
mediu s-au verificat tat:r..V.a-:r. i'. 
procesul de instruire, eu ccnsecnțe fe
ricite asupra evoluțiilor lor. Sa’.vsr/.e 
vizează, îndeosebi, concepția tac-, câ 
adoptată de majoritatea divizionarelor 
A, sporirea eficacității ataeu’.u: și a ser
viciului, îmbogățirea arsenalului ce — - 
loace în ofensivă, dublajul și autodu- 
blajul atacului sau al apărării la fileu. 
Tn acest sens, notabilă ni s-a părut ma
turizarea unor jucători ma: tir.eri ca 
Oros, Dumănoiu, Codoi și chiar Ffu- 
șescu (Dinamo), Enescu. Ar-txieșcu 
(Steaua), Dumitrescu, Stere, Bol aga s:

Reflecții după campionatul masculin

execuții tehnice 5’* 
primirii serviciului 
știe că intre toate 
unei faze (preluare, pasâ. lovitură de 
atac), prima este și cea mai importantă, 
ea infiuențind pe următoarele. Impreci
zia în execuția preluării are drept ur
mare imposibilitatea punerii in fapt a 
schemelor tactice de atac. IntFmirea unei 
opoziții mai serioase ia apărarea la 
fileu a adversarului, scăderea vitezei de 
joc și a eficacității atacului, sărăcirea 
combinațiilor la fileu sau cedarea punc
telor direct din serviciu. Cu o preluare 
aproximativă, o echipă nu poate real- 
za prea mult dară ou dispune de jucă
tori cu o înălțime medie de peste l.W 
m. și cu mare forță de atac, așa cum 
are acum Dinamo. Iar cind dincolo de 
fileu se află blocaje la fel de Înalte, 
lucrurile se compucă. joc_: simpiu de
venind inefidem și in cazul ech-pe^-r 
de ,jfi<anti*. Succesele csi msuceeseiet 
japonezilor se datorează Îndeobște pre
ciziei deosetxte < respectiv impreezief 
manifestată uneor.) '.a pre-jare. C.-.d 
preluarea ..merge* oeas (cura h se to-

Aoreiio. BRE3EANU

Al JUDEȚULUI MUREȘ

Blocaj corect și înalt al rapfdiștilor la un atac al B 'tl
în ultima intilnire susținută in campionat de cele două e . -e R-md 

și Politehnica Fcto: N, SBURLAN —Galați

Popescu (Politehnica Galați), Iuhasz, 
Rouă (Tractorul), Moculescu, Penciu- 
lescu, Chițigoi, Țlgăeru, Mocuța (Rapid), 
Bălaș. Ghic, Măcicășan („V“ Cluj), Pop, 
Stancu, Păștean (I.E.F.S.), Chifu. Ga- 
vrilă (Viitorul Bacău), Vasilko, Iliescu 
(Progresul) Mathe, Herlo, Cimu (Poli
tehnica Timișoara), Braun, Drăgan, 
Curteanu (Universitatea Craiova), unii 
dintre ei plătind însă tribut taliei mai 
joase, alți câțiva semntnd o prezență 
sporadică in sextete. Am notat totuși 
faptul că antrenorii s-au preocupat mai 
mult în acest an de jucătorii de pers
pectivii, ceea ce este foarte bine pen*ru 
viitorul voleiului nostru. Așa se explică 
și progresul mai ev'dent al acestora.

Prea puțin (aproaoe imperceptibil) 
crescut ni s-a părut Insă nivelul unor

tâmplă in proporție de S# la sută), nici 
o echipă nu le poate sta în față. Cind 
(rareori) aceasta nu funcționează nor
mal din diverse motive (de ordin psiho
logic in funcție de diOcu'.'.atee serviciu
lui advers), niponii pot fi învinși chiar 
de echipe modeste. Iată. deci, ce în
seamnă pentru volei acest element, că
ruia antrenorii noștri continuă sâ-i a- 
corde o Important? periferică. Și pentru 
că execuțiile nu au avut precizia cuve
nită decît arareori, coordonatorii de joc 
au găsit mai greu prilejul construirii 
unor acțiuni combinative, de subtilitate, 
derutante pentru apărarea adversă, ceea 
ce — firește — a sărăcit și spectacolul, 
în această situație, doar ci ti va ridică
tori mal flexibili, cu subtilitate și fan
tezie (Marian Siamate, Cornel Oros,

In atenția „cursierilor" veterani
In cursul zilei de azi, un lot de 

12 cicliști se va deplasa în Bulgarii, 
unde urmează să ia startul Ia o suită 
de cinci concursuri : 25 martie
criteriu, 60 km și 26 martie — cursă 
în bloc, 90 km, în localitatea Știau 
Zagora ; 29 martie — criteriu, 60 kr.i, 
Gabrovo ; 1 aprilie — criteriu. 70 I : i 
și 2 aprilie cursă în bloc. 110 km, 
in localitatea Pleven. La alergâr'le 
amintite vor participa Cristian Tu
dor, Zoltan Elekes, Teodor Puterii., 
Mircea Virgil, Vasile Burlacu, Va
lentin Ilie, Ștefan Szekely, Ștefan 
Ene, Ion Cernea, Cristian tamer, 
Vasile Budea și Nicolae Gavrilă.

★
în vederea definitivării regula

mentului pentru cursa veteranilor 
ce se va desfășura și în acest an 

sportive 
de or- 

ciclis- 
adeziu- 

se cer expe- 
,.cursierii"

Li sa»a Case 
tilor dr- Tg. 1 
fn fața unui numeros 
c«rile județer.4
sului n. can indiric 
pentru juniori si senk 
participa: hahero&Iii
snortive Oțelul ți A5A. din 
Mures.

Iată noii campioni județer.i la 
tere pe anul 1972: JVNIORI: cat 
coș: Gheorghe Olteanu (Oțelul Tg. 
res); caL ~ ~ "
Iul);
ton (Oțelub: cat. 
Francisc Ambruș (A.
Mures) : 
(Oțelul) i 
(Oțelul) ;
țelul) 
Pintea (Oțelul) ; cat.
Boitor
Ros (A5.A.) ; cat. semimijlocie : Cor
nel Lucaciu (A.S.A.); cat. mijlocie s 
Iosif Kercstely (AS.A.).

O comportare bună au avut ju
niorii loan Lâszlo. care a stabilit 
două noi recorduri republicane la

co- 
_ Mu- 

par.î : Leontin Kiss (Oțe- 
cat. ușoară : Alexandru Mar- 
(Oțelub; cat. semimijlocie: 

S. Armata Tg. 
mijlocie: Mihai Maier 

: Ioan Lăszlo 
Erea : Zoltan Rad (O- 

muscă : Mihai 
pană : Ștefan 

(A^.A.); cat. ușoară : loan

135 kg și la 
330 kg. a egalat recordurile 

r «ționaie la „împins", obținind 100 
kg și Ia ..smuis- — 95 kg ; Zoltan 
Rad (juniori II), in virstâ de 
ani. a obținut un total de 280 kg 
(împins 100 kg; smuls 75 kg și a- 
runcat 105 kg'. Gheorghe Olteanu. 
la categoria cocoș, a realizat 
recorduri județene la juniori 
atitea la seniori.

Concomitent s-a organizat și 
județeană a campionatului republi
can de culturism, cu care prilej, pe 
primele locuri s-au clasat următorii : 
categoria pină la 168 cm : 1. loan 
Rus (A.S.A.) ; 
(Oțelul); Ios:f 
Balogh (Construcții); categoria peste 
168 cm : 1. Cornel Lucaciu (A.S.A.) ; 
2—3. Iosif Nagy, Mihai Varga ; 4-
Iosif Kercstely (A.S.A.).

PEtl j locuitorii PIoieșt-Gui nu con- 
■tuie o noutate faptul că la Liceul 
IX- Caragiale" se desfășoară o rod
iei r. bogată activitate sportivă Pre

gătirea echipelor și chiar orele de edu
cație fizică se afectau pină nu de mult 
destul de anevoios deoarece școala nu 
dispunea de o sală corespunzătoare. 
Pro ectul unei săli de sport a frămintat

_;-A vreme conducerea școlii, care a 
pentru realiza- 
prezent sa’a de

jn 
făcut eforturi lăudabile 
nea acestui deziderat. în 
sport este gata.

T-a inaugurare, care a
m<ă în prezenta unor oficialități loca1", 
au participat zeci de e’evi. Dună festivi
tate a propriu-nsâ au fost organizate o 
aerv de demonstrații sportive.

Nxua sală, executată de T.C.M. Pra- 
hovai are o lungime de » m și o lă
țime tie 14.5 m. Directoarea liceului, prof. 
Aspasla Vasilhi, la rugămintea noastră, 
ne-a dat citeva amănunte :

— Duoă cum observați, sala are ves
tiare, instalații sanitare pentru băieți și 
fete,'"do șuri, cabinet pentru profesori, 
magazie. Intre sală și corpul școlii s-a 
făcut un. culoar acoperit in așa fel ca 
pe timpGl friguros să nu răcească 
elevii. De asemenea, dispunem de apa
rate de gimnastic*, oorți de handbal, 
plase penuu volei etc.

— Elevii au participat la lucrările de 
construcții ?

— Săpaturile au fost făcute de elevii 
noștri, ei prestind peste îore muncă 
patriotic*.

sub auspiciile asociației 
Dezrobirea Brașov, comisia 
ganizare roagă pe veteranii 
mului românesc ca odată cu 
nile de înscriere (ce 
diate cit mai grabnic), „cursierii" să 
transmită organizatorilor (str. Al. I. 
Cuza nr. 3—5) adresa la care pot fi 
găsiți, precum și părerile lor privind 
lungimea și profilul traseului pe 
care ar dori să concureze.

Centrala ..Delta Dunării" a regle
mentat practicarea pescuitului sportiv 
in Deltă, în sensu'. că acesta este 
permis tuturor membrilor pescari ai 
Asociației Generale a Vinătorilor și 
Pescarilor 
autorizații anuale sau 
se eliberează de către Întreprinde
rea de pescuit și piscicultura Tulcea 
(str. Republicii nr. 2) sau de către 
secții’e piscicole cu sediile în urmă
toarele localități : Chilia Veche, So
mova, Mila “ ~
Crișan, Mila 
Sulina-oraș, Sf. 
dia, Dranov, 
Aceste autorizații, care dau dreptul 
la practicarea pescuitului sportiv în 
toate apele naturale din Delta Du
nării, se eliberează contra unor taxe 
anuale de lei 100, sau de lei 10 pe zi.

Asociațiile vinătorilor și pescarilor 
sportivi din Capitală organizează 
duminică vtnători colective de com
batere a răpitoarei 
Brănești, Cernica, 
lăți, Ciupăgeanca, 
■cata, Ivănești și Gegani.

înscrierile pe listele de partici
pare — la sediile asociațiilor, pîr.ă 
vineri, ora 20

S A ÎNCHEIAT TURUL
Duminică a luat sfîrșit cel de al 

treilea tur al diviziei B. Vă prezen
tăm cele mai importante rezultate 
înregistrate în ultimele două etape.

FEMININ, seria I : I.T.B. — 
A.S.E. București 3—0, Spartac Buc.
— Universitatea Iași 3—1, Orizon
tul Bacău — Viitorul Buc. 0—3 ; 
A.S.E. Buc. — Orizontul Bacău 0—3 
(!), Universitatea — I.T.B. 1—3, 
Viitorul — Spartac 3—1 : scria a 
Il-a: Confecția Buc. — Universita
tea Buc. 2—3, Progresul Buc. — 
Politehnica Galați 3—1, Voința Con
stanța — Flacăra roșie Buc. 3—1 ; 
Flacăra roșie — Confecția 3—1. U- 
niversitatea — Progresul 2—3, Poli
tehnica — Voința 3—0 ; seria a 
HI-a : Drapelul roșu Sibiu — Voința 
Sinaia 3—0, Sănătatea Tirgo- 
viște — Universitatea Craiova 0—3, 
Corvinul Deva — Voința Brașov 
3_0; Universitatea — Corvinul 
3—0, Voința Bv. ’— Drapelul roșu 
0—3 ; seria a IV-a: Voința M. Ciuc
— Viitorul Bistrița 3—0, Voința Za
lău — Voința Oradea 3—2, Univer
sitatea Cluj. — Medicina Tg. Mu-

III IN DIVIZIA B
reș 3—0 ;
Ciuc 3—1,
tea 0—3, Viitorul — Voința Z. 3—2.

Medicina — Voința M. 
Voința O. — Universtîa-

MASCULIN, seria I: Relonul Să- 
vinefti — Constructorul Suceava 
3—1, Politehnica Iași — Petrolul 
Ploiești 3—1 ; Vagonul P.oiești — 
Politehnica 1—3, Petroiu.1 — P 
nul 3—1, (Oțelul Galați s-a 
tras) ; seria a Il-a : Voința Buc. — 
Aurora Buc. 3—0, Electra Buc. — 
Locomotiva Buc. 3—0, Medicina 
Buc. — Farul 2—3 (!) ; Locomotiva
— Medicina 3—1, Aurora — Electra
2— 3, Farul — Voința 3—1 ; seria a 
IlI-a: Politehnica II Timișoara — 
Voința Arad 0—3, Electroputere 
Cv. — Constructorul Caransebeș
3— 1, Corvinul Hunedoara — A.S.A. 
Sibiu 3—1, Voința — Electroputere 
3—1 ; seria a IV-a: Politehnica Bv.
— C.F.R. Cluj 3—2, Silvania Șim- 
leul S. — Alumina Oradea 0—3. Ex
plorări B. Mare — Industria sîrmei 
C. Turzii 3—1; Industria sîrmei — 
Politehnica 3—1, Alumina Ex
plorări 2—3, C.F.R. Cluj — Silvania 
1—3.

Re’.o-
i re

câteva minute pe zi), o mare masă de 
salariate. Iată ce informații am primit 
de la tor. I. Fazekaș, președintele aso
ciației sportive :

— Pentru faptul că am declanșat ac
țiunea fără a solicita sprijinul tuturor 
factorilor răspunzători din fabrică s-a 
ajuns la un .conflict-, in sensul câ șefii 
de secții n-au acceptat pauzele de pro
ducție solicitate de această acțiune, așa 
că inițiativa noastră pornită in decem
brie anul trecut, a eșuat. Ea va fi re- 
declanșată insă. în aceste zile, intr-o 
formă mai bine organizată șl acceptată 
acum de toate cadrele care suprave
ghează producția.

— Presupunem că acțiunea de apro
piere a femeilor de exercițiul fizic nu 
se va rezuma la cele 10 minute zilnice, 
de gimnastică mai ales că .Recordul" 
beneficiază de o bază sportivă cum ar 
dori să aibă multe asociații sportive 
(n.n. arenă de popice cu 4 piste, bazin 
de înot de 33 de metri, terenuri pentru 
volei, handbal și baschet).

— Pentru a sonda preferințele fetelor 
ș; a cunoaște disciplinele pe care lc-au 
practicat In cursul școlii, am distribuit 
in fabrică un chestionar, ale cărui răs
punsuri evidențiază înclinații pentru 
handbal, volei, popice și în special fot
bal. Aceste 4 discipline fac. de altfel 
parte din sulta celor 7 incluse în cam
pionatul asociației sportive, care se des
fășoară anul acesta țn 3 etape, pe grupe, 
secții și schimburi.

există om care s-o dirijeze (și nici nu 
s-a vorbit, cu tovarășul director pent,, 
o dezlegare de 10 minute), că „bătrin::" 
bu început să întrebe de ce nu se mai 
face gimnastică, că pe terenurile de 
zgură, de care beneficiază âiai multe 
echipe sindicaliste, copiii din cartier si 
amatorii de fotbal din fabrică, au înce
put să fie depozitate prefabricate.

Și cind te glnaești că „Clujeana* are 
o bază sportivă la care apelează. cu 
chirie, atiția și atîția amatori din oraș : 
N-o fi prins, ea, oare, prea mult gustul 
chiriei — în detrimentul beneficiar.—: 
direct — omul care lucrează cite 8 
pe zi ?

ore

PÎNA NU VEZI CU OCHII...

în noiembrie, la o precedentă vizită 
pe care am făcut-o la asociația sportivă 
..Clujeana", am notat Inițiativa de a se 
confecționa cîteva seturi de haltere ce 
urmau să fie CURIND montate în locu
rile unde se înregistrează cel mai mare 
flux de muncitori.

După 4 luni, întrebând 
mișcare practică sutele 
fabricii mi s-a răspuns 
fie confecționate un set 
cred pînă nu văd eu ochii !), că gim
nastica nu s-r reluat pent-că nu

ce 
de 
că 
de

formă de 
salariati ai 
urmează să 
haltere (nu

CÎND SPORTUL ARE 
CONTRACANDIDAT!
la Liceul MMihai Eminescu 
cu „fotografierea" bazei ?

i" a 
spor-

Vizita 
început „ _
tive, sufipient de extinsă ca să acopere 
activitatea celor circa 700 de elevi ai 
școlii (sală de gimnastică, o curte mare 
bituminizată, platformă în roșu per.—- 
jocuri sportive, dotată cu instalație de 
nocturnă, sector de aruncări, portic de 
gimnastică) și excelent întreținută. A ' 
regretat însă că la ora 9, cînd erau r.' - 
gramate cele 10 minute de gimna-’.. - 
de înviorare, n-am descoperit decît ci' 
siluete făcînd. Independent, cîteva :r î- 
cări de relaxare.

Consultînd calendarul sportiv al 
lii. am văzut bifate cu roșu — se.m 
care reprezintă consumarea diferitelor 
etape ale unor competiții — rubricile de 
șah, cros, handbal, baschet și f 
Am fost, de asemenea, informați că e 
pele de handbal și baschet de aici par
ticipă cu succes în campionatul pe r 
nicipiu, ele vizînd calificarea în ci.-. , .a 
școlară și că lo elevi ai școlii urmează 
cursurile de arbitri, inițiate de Sect ral 
sport din comitetul județean U.T.C.

Ca peste tot însă și la liceul clujean 
„Mihai Eminescu", prezența fetelor in 
activitățile sportive reprezintă o rara 
avis, activitățile culturale (corul școlii e 
format numai din fete), rămînînd prin
cipalele contracandidate ale gportu.ui. 
Nu are, oare, sportul magnet sau pro
paganda nu este destul de consistentă 
si convingătoare ?

la-g* viziune pedagogică, totdeauna mo
bil cind a fost vorba de a integra exer- 
e,:;jl fizic în activitatea cotidiană a fie
căruia din cei peste 1 OM de elevi vîleeni. 
Directorului personal și unui comitet 
de părinți foarte omogen li se datorează, 
Sn cea mai mare măsură, tot ce s-a rea
lizat la .Bălcescu" pentru asigurarea 
b.zei materiale a sportu ri — un com
plex pentru jocuri, o sală de sport, un 
dab. o uriașă curte bituminată. aptă 
pentru atletism și. de asemenea, un bo
gat inventar sportiv.

Am evocat de la început acest aspect, 
deozreece el reprezintă, de bună seamă, 
prințul argument în sprijinul bunei des
fășurări a unei activități sportive multi- 
latera’e. rodnice. Fiindcă, având terenuri 
'. salrt de sport, poți organiza fără nici 
o d:5cu2tate campionate Interc’.ase la 
volei, baschet și handbal, concursuri de 
atiefistB și gimnastică. întreceri de tenis 
c; masă. Sint pozițiile principale din 
ealendaixil sportiv al asociației stMirtive 
de la . Bălcescu", cele care asigură o 
prezentă, in proporție de 75 la sută a

elevii*' in sport. Aceeași masă Inmre- 
sio£z ,tă o vom întilni și la exercit i’e 
de gimnastică zilnică sau la acțiunile 
turistice, tradiționale.

Liceul _ 
directă cu 
r* nu mal 
ale Școlii 
alimentate 
In special .____ ___ j__ ___ _______  .
handbal. De altfel, pentru a înțelege și 
mai bine interesul acordat de conduce
rea liceului activității sportive de per
formanță este suficient să precizăm că 
TOATE bazele sportive de la „Bălcescu“ 
se află la dispoziția școlii sportive, fi
rește după uh program care să nu dea 
ocazie la animozități.

In final, un ultim detaliu : de Ia „Băl- 
cescu” și-au îndreptat pașii către Insti
tutul de Educație Fizică și Sport. în in
tervalul 1951—1971, nu mai puțin de 100 
de absolvenți ! Astăzi, ei sînt profesori, 
unii au revenit în orașul de origine, în 
timp ce alții — cei mai multi 
răspindit în întreaga tară, unde se afir
mă ca specialiști cu o foarte bună cali
ficare. Nici nu este de mirare că 
pre profesorii de educație fizică (și de
sigur și despre ceilalți, de alte specia
lități) formați la . „Bălcescu", pretutin
deni se vorbește^in termenii cei mai elo- 
gioșt ™

.Bâlcescu" realizează o opțiune 
performanța și prin aceea 

puțin de 7 (din cele 23) grupe 
sportive din Rm. Vilcea stat 
de elevii și elevele scolii, 
pentru secțiile de baschet și

Pe măsura încălzirii
Sud sosesc tot mai bogate efective 
de păsări de pasaj de interes vînă- 
toresc : sitari și cocori. S-au semna
lat pasaje de sitari mai bog .te pe 
văile Șiretului, Argeșu'ui și Oltului. 
De asemenea, s-au observat îndem
nate stocuri de cocori în Bărăgan 
(în punctele Dor Mărunt. Dragațin.i. 
Cocora și Bogdana — Călărași) si 
in Banat (la Lenauheim și Co’.noș’.

O precizare : sitarii, cocorii și 
becaținele nu sînt păsări de baltă 
(la care vînătoarea a fost oprită) și 
deci pot fi vidate — conform legis
lației vînătorești în vigoare pînă 
la 30 anrilie.

Dinamo
s-au

des-

constanta: M PARADOX CE SE CHEAMA CONSTRUCTORUL

PRIMELE
„CUPEI

Țintași și

ÎNTRECERI ALE
PRIMĂVERII

RM VÎLCEA: EA LICEUL „BÂLCESCU"
Fără a fi o instituție de învățâmtat cu 

profil de performanță. Liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Rrti. Vilcea se afirmă net 
— și aceasta de mal bine de două de
cerni — pe linia lansării elevilor spre 
elita mișcării noastre sportive. O veche 
și statornică tradiție a bunelor rezultate, 
creată de prof. Marin Trincă, a fost con
tinuată eu succes de prof. Petre Darie,

precum și de alte cadre didactice 
specialitate, care se evidențiază, 
competența șl pasiune.

Totul pledează la „Bâlcescu" 
rezultate pe seama exigențelor 
nu numai în procesul de invftțămint. ci 
și in activitatea sportivă. In primul 
rînd, directorul liceului, prof. Ion Ceau- 
șescu, un om deosebit, un dascăl cu o

de 
prin 

a' pentru 
sporite

asociația 
Constanța, 

de eon
ii 000 de

Aproape de necrezut: 
sportivă Constructorul 
care reprezintă Trustul 
.nrucții locale, cu peste 
salariați, nu a ajuns încă să dis
pună de o bază sportivă proprie 1 
Muncitorii și tehnicienii care au 
î npîmit litoralul cu salbe de vile 
și blocuri sint nevoiți, cind este 
vorba de a-și petrece o parte din 
timpul lor liber, să apeleze la te
renuri închiriate sau să se limi
teze la așa-zisa bază de agrement, 
cu totul neîndestulătoare, de pe 
malul Siufghiolului...

F. drept că in ciuda acestor con
diții destul de vitrege, tinerii con
structori constănțeni au reușit să 
pană pe picioare multe secții ale 
asociației lor sportive: cea de ae- 
romodelism are deja un campion 
național, voleiul face serioase op
țiuni pentru divizia B, rugbyștii se 
afirmă in campionatul municipal 
de juniori. Dar la „Constructorul" 
Constanța se mai practică fotbalul 
tenisul, popicele clasice și meca 
nice (botclingul), dar, cum am a- 
rătat. în condiții nu prea îmbie
toare.

Ceva mai mult, constructorii con- 
stănțeni sint dornici să se... înscria 
nu numai în aria performanței, dar 
ar fi bucuroși ca asociația spor
tivă, să se înlesnească prezența in 
competiții interșantiere, în cam
pionate cu caracter intern, conti
nuu. în măsură să cuprindă marea 
masă a salariaților. Aici va trebui 
să ajungă consiliul asociației spor
tive.

Este șl ceea ce s-a cerut cu pri
lejul recentei ședințe de analiză 
a activității competiționale pe anul 
1971. S-a relevat, totodată, faptul 
că pentru asigurarea unei-baze ma
teriale pe măsura pasiunii pentru 
sport a miilor de 
tori trebuie să se 
Nu lipsește, după 
seama, decît spiritul de inițiativă, 
mai multă mobilitate față de rea
lizarea unui obiectiv care — ca și 
impozantele construcții edilitare ale 
litoralului — ar putea să însemne 
o mîndrie pentru 
chiulul și totuși 
Tomis...

țineri construc- 
facă mai mult, 
cum ne-am dat

toți cetățenii ne
veșnic tinărului

Cornel POPA, coresp. județean

țintașe, reprezentînd 
secțiile de tir din București 
provincie se vor reuni timp 
cinci zile în cadrul unui intere
sant și atractiv concurs. Este vor-i 
ba de prima competiție cu caracter' 
republican a anului la tir, „Curia 
primăverii". Programul cuprinde 
întreceri pentru senioare, seniori, 
junioare și juniori ia probele de 
pușcă, pistol și arme de vînătoa- 
re (talere lansate din șanț și din 
turn).

La start vor fi prezenți toți frun
tașii tirului nostru, 
tivii Iotului olimpie, 
lui Lucian C
Deci o primă ocazie de verificare 
a stadiului de pregătire 
trăgătorii de diferite 
clasificare.

Azi (de la ora 15) 
șura proba de armă 
focuri culcat, juniori, 
disputare i poligonul 
altfel, cu excepția talerelor, a „ 
mei de calibru mare și a pistolu/ 
lui liber, programate la Tunari, 
celelalte probe vor avea loc la Di*g 
namo. /

Vineri, pe programul competi
ției sînt înscrise probele de pisjfol 
viteză (manșă I). armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat senjfcri. 
armă standard 60 fceuri ci/flcat 
senioare, junioare și juniori. /

*i 
de

inclusiv spor- 
cu excepția 

Giușcă, indisponibil.

pentru 
categorii de

se va clesfâ- 
standard
Locul

Dinamo.

60 
de 
De 
«r-J
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Plenara C. J. E. F. S. Mureș

SPORTUL MUREȘEAN SPRE NOI CULMI
ALE PERFORMANȚEI

1971 constituie anul de consolidare 
a sportului de performanță mure
șean. Cîteva exemple concludente: 
at’etul Csaba Dosa a realizat cu re
zultatul său de 2,20 m, un valoros 
record național la săritura în înăl
țime, cucerind medaliile de argint 
la campionatele europene ți balcani
ce. Ladislau Simon a devenit cam
pion balcanic la lupte libere, Adal- 
nert Kovacs a făcut parte din echi- 
pa de juniori a României, clasată pe 
locul III la campionatul mondial de 
pentatlon modern, iar Erika Szasz 
titulară în echipa României este 
campioană europeană la popice — 
junioare ; Rozalia Soos, componentă 
a echipei naționale de handbal este 
considerată de specialiștii străini 
drept cea mai bună jucătoare pivot 
din lume, iar Marta Szathniari este 
campioană balcanică la atletism (100 
m garduri) ș.a.

Județul Mureș se mîndrește — în 
același timp — cu 7 maeștri eme
riti ai sportului — soții Margareta și 
Tiberiu Szemanyi — Francisc Ballo, 
Csaba Doșa ș.a. și 56 maeștri ai 
sportului. Sportivii mureșeni au cu
cerit nu mai puțin de 69 titluri de 
campioni republicani (21 Ia senioare 
și 48 la juniori) și au doborît 66 re
corduri republicane (21 Ia seniori și 45 
la juniori). Sportul de performanță 
este de asemenea reprezentat prin 12 
echipe în divizia A, 11 echipe în di-

vizia B, 3 formații în divizia C și 
ÎS echipe în divizia școlară și de 
juniori. O comportare remarcabilă 
au avut echipele de popice Voința 
Tg. Mureș (băieți și fete) care au cu
cerit, în anul 1971, titlurile de cam
pioni naționali.

La realizarea acestor performanțe 
o contribuție deosebită au adus-o 
antrenorii și profesorii de educație 
fizică, dintre care amintim pe : Zol
tan Szabo II (atletism), soții Marga
reta și Tiberiu Szemanyi (popice), 
Caro] Gali (patinaj viteză), Andrei 
Kakuts (scrimă). Zoltan Szabo I 
(tir cu arcul), Tiberiu Bone (fotbal), 
Ionel Ciotea (atletism), Iosif Tothpal 
(înot) și alții.

Avintul pe care !-a cunoscut spor
tul, în ult.mul timp, a făcut ca ba
zele sportive existente să nu mai 
corespundă cerințelor și astfel se 
impune amenajarea și construirea de 
noi obiective sportive în județ. Prin 
contribuția bănească a cetățenilor, 
în municipiul Tg. Mureș se va con
strui o sală dc sport, se vor începe 
lucrările de construire a patinoarului 
artificial, se vor executa lucrări dc 
extindere și confort la baza nautică. 
La Tîrnăveni, de asemenea, se va 
construi o sală de sport și se vor 
efectua lucrări de extindere la cen
trul de agrement. Lucrări similare 
se vor înfăptui în municipiul Sighi-

șoara și în orașele Reghin, Luduș și 
Sovata.

Din cuvîntul participanților la dis
cuții subliniem propunerea profeso
rului Vilmoș Helvig, antrenorul e- 
chipei de handbal fete Mureșul, în 
legătură cu alcătuirea brigăzilor de 
muncă patriotică, formate din spor
tivi, pentru începerea lucrărilor la 
noua sală de sport din Tg. Mureș. 
Francisc Kocsis, președintele Consi
liului orășenesc pentru educație fi
zică și sport Reghin a propus ame
najarea de terenuri de joacă pentru 
copii pe lingă blocurile noului car
tier ce se construiește la Reghin. 
Printre altele, Zoltan Szabo I, an
trenor de tir cu arcul la Mureșul, 
„ plenara, că Margareta

eforturi’e 
pentru a obține rezultate valoroase 
la Miinchen cu noile arcuri fabricate 
la Reghin.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Liviu Sebes- 
tyen, secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. Mureș, care a asigurat 
pe cci prezenți că organe’e de partid 
vor sprijini în continuare mișcarea 
sportivă din județ, mai cu seamă în 
direcția construcției 
de baze sportive, I . __  ____
sportivii pentru a obține rezultate 
tot mai valoroase.

loan PAUȘ
Costantin AI.BU corespondenți

a asigurat plenara, că 
Lazăr va depune toate

DIN VIAȚA CLUBURILOR SPORTIVE

POLITEHNICA GALATI SOLICITĂ
DAR ȘI SPRIJINUL FORURILOR

Activitatea de 
sport în rîndul . _ _____
trebuie să se integreze organic în 
suita sarcinilor pe care societatea 
noastră le-a trasat pentru creșterea 
ți educarea unei intelectualități de 
nădejde, constructoare a societății 
comuniste. IJe acest fundal s-a ana
lizat activitatea clubului sportiv stu
dențesc Politehnica Galați, în anul 
1971.

Centrul universitar gălățean se 
poate mîndri cu echipele ce-1 repre
zintă în primele eșaloane, prin for
mațiile de baschet, volei și handbal 
c<ire v* <
dresa acestora vom 
precieri.

Secția de baschet 
participare 
printre cele mai bune

educație fizică și 
tineretului studios

activează în divizia A. La a- 
face cîteva a-
masculin are o 

destul de îndelungată 
echipe ale țării. 

Și, pornind de la această premisă, 
«e Ia ea se așteaptă evoluții pe mă
sura experienței căpătate de-alungul 
anilor printre primele teamuri. In 
campionatul precedent elevii asis
tentului universitar Petrică Vasiliu 
s-au clasat pe locul 7, poziție consi
derată bună în raport cu posibilită
țile reale ale jucătorilor. La înregis
trarea unor rezultate necorespunză
toare a contribuit și faptul că în 
perioada 7 noiembrie — 1 decembrie

1971 (în plină activitate competițio- 
nală) procesul instructiv s-a desfă
șurat necorespunzător ; de la 5 șe
dințe de pregătire pe săptămînă, din 
cauza lipsei sălii de antrenament, 
s-a ajuns ca jucătorii să efectueze 
doar 3 și uneori chiar două ședințe.

Dacă aceasta a constituit o cauză 
care a determinat o mai slabă mun
că de instruire, nu-i mai puțin ade
vărat că in perioada respectivă, ju
cătorii și antrenorul au dovedit lipsă 
de interes și pasiune pentru pregă
tire. Altfel se puteau suplini, într-o 
oarecare măsură, lipsa unor condiții 
optime în antrenamente. Un alt mo
tiv de nemulțumire îl constituie re
lațiile ce au fost sau există, încă, 
intre unii baschetbaliști. Doi dintre 
jucătorii de bază, Samson și Marti- 
nescu, nu-și vorbesc (!), alții au lip
sit nemotivat de la antrenamente 
etc.

Secția de volei a fost una dintre 
cele mai puternice din țară. Echipa 
băieților a luptat de la egal la egal 
cu formațiile cele mai bune din 
țară : Steaua, Dinamo, Rapid, iar la 
sfîrșitul campionatului din anul 
1970—1971 studenții gălățeni s-au cla
sat pe locul trei. Prin plecarea, după 
absolvirea facultății, a lui Gabriel 
Udișteanu, precum și a sportivului

SÂ PRIVIM TOTUL REALIST
(Urmare din pag. I)

voc și luptă asiduă pentru același 
țel — victoria ECHIPEI ! Un lucru 
extrem de important — din punc
tul meu de vedere — este faptul 
că Ia noi nu există încă o for
mație de bază, standard, „primii 
7" cum spunem noi. Această for
mație trebuie alcătuită pe baza 
mai multor factori, pornind de la 
forma deținută de jucători sau 
de 1a experiența lor si mergînd 
pînă Ia omogenitatea existentă în
tre cei aleși.

— Cunt se explică diferen
ța mare dintre eficacitatea lui 

Gunesch ca
dc club și i 
Pe care el 
națională?

— In primul 
liniat faptul că 
ioc Pe postul de 
la lot sint extremă. In privința 
eficacității cred că explicația ne- 
concordanței de care vorbiți stă 
tocmai în acest fapt, căci e normal 
ca un inter să 
decît o extremă

— Sinteți 
Iul pc care 
națională?

— Firește că nu! Consider că pe 
extremă trebuie titularizat un ju
cător specializat 
mai rapid, mai 
care să po3tă face depășiri. Dacă 
Kicsid și Birtalan, actualii interi 
stingă, ar putea fi schimbați, din 
cînd în 
putea 
situații 
cient

jucător în echipa 
slabul
îl dă

randament 
în echipa

rînd, trebuie sub- 
în echipa de club 
inter, în vreme ce

înscrie mai mult

satisfăcut de ro
it aveți in echipa

pe acest post, 
mic de statură.

cînd, cu mine, cred că aș 
rezolva cu brio 
și, firește, aș fi

anumite 
mai efi-
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După drawul U. T. A.-ei la Londra
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și amenajării 
stimulînd astfel
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STUDENȚEȘTI

CONTROLUL,
SUPERIOARE!

Dan Mânu (stabilit pentru studii 
București) potențialul echipei s-a

I
I
i
I

REPRODUCERE WEMBLEY...
Acest 1—1 obținut de U.T.A. pe 

White Hart Lane repetă, dacă vreți, 
fizionomia jocului de pe Wembley. 
Ca atunci, echipa națională, arădenii 
și-au apărat marți bine poarta, in 
primele 20 de minute. Ca și atunci, 
ei au reușit să echilibreze apoi jo
cul, prin pase fine, la firul ierbii. 
Ei marchează un plus la capitolul 
,.gol“ în sensul că, de astă dată,
poarta engleză a fost străpunsă în 
urma unei combinații de mare fru
musețe. IJe de altă parte, însă, „echi
pa de pe Wembley" a știut să se 
bată mai mult la 0—1. In sfirșit, o 
u’timă observație : Domide a parti
cipat la ambele jocuri. Această pre
cizare nu e făcută doar pentru a 
cinsti prezența lui în două dintre 
puținele partide memorabile împo
triva „mașinilor engleze", ci pentru 
a susține o altă idee : între 15 ia
nuarie 1969 și 21 martie 1972, fot
baliștii englezi au mai cîștigat cîțiva 
pași față de noi în cursa vitezei și 
a forței (cel puțin așa ne-o 1 
strează acest numitor comun 
numește Domide).

Cîteva cuvinte 
merită.

Kun, demarcat 
terenului, pentru 
lui England, preia rapid mingea, 
pornește cu fentă spre dreapta .și pa
sează în stingă lui Broșovschi ; ur
mează același joc de fente ale me
zinului echipei arădene, care, lansat 
fals spre dreapta, „stringe" spre cen
tru pe Evans cel dur. Both primește 
astfel mingea liber. O cursă scurtă,

despre gol,

I

Programul meciurilor 
din București

SIMBAtA 25 MARTIE

demon- 
care se

fiindcă

centru!mult spre
a scăpa de tutela 

rapid

Broșovschi țîșnește în careul 
o

Broșovschi 
culcă min-

mic, 
cen-la primire. Urniează 

trare la semiînălțime, 
preia artistic din voie, 
gea, e la numai 5 metri de bara stin
gă dar, în momentul pendulării, vede 
gheata uriașă a lui England la blo
caj, El execută o întoarcere (â 'a 
Tostao) și o nouă centrare, șutată, 
spre aripa dreaptă, unde Doniide, 
venit cu fuleul lui Jairzinho, înscrie 
imparabil. Golul a fost îndelung a- 
plaudat de cei 30 170 spectatori (în 
sala 
cran 
nea 
lor).

Și 
dividuale, și ele în intenția de a 
gera jocul de ansamblu...

Vidac — cel mai... eficace și 
spectaculos jucător arădean. A

de recepție a stadionului un e- 
electronic ne-a redat succesiu- 

amețitoare a popularii tribune-

acum cîteva caracterizări

mai 
sal

vat două goluri ca și făcute (min. 20 
și 79). Și-a demonstrat marile cali
tăți de plonjer în careul mic. Fiind 
protejat mai bine decît la Arad, a 
făcut un joc excelent.

Birău — viguros, rapid. încăpățî
nat. S-a apropiat, prin duritate de 
Knowles.

Lereter 
cînd să-i 
glezi, pentru a evita degajările oar
be. In partea a doua a impresionat 
printr-o formidabilă precizie în ser
virea partenerilor „din mijloc", după 
dueluri aeriene foarte grele.

Pojoni — un joc foarte bun, cal
culat, cu intercepții tinerești.

a început șovăitor, încer- 
dribleze pe atacanții en-

ora 16 : Teh- 
(Divizia C).

Terenul Laromet. 
nometal — LarometPopovici — s-a bătut cu „buldo

gul" Coates, cel mai scoțian dintre 
englezi. Ia repriza a doua l-a de
pășit prin mingi scoase spectaculos, 
doar eu vîrful ghetei.

Domide — a servit mult mai mult 
echipa. Are marele merit al golu
lui.

Petescu — și-a regăsit forma și 
rolul. A „închis" foarte bine culoa
rul Lereter — Pojoni. A fost mult mai 
mobil decît la Arad. Un singur re
proș : faultul inutil din min. 80, la 
35 m de poartă ; din acea lovitură 
liberă s-a înscris golul egalizator.

Broșovschi — inteligent și subtil, 
a combinat în toate direcțiile, a ieșit 
senin din... grămezile engleze. Cu o 
pregătire fizică mai bună, ar fi un 
nume sigur în echipa națională.

Sima — n-a mai repetat jocul cu 
Steaua. A alergat mult, dar fără e- 
fect. în min. 35 a realizat o frumoa
să pătrundere în careu, oprită prin 
obstrucție. (O lovitură liberă indirec
tă s-ar fi impus. A fost singura gre
șeală a abitrului Campos).

Kun — a jucat bine. A cîștigat 
multe dueluri la cap eu masivul 
England. Datorită pozițiilor prudente 
ale coechipierilor, n-a fost susținut 
suficient.

Both — a evoluat cu intermitente, 
alternînd fazele de mare spectacol 
cu momentele de neputință fizică. Nu 
e încă în formă.

în tabăra engleză am constatat 
mai ales o lipsă de inspirație dato
rită — poate — oboselii. După joc, 
ziariștii englezi erau de părere că 
Chivers ar fi putut cîștiga meciul. 
Brian Glanville a fost și mai tran
șant : „Astăzi mi-ani dat seama că 
Tottenham înseamnă Chivers". A- 
firmația e toarte semnificativă. En
glezilor Je-a lipsit, deci, un om înalt, 
pentru a apropia și mai mult fotba
lul de baschetul cu pivoți de 2,10 m. 
De altfel, aici, la Londra, Tottenham 
este considerată o echipă fără stil. 
Bill Nicholson este însă un om prac
tic. El și-a dat seama că frumusețea 
stilului Leeds United e prea... vic
toriană, pentru a duce la victorie. 
Englezii au inventat un sport pentru 
care iertati-mi sacrilegiul — nu au 
un talent deosebit. în schimb, îl iu
besc foarte mult. In minutele în care 
închei aceste rînduri, B.B.C. trans
mite „Marșul lui Chelsea" care e 
un fel de șlagăr aici, la Londra. En- 
gezii, cum spunea și Glanville, nu 
prea știu să cinte, dar iubesc mult 
cintecul.

Probabil aici

DUMINICA 26 MARTIE

ora 16: Dina-

11 : Sirena — 
(Div. C);
ora 11 : Au- 
C);

Stadionul Dinanto,
mo — Pol-tehnica Iași (Divizia A) ; 
ora 14 : Dinamo — Politehnica (ti- 
neret-rezerve) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : Meta
lul — Portul Constanta (Divizia 
B);
Terenul Electronica, ora 11 : Elec

tronica — Victoria Lehliu (Div. C);
Terenul Sirena, ora 

Unirea Tricolor Buc-
Terenul Autobuzul,

tobuzul—T-M.B. (Div.
Terenul F.H.U., ora II : Mașini 

unelte — Flacăra roșie (Div. C);
Terenul Ghencea, ora 13 : Stea

ua — F.C. Galați (juniori) ;
Stadionul 23 August (terenul Ii), 

ora 13 : Șc. sportivă Energia — Co
merțul Brăila (juniori) ;

Stadionul Metalul, ora 13 : Meta
lul — Dunărea Giurgiu (juniori);

Terenul F.R.B., ora 13 : Șc. spor
tivă nr. 2 — Petrolul Ploiești (ju
niori) ;

Stadionul Politehnica, ora 13 : 
Sportul studențesc — S.N. Oltenița 
(juniori).

i VERIFICAREA LOTULUIîn 
. . „ . di

minuat simțitor. Preluarea conduce
rii formației de către lectorul univ. 
Florin Balaiș îndreptățește speran
țele ca și în continuare voleibaliștii 
gălățeni să se mențină în eșalonul 
de frunte al țării. Pentru aceasta 
trebuie curmate din rădăcină abate
rile și îngăduința față de comporta
rea majorității sportivilor, atît în 
viața particulară cît și a îndatoririlor 
pe linie profesională.

Activitatea la handbal (băieți) 
poate fi apreciată ca remarcabilă. 
Echipa activează printre cele mai 
bune 10 din țară și rezultatele sint 
considerate mulțumitoare. Termina
rea perioadei de studiu a unor jucă
tori și plecarea lor (doi dintre ei 
jucători de bază, Mihai Băutu și Ener 
Menan) din cadrul echipei a necesi
tat reîmprospătarea lotului cu ele
mente tinere, de perspectivă, exis- 
tind premise ca în. scurt timp echipa 
să-și recapete valoarea din anii tre- 
cuți. Antrenorul Cezar Nica are po
sibilitatea ca pînă la reînceperea re
turului actual să asigure o pregătire 
superioară, omogenă, întregului lot,

Echipa de fotbal. care activează 
în divizia B, a avut o comportare 
controversată. După victorii neaștep
tate. a pierdut meciuri ușoare, iar 
spre sfîrșitul turului campionatului 
trecut, echipa se găsea în pragul re
trogradării, cu șanse minime de sal
vare. A rămas, totuși, în B și actua
lul antrenor Dragoș Cojocarii a reu
șit (In primul rlnj printr-o muncă 
de pregătire psihologică, combinată 
cu o bună instruire, sub semnul par
ticipării conștiente a întregului lot) 
să schimbe în bine întreaga " ‘ '

★
în cadrul clubului mai 

nează secții de navomodelc. 
șah cu realizări care pot fi ____
ate ca bune, cu tendința ca în viitor 
rezultatele să atingă o cotă și mai 
ridicată.

în realizarea unui proces instruc- 
tiv-educativ necesar marilor perfor
manțe există și' greutăți obiective, 
legate de timpul liber al studentului, 
iar pentru sporturile de echipă reu
nirea întregului lot la aceeași oră 
ne antrenament constituie un serios 
Impediment. De aceea, studentul 
sportiv trebuie să-și desfășoare în
treaga activitate pe baza unei pla
nificări riguroase a timpului, îmbi- 
nlnd în mod armonios obligațiile 
profesionale cu cele sportive. Pentru 
aceasta este necesar, 
urile de secții să 
mai activă in viața 
tiv, să-1 sprijine în

I
I
I
I
I

CURS DE ARBITRI
DE TINERET

Stadionul Republicii din Capitală a 
găzduit ieri meciul de verificare a lotului 
de tineret, care se pregătește pentru o 
partidă internațională de prestigiu, me
ciul — în deplasare — cu echipa de 
tineret a Franței. Un teren excelent și 
o vreme splendidă (mai puțin tribunele 
goale) au creat un cadru dintre cele 
mai favorabile pentru asemenea partidă. 
Numai că cei chemați pentru selecție 
(pentru selecție, rețineți) nu praa au 
avut chef de joc. Probabil că acești 
tineri fotbaliști se gîndeau la meciurile

involuntar și neașteptat — dar nu grav 
— accident ? Vreo 30 de minute am tot 
așteptat o fază mai aproape de preten
țiile acestor tineri și talentați jucători. 
Dar de unde ? „Galbenii*1 au reușit să 
conducă cu 2—0 prin golurile înscrise de 
Pirvu (min. 30 și 36), goluri care au la 
origină două greșeli ale portarului Ca
vai. Mai tîrziu, M. Sandu și Beldeanu 
au avut o sclipire și faza creată de ei 
a completat-o Costaș, care a apărat 
spectaculos.

După pauză, în căutarea formulelor

PENTRU FEMEI
Luni 3 aprilie, orele 19, la Facul

tatea de Drept din Capitală 
avea loc deschiderea cursului 
arbitri pentru femei la fotbal, 
ganizat de comisia municipală 
fotbal. înscrierile se jjrimesc
nic pînă la data de 3 .aprilie, la 
sediul C.M.E.F.S. București din 
strada Biserica Amzei nr. 6.

va
de 

or-
de 

zil-

I

EXCURSIE LA MECIUL
METALUL PL0PEN1-PRUGRESUL

COMPENSAȚII..
(in dreapta), îți dispută balonul la 
Ghergheli (in stingă) ți Făgaș

sportiv Progresul orga- 
duminică o excursie, la 
cu autocanil,. la meciul 
Plopeni — Progresul. în-

Doi înaintași, Petreanu și Mulțescu 
centrul terenului, urmăriți de

NEDORITENEDORITE...COMPENSAȚII

Nicoîae 
rea în avionul 
că nc-am făcut datoria. Ăm 
handicapul datelor nefirești 
echipele noastre. Totuși, cel mai ma
re handicap a fost, îmi dau seama, 
acel 0—5 al Rapidului, pe care echipa 
n-a putut să-l uite. îmi pare bine că 
prin acest 1—1, echipele care ne vor 
urma vor avea un alt start psiholo
gic. Cred că nu e puțin lucru".

I. c.

e toată cheia...
loan CHIRILA

Dumitrescu, la urca- 
de București : „Cred 

avut 
pentru Clubul 

nlzeazâ 
Plopeni, 
Metalul
scrierile se primesc pînă vineri, la 
sediul membrilor susținători din 
str. Doamnei nr. 2

echipă.repetat să nu mai fie schimbat dc 
la o zi Ja alta! De asemenea, 
creti că este imperios necesară o 
colaborare mai mare între jucă
tori, față de cea din ultimul timp, 
mergînd chiar pînă la risc, in 
sensul că eu, de exemplu. sîr.t 
gata să-mi părăsesc, pentru o 
clipă, postul în apărare, ca să-mi 
ajut un coechipier aflat în-situa
ție grea, ce poate duce la pri
mirea unui gol! Putem folosi, la 
fel de bine, orice sistem de apă
rare, cu condiția ca jucătorii să 
fie mai rapizi și mai mobili pe 
semicercul propriu. Acest lucru 
presupune o pregătire fizică extrem 
de bună și o cunoaștere perfectă 
a cerințelor postului ocupat în 
dispozitivul defensiv. Cred că nu 
greșesc dacă afirm că și antre
namentul portarilor ar trebui con
trolat sau, pur și simplu, SÂ ” 
XISTE acest

— Pc 
va clasa 
Jocurile 
chen?

— Cred că vom obține metialia 
de aur!! tmi aduc aminte de 
C.M. din 1970 Cu o lună înainte 
de turneul final am jucat in Po
lonia, unde am fost învinși de 
echipa țării gazdă și de cea a 
Norvegiei. Și totuși, am cîștigat 
titlul dc campioni ai lumii, pen
tru că băieții au știut să se mo
bilizeze, să lupte cu o forță extra
ordinară și cu o ambiție de ne- 
infrînt. Era in joc însăși reputația 
lor! Pe aceste argumente mă ba
zez și acum, cînd fae această 
afirmație! Repet însă; trebuie să 
strîngem rindurile. să trecem cu 
buretele peste eșecurile din ulti
mul timp 
învățămintele necesare 
pregătim 
știinciozitatea 
rizat. Numai 
campioni olimpici 
scape!

E-
antrenament !< 
cel loc credeți că 
echipa României 

Olimpice de la Miin-

se 
la

Sportul de masă

funcțio- 
judo și 
apreci-

• • •

I
I
I

insă, ca biro- 
aibă o prezență 
studentului spor- 
mod eficient.

I
I

duminică din campionat și mat puțin 
scopul pentru care au fost convocați 
Capitală. Altfel nu se explică reți

nerea cu care au acționat majoritatea 
dintre ei. jocul închis (pe alocuri încil- 
cit) practicat de cele două echipe.

Cele două echipe au început partida 
în următoarele alcătuiri :

„GALBENII" : Costaș — Tănăsescu, 
Catargiu, Olteanu (Steagul roșu). Matc- 
escu (Metalul Buc.) — Boloni. Hajnal — 
Făgaș, Mulțescu, Pirvu, Marcu.

de 
la 
in

cele mai bune, a unor cupluri mai omo
gene. antrenorii au făcut cîteva schim
bări pentru a îmbunătăți jocul... galbe
nii r. Dar aceștia s-au văzut egalați in 
urma go.urilor marcate de Făgaș (min. 
49) și Cassai (min. 54). Dar iată cum 
au arătat cele două formații în repriza 
secundă (care a durat doar 30 de mi
nute) :

„GALBENII" : 
Catargiu, Boloni, 
gescu, Hajna! — 
Sandu. Marcu.

Cosiaș — Tănăscscu, 
Mateescu — D. Geor- 

Peu-eanu, Mulțescu, M.

Dintre rapoartele observatorilor 
federali, asupra meciurilor din eta
pa trecută, cel mai mult ne-a 
interesat raportul lui Cornel Dră- 
gușin, prezent la meciul de la 
Brașov, dintre Dinamo și Steagul 
roșu. Și aceasta, nu pentru că s-ar 
fi întîmplat lucruri deosebite, din- 
tr-un punct sau altul tie vedere. 
Dimpotrivă, jocul a avut o desfă
șurare normală. Și, totuși, au exis
tat în acest meci două momente 
care reclamă o discuție mai largă •
1. Acela al acordării unei 
lovituri de la 11 metri, la o fază 
nu îndeajuns de convingătoare 
pentru dictarea acestei sancțiuni ;
2. Acela al T 
penalty, cava 
fracțiune în i 
decît prima.

Referindu-se la
Cornel Nițescu, observatorul federal 
îl apreciază ca foarte bun, „cu 
excepția fazei de la 11 metri șl 
neaconiarea alteia". Dar excepția 
aceasta nu este de loc lipsită 
importanță, atît pentru motivul 
ea este furnizată de un arbitru 
talia lui Cornel Nițescu, cît 
pentru faptul că ea înseamnă și o 
abatere de la regulament. Dacă 
insistăm asupra ei — tieși n-a avut 
repercusiuni asupra rezultatului fi
nal— este pentru că ea s-a trans
format într-o armă tactică a 
„cavalerilor fluierului". După csau 
acordat o lovitură de la 11 metri, 
ei ezită să dicteze un al doilea 
penalty, oricît de evidentă ar fi in
fracțiunea. mai ales dacă prima 
penalizare a stirnit discuții. Cunos
cind această mentalitate a multor 
arbitri, jucătorii unei echipe sanc
ționate cu o lovitură de la 11 metri, 
transformată sau nu, iși permit un 
joc și mai „tare ‘. în ideea că 
arbitrul nu va mai avea curajul 
să-i sancționeze. Și așa se întîmplă, 
de multe ori ...

Dacă partida de la Brașov n-a 
înregistrat în rest, „probleme", în 
schimb, meciul de la Iași, Politeh- 
nica-Farul, a avut multe aspecte 
negative, din punct de vedere 
disciplinar, consemnate atît în foaia 
de arbitraj a lui Otto Anderco cît 
și în raportul observatorului fede
ral, Mircea Cruțescu, -Astfel, Stoica

(Farul) a avut o ieșire inadmisibilă 
față de arbitrul de linie, Carol 
Sziiaghi, spunîndu-i acestuia : ,.ma, 
prostule!“. Bineînțeles, Stoica a 
fost eliminat. Dar și alți jucători 
constănțeni, Antonescu, Nister și 
Mareș au avut comportări necores
punzătoare, trebuind să fie averti
zați. Iar Politehnica n-a ezitat nici 
ea să-și aducă o contribuție, prin 
I.upulescu, căruia i s-a arătat car
tonașul galben, pentru ...joc vio
lent". Și iată că un singur meci 
a dat Comisiei de disciplină mai 
mult de ' 
șapte la 
mite de 
Iași, din 
deral — 
fu 10, Carol Sziiaghi 9 
tuie tot atîtea elemente agravante 
la adresa jucătorilor respectivi.

Trecînd ,1a unele aspecte tehnice 
am reținut observația lui Angelo 
Niculeșcu. privitoare la jocul lui 
Dobrin, în partida pe care echipa 
piteșteană a ciștigat-o cu atîta brio, 
duminică, la București, în fața Ra
pidului : ..Judccindu-1 pc Dobrin in 
raport cu valoarea sa, cu pretenți
ile Pc care lj avem de Ia el, con
sider eî a jucat slab". De altfe1. 
din declarațiile pe care le-a făcut 
Dobrin, reiese că nici el n-a fost 
pe deplin mulțumit de' jocul pe 
care l-a prestat. Dar, Dobrin are 
oricind posibilitatea să infirme o 
evoluție mai slaba. Poate chiar du
minică...

„ALBAȘTRII" : Cavai — Jurcă (Sportul 
studențesc), Vișan. Sameș. Ciocirlân — 
Gliergheli, Beldeanu — Petreanu, 
Sandu, Dudu Georgescu, Florea.

în min. 5. Făgaș a pătruns in careu 
șt Cavai l-a blocat, la picioare. Din cioc
nirea lor. portarul dinamovist a „ieșit" 
accidentat și vreo 6 minute l-a înlocuit 
Giron. Să-i fi speriat pe jucători acest

„ ALBAȘTRII": 
deanu, Sameș, 
șan — Făgaș, 
Pînă la urmă 
3—2 (2—0) prin 
(m’n. 65).

Glron, — Jurcă, BH- 
Ciocirlaa — Donose, Vi- 

Pirvu, Cassai, Fior ea. 
au învins „galbenii" cu 
golul înscris de Petreanu

M.

I lucru decît toate celelalte 
un loc 1 Iar notele pri- 

brigatia de arbitri de la 
partea observatorului fe- 

Otto Anderco : 10. V. Tri- 
consti-

în cadrul clubu
lui se bucură de atenție atît din par
tea catedrei de specialitate cît șl a 
U.A.S., care au căutat (și au găsit) 
diferite forme de atragere a studen
ților In practicarea continuă a exer
cițiului fizic. Dintre competițiile de 
masă cele mai „en vogue" amintim 
întrecerile de handbal, volei, bas
chet, judo și fotbal care atrag sute 
și sute de studenți. „Cupa anilor I" 
este de asemenea, bine organizată. 

-G „ ’ primit de
clubul Politehnica Galați din pa;- 
tea forurilor sportive superioare pu
tem arăta următoarele : aportul
CJEFS Galați s-a rezumat la rezol
varea unor probleme legate de baza 
materială. în timp ce controlul teh
nic în activitatea secțiilor a fost ine
xistent. Cele trei echipe din divizia 
A nu au primit nici un fel de asis
tență tehnică din partea federațiilor 
de specialitate, care au în sarcină 
asemenea obligații. Singurul for care 
și-a exercitat menirea a fost Minis
terul Educației și Invățămîntului, 
care, în anul trecut, prin persoana 
conf. univ. Alexandru Forțu, direc
tor în M.E.I. a controlat și îndrumat 
în cîteva rînduri clubul gălățean.

Iată, deci, un club sportiv univer
sitar care solicită control și sprijin, 
dar...

Cit privește ajutorul

I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. î)

Constantin ALEXE
NE ACORD ARII unui 
mai

orice
tîrziu, la o in- 
caz mai clară

arbitrajul lui

lăsate de această 
proximativ 12 000 
zenți la meci : 
test neconcludent al
zentativ de fotbal.

întîlnire celor »- 
de

am

de 
că 
de
Și

spectatori pre- 
asistat la un 
lotului repre

cazul să se ia în considerație cu 
seriozitate datele ..etapei Constan 
ța" din traseul care are ca punct 
final hotârîtor examenul de Ia Bu
dapesta.

Menționînd că Farul a fost un 
bun sparing-partener și că golurile 
au fost opera lui Dembrovschi (mm 
59 — la o 
care a ieșit 
gea sărind 
introducînd 
lă), respectiv 
(min. 80), încheiem aceste rînduri 
cu sublinierea impresiei generale

I PRONOSTICUL MISIRIpentru 
să joa-

— Cc trebuie făcut 
ca în apărare, echipa 

obstructionist, 
în blocarea

ce mai puțin 
dar mai eficient 
șuturilor?

• Ar fi necesar să se insiste 
mai mult pc pregătirea specifică 
în apărare, iar sistemul folosit și

bineînțeles, trăgînd 
și să ne 

J.O. cu con- 
nc-a caracte- 
medaliile de 
n-au să ne

pentru 
care 
așa,

I. PAUL

I
I

gafă a lui Ștefânescu, 
greșit din poartă, min- 
peste el, iar băcăuanul 
balonul în poarta gm-

I. Constantinescu
U
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Jack BERARIU

De
fl

arii

vrie și, respectiv, a lui Corneliu Jajuba, 
ambii de la Liceul nr. 2 din Dorohol

Competiția de tenis dc masă, găzduită 
In localul Școlii generale nr. 1, a reu
nit 16 partlcipanți, desfășurîndu-se la 
doua mese de .ioc și cunoscind un nivel 
tehnic remarcabil. După 22 de partide, 
învingătorii au fost desemnați după cum 
urmează: Mariana Ursache — simplu 
fete. Florin Leneschi — simplu băieți, 
I.enuța Mocanu — Felicia Beleșică, la 
dublu fete .și Valerian Topa—Florin Le- 
nesehi, la dublu băieți.

La stîrștul întrecerii, a avut loc 
frumoasă festivitate de premiere.

Ion LIVADARU, eoresp.
NOI SUPRAFEȚE SPORTIVE 

LA ORĂȘTIE

o

DOROHOI : 
DEDICATE

COMPETITII SPORTIVE 
SEMICENTENARULUI

U. T. C. •

Nu de mult, tinerii amatori de sport 
din orașul Orăștie, județul Hunedoara, 
au inaugurat două noi terenuri 
sport amenajate prin grija forurilor 
cale și prin munca lor voluntară.

Este vorba de un teren de tenis 
cîmp și unul de volei, ambele situa!e 

frumosul parc natural d:n localitate.

de 
lo-
de

!n

dezafectarea bazei sportive a Liceului 
, .Dintru Golescu", promițînd elevilor a- 
cordarea unei alte suprafețe de teren, 
pe care să-și amenajeze o bază1 sportivă 
simplă.

S-au scurs de-atunci doi ani și pro
misiunile au fost uitate..,

„Dacă țn privința terenului în aer li
ber mai avem încă unele speranțe — ne 
declara mai deunăzi, cu tristețe, pro
fesorul Ilie Gheorghe, antrenorul echi
pei de volei —, în ceea ce privește an
trenamentele în sezonul rece situația 
este și mai dificilă. Elevii mei efectu
ează antrenamente în sala cantinei li
ceului, o încăpere improprie pentru 
sport, așezată la demisol, greu de ae
risit, cu plafonul jos, întunecoasă și — 
notați bine — cu patru stîlpi interiori".

Ce-am, mai putea adăuga informațiilor 
de mai sus, furnizate de corespondentul 
nostru, prof. Paul Maleoiu?

Regretul că forurile responsabile lo
cale n-au depus nici un efort pentru 
remedierea situației, situație care gre
vează o activitate tradițională la Cîm- 
pulung Muscel, care nu o dată a oferit 
reale satisfacții.

inedit, Sala de cultură a orașului dove- 
dindu-se neîncăpătoare pentru marele 
număr de spectatori.

După deschiderea furnizată de între
ceri cu caracter popular ca .,fuga în 
sac“. sau ..trasul frin£hiei“, asLstența a 
urmărit demonstrații de judo, box și 
lupte. în cadrul cărora au evoluat spor
tivi de la Progresul Brăila șj Olimpia 
Fă urei.

Manifestarea s-a bucurat de un mare 
succes, reprezentând un prilej deosebit 
de popularizare a sportului.Ion BALTAG — eoresp.

SPORTUL A MUTAT... 
MUNTELE DIN LOC !

Nicu SBUCHEA-coresp.

1.
2.
3.

Petrolul
Univ. Craiova — Sp. Club Bacău 1 
Dinamo — Politehnica

4. Farul — Steaua
5. F.C. Argeș — Steagul roșu

Rapid 1.X

1
1,X

1
6. ,,U“ Cluj — A S.A. Tg. Mureș 1

r 1
1

X
1

X.2 
1.X.2
X4

7. Jiul — C.F.R. Cluj
8. U.T.A. — Crișul
9. Cagliari — Roma

10.
11.
12.
13.

Internazionale — Bologna
Mantova — Milan
Torino — Juventus
Varese — Atalanta

P.S. Ne-am aruncat privirea și 
asupra unor rapoarte din Divi 
B. Din cel alcătuit de Partenift 
Roșu reiese nici mai mult, nici mai 
puțin, decît că arbitrul de linie 
Cornel Buburuz, din Bacău, a păr
tinit, prin semnalizările sale de la 
linie, echipa C.F.R. Pașcani, în 
meciul acesteia cu Chimia Rn>. Vîl- 
cea, mergînd pînă acolo, încit a 
viciat rezultatul, prin acordarea u- 
nui gol din ofsaid echipei din Paș
cani.

Se pare că unii tușieri vor cu 
orice preț să se ..evidențieze" și ei. 
Măcar sub această formă...

Lj borohoi s-au organizat recent două 
competiții sportive cu caracter de masă, 
desfășurate in cinstea Semicentenarului 
L’niun'i Tineretului Comunist.

Astfel, întrecerea de șah — reunind 
în rața tablelor cu patrate 13 băieți și 12 
fete, reprezentînd asociațiile sportive din 
liceele, școlile profesionale și școlile 
generale din localitate — s-a bucurat 
de un real succes, tncheindu-se. după dis
pute echilibrate, cu victoria Silviei La-

CANTINA „REPROFILATĂ" 
DIN ClMPULUNG MUSCEL

Nu s-a scurs prea mult timp de cînd 
elevii din Cimpulung se mindreau eu o 
cochetă bază sportivă și cu o echipă în 
divizia națională școlară de volei...

Dacă — e drept — n-a trecut prea 
mult timp, atunci a trecut totuși... des
tul. de cînd edilii orașului au llotărît

„ZILELE SPORTULUI MUNCITORESC"
In virtutea unei bune tradiții, în fie

care an, spre sfîrșitul lunii martie, se 
desfășoară la Brăila și pe suprafața ju
dețului o suită de acțiuni sportive ini
țiate de Consiliul județean al Sindicate
lor, sub denumirea de ,.Zilele sportului 
muncitoresc*.

Nu do mult, la Făurei, s-a organizat o 
interesantă seară sportivă, cu caracter

Pasionați ai handbalului și voleiului 
elevii din comuna Bîltea, județul Gorj, 
n-au reușit mulți ani sâl-și amenajeze 
un teren corespunzător în curtea școlii, 
datorită pantei muntelui la poalele căruia 
se află așezarea lor.

Nu de mult, însă, din inițiativa pro
fesorilor M. Anescu și I. Sanda, elevii 
bîlteni s-au apucat de lucru, hotărîți ca 
— in timpul liber — să disloce o mare 
cantitate de pămint, pentru a trasa un 
teren de handbal șt volei.

După mai multe săptămîni de muncă 
entuziastă, elevii 
muntele din loc, 
perfect orizontală 
cu zgură roșie și

La Bîlta, 
aila panta 
handbal șj 
primitor...

ULTIMA ZI PENTRU TRAGEREA LOTO

au reușit să mute... 
obținind o suprafață 
pe care au acoperit-o 
au trasat-o cu var. 
unde nu de mult seacolo

unui munte, se joacă astăzi 
volei, pe un teren cochet și

Manele BALOI — eoresp.

Tragerea Loto de miine vineri 24 mar
tie a.c.. va fl televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu Începere de la 
ora 19.10. Astăzi este ULTIMA ZI in 
care vă mai puteți procura bilete pen
tru această tragere, la care put ți ciț- 
tiga bani și autoturisme la alegere.
NUMERELE EXTRASE LA CONCUUSUL 
PRONOEXPRES NR. 12 DIN 22 MARTIE 

1972
Fond general de ciștlguri : 3 061 233 

din care I 688 722 lei report. 
Extragerea I : 16 24 l 7 33 3

Fond de ciștiguri : 1362 711 lei.
care 1 155103 lei report categ. 1.

Extragerea a It-a : 12 5 19 21 42 
Fond de ciștlguri : 1 198 522 lei.

care 533 614 lei raport categ. A.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va tace astfel :
In Capitală : începînd de Joi 30 mar

tie pînă la 6 mal 1972, inclusiv.
tn țară : începind de aproximativ 

aprilie pină la 6 mai 1972 inclusiv.
CÎȘTIGURILE TBAGEHn LOTO DIN 

MARTIE 1972

3

17

ici. Extragerea ț : Categ. 1 : 1.60 varia:: 
« 67 750 lei ; oateg. 2 : 4.85 a 22 351

cat eg. 4:
a 683

din

k oi iov tei , z : 5.a.
categ. 3 : 14,33 a 7 554 lei ;
a 3 151 lei : cat eg. 3 : 157,45 
ca teg. 6 : 252,85 a 429 lei.

Extragerea a II-a ; Cai eg.

nte 
lei ; 
34.40 
lei :

A 1 va-

riantă (25"0) 
a 35 18o lei ;
categ. D: 27.50 a 3 326 lei: categ. 'e: 
39,25 a 2 330 lei ; categ. F : 70,90 a 1 290 
lei ; categ. Z : 1657,95 a 100 lei.

Premiul de oateg. 1 100% a fost obți
nut de DEZSI ZOLTAN din Baia Mare 
care eîștigă un autoturism plus ditersn- 
|a în numerar sau suma integrală.

Premiul de categoria A 25% a reve
nit lui Nrș'U AUREL din Rîmnieu Să
rat care de asemenea cîștlgă un autotu
rism la alegere plus diferența in nu
merar sau suma Integrală.

Rubrică redactată 
de LOTO—PKONOSPOK f

a 91 468 lei ; categ. B : 2,60 
categ. C : 13.30 a 6 377 :ei ;

a 3 326 lei: categ. E:



„CUPA BUCUREȘTI"
n polo

Naționala 
debutează în 
nai întîlnind 
de al doilea 
continent.
zentativele Bulgariei și Cehoslo
vaciei, oaspete ale turneului dotat 
cu „Cupa orașului București", ale 
cărui întreceri încep mîine după- 
amiază în piscina acoperită de la 
Floreasca.

Reprezentativa tării noastre de
ține un palmares net favorabil In 
întîlnirile directe cu cele două for
mații : 29 25 1 3 200—70 cu Bul
garia și 15 15 0 0 88—47 cu Ce
hoslovacia, 
zâ drept 
neului.

Pentru 
federația 
un cunoscut arbitru internațional, 
italianul Di Gennaro.

de polo a României 
noul sezon internațio- 
două formații din cel 
eșalon valoric de pe 

Este vorba de repre- 
Bulgariei

fapt care o instalea- 
favorită principală a tur-

conducerea partidelor, 
de specialitate a invitat

rr

NICI LA MUNCHEN, F. C. BAYERN
N-A REUȘIT SA ÎNVINGĂ STEAUA: 0-0

din Cupa Cupelor
primit cu ușurință la București

MUNCHEN, 22 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special)

Un film al jocului primei repri
ze este dominat de replica foarte 
bună pe care linia de fund a for
mației bucurestene, ajutată și de 
cei doi mijlocași. dar în special 
de Vigu. a știut să o dea atacurilor 
neîntrerupte ale fotbaliștilor de la 
Bayern. Dornici să se asigure din 
primele minute cu un activ de

CRITERIUL TINERETULUI LA BOX, DE LA GALATI"

MECIURI DIRZE

și s-a 
Cornan. 
reușite 
Honess. 
hausen de 

de 
cel

poarta lui Maier.

ÎN REUNIUNEA INAUGURALA
GALATI 22, (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Peste 1 000 de iubi
tori ai nobilei arte au fost prezer.ți 
în Palatul sporturilor din localitate 
pentru a asista la reuniunea inaugu
rată a celei de a treia ediții a Cri
teriului tineretului la .box, organizat 
de ziarul „Munca" si F.R. Box.

Miza mare a acestei frumoase com
petiții — un loc în echipa reprezen
tativă pentru C.E. de box (tineret) 
de la București 
tele pugih'știlor 
dîrze, unele de 
și spectacular.

Partidele din 
semimuscă au pus față 
perechi : Tudor Dinu (Voința 
— Paul Dragu (Eleclroputere Craio
va). Bucureșteanul, cu o alonjă res
pectabilă, a evitat lupta de aproape 
impusă de oltean și prin frumoasa 
d’recte expediate cu ambele brațe .« 
obținut decizia de învingător la 
puncte. Tn al doilea meci Alexandru 
Turci (Dinamo Brașov), 
tehnic, J-a învins la puncte _pe Du- 
m'tru
La cat. cocoș. Marian Lazâr (Steaua), 
un tinăr în care se pun mari spe
ranțe. l-a învins pe 
(Voința RSRhin).

Celelalte rezultate : 
Ion Vladimir (Dinamo 
Ludovic Horvath (Crișul 
cat. semiușoară : Ion Adam (Steaua) 
b.p. Cornel Dumitrescu (Dinamo Bra-

șov); Ilie Tîrilâ (Constructorul Ga
lați) b.p. Adrian Guțu (Dinamo Bra
șov) ; cat semimijlocie: Marcel Lu- 
pu ‘ .....................- - ■
Ion Popescu (Dinamo Brașov): Gheor- ghe - - - - —
b.p.

(Automobilul Macin) băb. III

Agaoșa (Clubul școlar București) 
Ghiță Nare (U.R.A. Tecuci); cat. 

m:jlocie : Costicâ Chiracu (Dunărea 
Galați) b.ab III Alexandru Mircea

— a făcut ca dispu
să fie

un bun
deosebit de 
nivel tehnic

cadrul categoriei 
în față două 
---- Buc.)

mult mai

Rotăreanu (Petrolul Ploiești).

Daniel Gorea

cat. cocoș — 
București) b.p. 

Oradea);

în „CUPA PRIMĂVERII"

la ha'dbal feminin

SIMIO.V CUTOV

Pod IOV AN

1—2 goluri care să le aducă din- 
tr-un început cauficarea pentru 
etapa următoare a -Cupe; Cupe
lor*. jucătorii vest-german-; s-au 
„aruncat* din primele minute în 
atac. Spre deosebire de meciul 
de la București, unde majoritatea 
mingiilor îl căutau pe golgeterul 
ultimului camoionat mondial. Gerd 
Muller, de data asta, la fel de 
periculoși s-au arătat și Honess, și 
Suhnhoiz. ș; K.-authsusen. da- si 
Beckenbauer, care de loarte multe 
ori a pârăsri zona sa de -libero" 

arintat spre poarta lui 
Periculoasele un-doi-uri 

ia special de Muller și 
sau incursiunile lui Kraut- 
Ori Suhr.bolz. au fost

cele mai multe ori dejucate 
apărarea noastră. in care — 
puțin în primele 45 dr minute 
Hălmăseanu. Sătmăreanu. Smaran- 
dacbe. Cristache. Vigu jj Negrea 
au știut să A-:ă cu fața curată 

în duda prestunu lui Bayern. 
Steaua a reușit să fie periculoasă 
in patinele sale eoobaaiacnri. Ast- 
fel deși primul sat al bucureștezn- 
lor spre poarta hii Maier l-am no
tat de abia in min 22 (autor. 
Negrea), iar primul corner exe
cutat de Steaua a fos in penulti
mul minut al reprizei. Iordănescu 
și Pantea s-au găsit de dteva ori 
în porițiț favorabile dar. asa cum 
se LntimpCâ de ote-es la eciupeie 
noastre, nimeni nu se afla lingă el 
să-i ajute.

Cele mai mari ocaz:: dea însene 
au fost treste. de pamee M 
Bayem. De pildă, in cua. 25. la 
poarta lui Coman se pecrece o fază 
palpitantă MuDer se aCâ ia exce 
lentă pczipe. dar Hălmăgeanu b 
suflă baloetuR. ca și m nun. X dnd 
Beckenbauer șsrtesză f zar 
dar Cocoas piccjează ș» 
în nun. 41 Bocii fSieszi putera.* 
de Ia 7 metri. Coman pr.rxoe. d 
gajeazâ. Ia 
îndreaptă

JOCURI ATRACTIVE 
ÎN ETAPA DE DEBUT

22 (prin telefon).TIMIȘOARA,
— Aflată la cea de-a IV-a ediție, 
competiția internațională de hand
bal feminin, dotată cu „Cupa Pri
măverii" — care se desfășoară în 
sala Olimpia din localitate, timp 
de 5 zile — a debutat cu partide 
interesante, de mare spectacol.

VOZDOVAC BEOGRAD — ORK 
BEOGRAD 12—10 (5—3). Meci in
teresant.
scorului 
câtoarele 
esive si 
obt-nut o binemeritată victorie.

SELECT. KATOWICE — ODERA 
Aflat

SIMMESTHU MIIHO
A CUCERII IISĂIĂ CUPII

CUPELOR IA BASCHET

mai ales prin evoluția 
și acuratețea fazelor. Ju- 
echipei Vozdovac. mai in
itial insistente în atac, au

HLABOVEC 15—15 (9—10).
sub semnul incertitudinii în pri
vința 
a fost 
mele 
primei 
leze.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— RULMENTUL BRAȘOV 28—10 
(13—2). în mare vervă, jucătoare
le timișorence au debutat în trom
bă. distanțîndu-se lejer de adver
sarele lor încă din primele minu
te. Surprinse, handbalistele de la 
Rulmentul au încercat să refacă 
handicapul în repriza secundă, dar 
n-au reușit să realizeze acest lu
cru decît în mică măsură. Princi
palele realizatoare: Ibadula (ti), 
T. Popa (5), Neghină (4). Rigo (4)
— Universitatea, respectiv Oancca 
(7). Turneul continuă astăzi-

echipei învingătoare, 
palpitant mai ales în 
minute, cînd handbalistele 
formații aii reușit să esa-

jocul 
ulti-

atena 2? (Agerpres) _ Peste «re 
de spectatori au urmărit la Saion c fi
nala .Cupei cupelor* la Baschet .ttaseu- 
lin. disputată intre echipele Sintnjenthal 
Milano și Steaua roșie Belgrad. Dcpa 
un meci echilibrat, cu multe fare spec- 
taculoase. oaschetbaliștii italieni a- 
terminat învingători cu scorul de 74—t» 
(47-34).

tn afara Iui Kenney (33 puncte* 
echipa învingătoare s-au mai evidenpat 
Bariviera (14 puncte) s Massini 
puncte). Cei mai buni Jucător) ai for
mației Steaua roșie Belgrad au fost 
Simonvici (18 puncte) și Slarinid (12 
puncte).

PRESA LONDONEZĂ ELOGIAZĂ PE U.T.A

pentru golul

dar Schwarzen- 
beck ii ajunge din urmă și trimite 
portarului său.

Și după pauză se menține ace
lași aspect al jocului. adică 
Bayern atacă cu toate forțele. în 
timp ce Steaua se apără exact și 
contraatacă ceva mai mult decît 
in prima repriză De pildă, în 
min. 56. Iordănescu realizează o 
fază foarte frumoasă după o com
binație cu Pan tea, rezultă un cor
ner — și atit Jucătorii de la 
Bayern încep să se enerveze, gre
șesc mai mult 
dar atacul nostru, 
număr mai mare de 
încă timid și reușește 
tul ce puțin periculos.

& jocul se încheie 
zultat alb, care aduce calificarea 
lui Bayern pentru semifinale 
datorită golului marcat la Bucu
rești prin Muller. în general. 
Steaua, mai precis defensiva, a 
făcut o partidă excelentă, remar- 
rindu-se 
Bavem a 
ca si la 
bine pus 
a inulmt 
seară dur.
nrecizia

Arbitrul cehoslovac Krnavec a 
condus bine următoarele formații: 

BAYE8N: Maier — Hansen, 
Breitner. Sch» anenbcck. Becken
bauer. Roth. Kraulhaesen. Zobel. 
Gerd Muller. Honess. Suhnh: 11

Coman — Sătmăreanu. 
Snarandacbe. Hălmăgeanu. Cris- 
tacbe. Negrea. Vigu. Pantea. Tă
tara. Iardânescu. $teftnescu.

decîț pînă acum, 
în ciuda unui 

acțiuni 
să fie

in mod special Coman. 
lăsat aceeași impresie, 
București, de mecanism 
1a punct dar, repet, 

o apărare care astâ- 
ieri) a funcționat cu 

unui cronometru.

Alike England (tricou alb), venit in atac spre a obține 
de marți seara delui Lereter. Fază din meciul

LONDRA, 22 (Agerpres). — Presa 
londoneză subliniază în comentariile 
sale „surpriza" pe care a oferit-o 
marți seara echipa U.T.A. în meciul 
cu Tottenham din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.". Convinsă câ după succe
sul de la Arad echipa Tottenham va 
obține ușor o nouă victorie, comentato
rii înregistrează cu uimire, așa cum fa
ce „TIMES" subliniind: Tottenham s-a 
împiedicat în drumul spre semifi
nală". „A fost o noapte de suferințe 
pentru cei 30 000 de spectatori" — 
continuă „TIMES", care menționea-

egalarea, iși vede 
la Londra

de oră de Ia în-zâ : „La un sfert 
ceputul reprizei secunde, Domide a 
deschis scorul Ia o minge centrată 
de Both, punînd pe oaspeți în avan
taj și zdruncinînd jocul și concep
ția Tottenhamului“.

„GUARDIAN» scrie că „echipa 
Tottenham a fost fericită cu rezul
tatul de egalitate (1—1). Jocul româ
nilor a provocat atît surpriză cît și 
îneîntare". „GUARDIAN" subliniază 
„Portarul arădan Vidac, care în jocul 
de la Arad s-a arătat neinspirat, a 
salvat acum echipa sa din cîteva si-

«

zădărnicită. tentativa prin intervenția

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Tottenham pe terenul 
Hart Lane. Comenta- 
îl consideră pe Do- 
de aur al fotbalului

STAR" scrie să Tot-

DE LA BELGRAD
BELGRAD

Petre GATU

AU TOST fllATt DATELE
SI AMĂAUSIHE MECIULUI

DIAIRE SPASSKI Șl FISCHER

s-o '
Dur 

neulu. 
raren

TURNEUL FEMININ DE ȘAH

tuații dificile". „Golul marcat în 
minutul 81 ne-a scăpat de la umilire" 
—• scrie „DAILY TELEGRAPH", care 
arată că „prin golul din minutul 62 
românii erau aproape pe punctul de 
a deveni singura echipă străină care 
să învingă pe 
său, la White 
torul ziarului 
mide „copilul 
românesc".

„MORNING
tehnam a avut cîteva ocazii bune de 
gol, dar jucătorii săi au fost lipsiți 
de șansă. „UTA, care avea puține 
speranțe să învingă Tottenham^! la 
el acasă, a luat avantaj cu un gol 
marcat de Domide" — scrie ziarul.

Tn continuare, se arată că „dună 
pauză, U.T.A. a jucat cu mai multă 
încredere și numai o interceptare a 
balonului a lui Cyril Knowles i-a 

împiedicat să marcheze din nou“.

TELEX

Kak 
kcrsăca Soc 
Vokraâora 
li PitaLc
13. V
14. KcTaeei

TURNEUL INTERNATIONAL

DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

BElGlAD 22 (A^erpres). — La 22 iu- 
“ de 

mamele 
cam- 

oiieal 
Roben Fis-

După consumarea a 10 runde 
din cadrul turneului internațional 
de șah de la Timișoara, conduce 
marele maestru sovietic Samkovici.

Iată rezultatele întreruptelor cin 
rundele 8—9 : Ghîzdavu — Barcza 
0—1, Ghițescu — Honfi 0—1. Sam
kovici — Pavlov 1—0. Paoli — 
Ghindă 1 ’•—1 >.

în runda a 10-a s-au jucat ur
mătoarele partide : Alexandrescu

ase va Începe la Belgrad meciul 
patra ttttal mondial dintre
— țCIIIU sovietic Boris Spasski.
- sa.anzr —' -i.
■Mrete mm ii ii american ~
riser. Se vor juca în to'.at 24 de partide. 
Pstmei- tl vor avea loc la Belgrad, 
iar re elarie in orașul islandez Reykja- 
-, .k. s-a stabilit ca partidele să se des- 
Sfsoaoe tn zilele de duminică marți și 
joc. Parifdele vor începe la Belgrad la 
ora t*. iar ia Reykjavik la ora 17.

In capitala Islândet partidele. care 
vor marea partea a doua a meciului 
vor începe Ia 7 august. In caz de ega- 
Ltate la scorul de 12—12. titlul mondial 
va C păstrat în continuare de Spasski, 

arbitru al acestei interesante inti- 
lost desemnat Lothar Schmidt 

a Germamei).

traatacuri, care nu dădeau timp su
ficient formației adverse să se or
ganizeze — selecționata română a 
fost nu numai egală, dar uneori 
chiar superioară echipei adverse. 
Rezultatele pe reprize sint cele mai 
concludente: O—L 2—L 0—0! A- 
vem convingerea câ lecția pe care 
au trăit-o in aces: meci va fi pe 
deplin convingătoare pentru com
ponenței lotului reprezentativ.

în ceea ce privește alc ătuirea lo
tului și forma manifestată de ho- 
cbeiștii selecționați, lucrurile s-au 
conturat defin tiv Portarul Dumi- 
traș a dovedit dar că este titula
rul acestui post, in timp ce re
zerva sa Morar s-a comportat bine 
ori de cite ori a fost nevoie. In 
privința fundașilor (Varga. Ioniță. 
Făgăraș. Tureanu. FI. Sgincă) avem 
in prezent convingerea că. ajutați 
mai eficient de atacanți. ei pot 
face fată mai bine situațiilor di
ficile. Atasus numai dacă renunță 
la atit de oericuloasele driblinguri 
din propria treime și. in special, 
dacă Tureanu înțelege să nu mai 
joace pentru public sau pentru

plăcerea lui personală. Atacul 
fost și rămîne 
deschisă.
dispune echipa (Gheorghiu — Ka- 
lamar — Ștefanov ; Bașa — Huța- 
nu — Pană : Texe — G. Szabo — 
F«dorea) sint intr-un vizibil pro
gres in ceea ce privește rapidita
tea si siguranța combinațiilor. Din 
păcate, eficacitatea este extrem de 
redusă, motiv pentru care echipa 
română face, în comparație cu alte 
selecționate, eforturi duble pentru 
fiecare gol. Eforturi care costă, 
la un meci la altul... încercările 
la ultimul meci (cu Florescu 
Ștefanov centri) ni s-au părut 
teresante și dacă nu pentru un 
întreg, măcar în uneie perioade, 
mai grele dintr-o partidă, ele pot 
da rezultate bune.

Cele mai bune rezultate se pot, 
însă, obține numai așa cam amin- 
:eam mai înainte: mobilizare ge
nerală, simplificarea jocului în a- 
părare, ambiție și dirzenie în fie
care fază. Credem că măcar atita 
lucru nu este prea greu !

a 
încă o problemă 

Cele trei linii de care

Cu prilejul unuj concurs de atletism des
fășurat la Los Angeles, sprinterul ame
rican de culoare Fred Newhouse a câști
gat proba de 200 m plat în 20,4 (cea 
mai bună performantă mondială a sezo
nului). In cadrul altor concursuri dis
putate în cîteva orașe califomlene. au 
fost obținute, de asemenea. rezultate 
valoroase. în orașul San Jose. Steve 
Smith a sărit cu prăjina 5.29 m, iar la 
Fullerton. Chuck Smith si Jim Kemn au 
realizat 20,7. in cursa de 220 yarzi. în 
proba de ștafetă 4x100 yarzi. echipa 
Universității din California a fost cro
nometrată cu timpul de 39,8 (cea rnai 
bună performanță mondială a sezonului).

ȘTIRI, NOUTĂȚI*

• i la <!»sciixlerea C.M. de hochei, 
grapa 3 biroul de presă funețoneazâ 
la hotelul Union. Aici sint 
rîstii acreditau la întrece: 
hochets*.:: străini care au 
sosească in Capitală.

• Inrepind de miîne. in cadrul bi- 
rcului de presă care va funcționa la 
patinoar se va deschide și un serviciu 
fc-to special, de unde jucătorii și zia
riștii vor pc:ea procura imagini de la 
toate JccurSe din cadrai campionatului.

• La pos.-urile noastre de televiziune 
yor putea S urmărite, parțial sau in 
întregime uneie dintre partidele ce se 
vor dest&șura pe patinoarul .23 Au
gust*. Iată programul acestor transmisii;

Vineri 34. martie, ora 22.45 : R.D.G.—

găzduîți ra- 
L precum și 
i început să

de 
de
Și 

in- 
joc

JAPONIA (reprizele 2 și 3 — înregis
trare) :

.imbâti 25 martie ora 22.40 : ROMA
NIA—It GOSLV VIA (reprizele 2 și 3 —

Petre ARCAN coresp. județean

COSTUME ANTIDERAPANTE

speeta.

PRECOCITATE

CLUBUL MORSELOR

a deveni: 
i noi per

ARGUMENTELE RACHETEI

inovație de regulament 
mod considerabil 
competiției

„picățele". un fel de 
plastic, pot fi fixate pe 
a costumului : spate, față

este inspirat din carac- 
pneurilor antiderapante

Schiorii nu se vor mai teme de 
urmările nefaste pe care le au une
ori lungile alunecări după o cădere 
pe zăpada înghețată. O firmă textilă 
austriacă a pus Ia punct niște „pi
cățele" care, aplicate costumelor de 
schi, contribuie la anihilarea alune
cării. Aceste 
paiete din 
orice parte 
sau lateral.

Principiul 
teristicile ,-----------
care asigură securitatea automobile
lor pe drumuri alunecoase.

natei nordice. In cursa de 15 km. 
participanții vor lua startul la inter
vale stabilite de rezultatele obținute 
la săritura de la trambulină. Dife
rența realizjflă în metri va fi trans
formată in minute si secunde. în 
felul acesta, schiorul care va sosi 
primul pe stadion va fi învingăto
rul probei. După părerea generali 
această 
mări în 
lozitatea

vinsese categoric. Revanșa disputata 
la Los Angeie» a dat ctstîg de cau
ză — la limită — lui Ramos, care 
n-a puun iotra cid acum In posesia 
rîvni-.uhri tilh» deoarece președinte!» 
forului european ai boxului profe
sionist a contestat meciul, deoarece, 
juriu! n-ar C avut o componentă 
regu lamer.iară în timp ce confl:c- 
tu! era In toi. t*’ B_A. l-a declarat 
cam nea mondial pe scoțianul K.-n 
Buchan nan. Cei doi rivali vor tre-

arc- 
din

Usl-
Tn Takuția, regiune din zona 

tică, unde se află polul frigului 
U.R.S S., locuitorii localității 
Nere au luat inițiativa creării unui 
„club al morselor". Membrii acestui 
club — constructori, șoferi, lucrători 
ai minelor de aur — obișnuiți cu 
condițiile foarte grele de climă ale 
zonei, fac sport într-un mod origi
nal. Ei se scaldă în apa înghețată, 
pe temperaturi extrem de scăzute, 
ajungînd pînă la minus 50 de grade. 
Se pare că acest sport aspru are 
efecte extrem de favorabile pentru 
sănătâîc.

Numărul „morselor" se ridică la 
peste șase sute.

REMANIERI DE REGULAMENT

Apariția copiilor minune 1 
un faot curent în natație si 
formanțe realizate de foarte tineri 
înotători vin să se adauge tabele
lor de recorduri. Se părea că Eu
ropa nu este încă pregătită pentrv 
asemenea realizări timpurii, dar 
iată că, în Franța, a fost înregistrat 
— recent — un brevet de înot, eli
berat unei fetițe de numai trei ani. 
Dominique Reys, din Ar.gouleme. Ea 
a străbătut un bazin de 25 m In trei 
stiluri, dovedind multă siguranță 
tndemînare. Fiica unor pasionați 
acestui sport, micuța înoată de 
virsta de de 6 luni, încă înainte 
a învăța să umble.

FARSELE RINGULUI

și 
ai 
la 
d»

La campionatele mondiale de schi 
din 1974. care urmează să se des
fășoare în localitatea suedeză Falun, 
vor interveni importante schimbări 
de regulament în disputarea combi-

Pe un ring din Madrid, se petre
cea — cu luni In urmă — o come
die, care ulterior a dus la descalifi
carea unui arbitru de box și la 
frustrarea de titlul mondial a unul 
excelent pugilist. Arbitrul nigerian 
Odubote declara campion mondial 
la categoria ușoară pe spaniolul Pe
dro Carrasco, pe care adversarul 
său, mexicanul Mando Ramos, îl In-

Unul din sporturile care cunosc o 
mare creștere de popularitate este 
terJsuL Pretutindeni, meciurile din
tre marii campioni ai sportului alb 
sint urmărite de un public numeros, 
iar turneul de la Wimbledon se des
fășoară, de regulă, cu... casa în
chisă

O companie americană de aviație 
a sesizat situația și a oferit amato
rilor, la ua preț destul de ridicat, 
un voiaj aerian Net» York — Lon
dra, cu participare la marea confrun
tare anuală a elitei tenisului mon
dial, biletele de intrare fiind Incluse 
In 
ces 
In

preț. Inițiativa a avut un sue- 
deosebit sl locurile s-au epuizat 

numai două zile.

DOPING Șl PSIHOLOGIE

Doctorul A. P. Millar, specialist 
australian tn medicina sportivă, a

Rezultate înregistrate în turneul preolim- 
pic de handbal (locurile 9—16). care se 
desfășoară în prezent in Spania : la 
Coruna : Franța — Finlanda 14—7 (7—2); 
Luxemburg — Portugalia 23—22 (11—11): 
Ia Leon : Olanda — Belgia 15—14 (6—4); 
Italia — Anglia 23—13 (8—4).

In cadrul unui concurs internațional de 
natație desfășurat la Long Beach (Cali
fornia). Rick Demont (în vîrstă de 17 
ani) a cîștigat proba de 500 yarzi liber 
cu timpul de 4:39.5. El l-a întrecut pe 
cunoscutul recordman vest-german Hans 
Fassnacht. clasat pe locul secund cu 
4:39.6. Proba masculină de 100 yarzi flu
ture a revenit canadianului Bruce Ro
bertson, cronometrat în 51.4. urmat de 
americanul Clay Evans — 52.3 șl Hans 
Fasnacht — 52.9. Keen a Rothammer 
<SUA) si-a adjudecat victoria în proba 
feminină do 500 yarzi liber cu rezultatul 
d« 4:49.6. Cathy Calhoun, una dintre fa
voritele cursed s-a situat pe locul 3 cu 
5:00,6.

Minibaschetul ia amploare in întreaga lume ji totodată coboară spre 
virste șt mai mici decit cele obișnuite. într-un orășel italian, un arbitru 
de baschet, Giorgio Chimenti, a creat o echipă de . mini-mini baschet, 
componența ei avind intre 3 și șase ani. Rămine de văzut ce roade va 

da acest experiment privit de unii cu zimbetul pe buze...

declarat că atlețll care Iau produse 
dopante pentru a-șl îmbunătăți per
formanțele Iți asumă un foarte mare 
risc, fără a ctștiga, In schimb, mare 
lucru din punct de vedere al rezul
tatelor.

In cursul 
la Auckland, 
numeroasele 
laborator și
Sydney cit și In S.U.A., II permit

unor conferințe ținute 
medicul a declarat că 
experimente făcute în 
pe stadioane, atlt Ia

să afirme cu siguranță că maximum 
de creștere a performanței, realizat 
cu ajutorul dopingului nu depășește 
3 la sută din potențialul normal al 
sportivilor. In atletism, ameliorarea 
atinge 1 la sută pentru alergători, 
iar pentru aruncătorii de suliță șl 
disc, 1—3 la sută. La natație, pro
centul nu depășește 2 la sută.

După părerea doctorului Miliar, 
dopingul are un efect de natură pur 
psihologică.

înregistrare); 
iuni rr martie, ora 22,3* : 

XLV—NORVEGIA (reprizele 2 
înregistrare) : 

miercuri 29 martie, ora 17 :
NIA—POLONIA (joc transmis 
in direct) ;

Joi 3* martie, ora 11 : ROMÂNIA—
R.D.G. (joc transmis integral. în direct); 

-îmbată 1 aprilie, ora 22,43 : ROMA
NIA—JAPONIA (reprizele 2 șl 3 — în
registrare) :

duminică 2 aprilie, ora 17 : ROMA- 
NIA—S.C.A. (joc transmis integral în

ROMÂ-
Si 3 —

BOM.V 
integral

• Sosită in Europa pentru a participa 
la campionatele mondiale (grupa B) de 
la București, selecționata de hochei pe 
sheaa S.U.A. a susținut la Geneva 
un meci de verificare cu reprezentativa 
Elveței. Hocheiștii americani au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (1—1. 3—0, 
e-1).

In runda a doua a turneului masculin 
de sah de Ia Sarajevo, marele maestru 
sovietic Tigran Petrosian l-a învins eu 
piesele negre pe iugoslavul Basagici. 
Szabo (Ungaria) a cîștigat la Hoit (Ce
hoslovacia) și Kosanski (Iugoslavia) la 
Tatai (Italia). Sahistul iugoslav Minici a 
remizat cu compatriotul său Gasici. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. în clasa
ment conduce Petrosian cu l‘/2 puncte.

La Kingston tn cadrul „Cupei Davis", 
echipa de tenis a SUA. deținătoarea 
-Sal a ti erei de argint", a întâlnit formația 
Ind;ilor de Vest, obtinînd victoria cu 
ccorul de 4—1. In ultimul joc, Russell 
(Tnd’ile de Vest) a reușit să-l învingă 
cu 6—2. 7—5, 3—6, 3—6, 6—3 De Van 
D’Uen.

Cunoscuta echipă braziliană de fotbal 
F.C. Santos, va întreprinde un nou tur
neu in Europa. Fotbaliștii brazilieni vor 
evolua la 30 aprilie la Milano, iar la 3 
mai vor intîlni formația olandeză Feye- 
noord. tn continuarea turneului, F. C. 
Santos va juca la 5 mai In compania 
echipei belgiene F.C. Bruges, după care 
va intîlni. două zile mai tirziu. la Paris, 
o selecționată locală.

* ultimele știri* ultimele rezultate *ultimele știri*

SFERTURILE DE FINALA ALE

CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat marea majoritate a meciurilor retur din sferturile 

ce - na'ă ale competițiilor continentale. Iotă rezultatele înregistrate :

Arsenal
Standard Liege 
Celtic Glasgow 
Benfica

Dinomo Moscova
Glasgow Ranger» 
Dynamo Berlin
Bayern Munchen

A, C. Milon

„CUPA CAMPIONILOR
— Ajax
— Internazionale
— Ujpesti Dozsa
— Feyenoord

„CUPA CUPELOR"

EUROPENI"

tur 
tur 
tur 
tur

1-2)
0-1)
2-1)
0-1)

Tottenham 
Wolverhampton 
Zeleznicear Sarajevo

Alte amânunte tn 
semifinale.

Steaua r. Belgrad
Torino 
Aatvidaberg
Steaua

„CUPA U.E.F.A,"

S. K. Liersa

fi

1—1
1—0

2—2 
0—0

1—1

1—1
2—1.
4-5 

executări

(in 
(în 
(in 
(în

(tn

tur 
tur 
tur 
tur

2—Ctur 
meciuri 

anterior) 
tur 2—0) 
tur 1—1)

disputate
(tn
(tn
(în tur 2—1) 

penaltyuride

— U.T.A.
— Juventu»
— Ferencvaros
După prelungiri

ziarul de mîine. Echipele subliniate s-au calificat în
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