
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ȚĂRI AFRICANE
SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE ROMÂNO-ZAIREENE

La 23 martie, Ia Palatul preziden
țial de pe colina Galiema a avut 
loc semnarea Declarației comune 
româno-zaireene de către președin
tele Consiliului de Stat al Repu-

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko.

La ceremonia semnării au luat 
parte persoanele oficiale române,

care îl însoțesc pe conducătorul sta
tului român, precum și membri ai 
guvernului și 
ale zaireene.

alte persoane ofici-
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ȘAPTE REPREZENTATIVE DIN TREI CONTINENTE
PLECAREA DIN REPUBLICA ZAIR

*

Ieri a luat sfîrșit vizita ofi
cială întreprinsă în Republica £air 
de președintele Consiliului de iStat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl a tovarășei 
Eleaa Ceaușescu.

Pe aeroportul din Kinshasa oas
peții români au fost conduși de 
președintele Republicii Zair, Mo
butu Șese Seko, de doamna Marie 
Antoinette Mobutu și de alte per
soane oficiale zaireene.

S-a încheiat, astfel, a patra 
etapă a vizitei conducătorului 
partidului și statului nostru pe 
continentul african. O vizită scur
tă dlar — așa cum aprecia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — o vizi
tă deosebit de utilă, încheiată 
rezultate bune, care corespund

cu 
in

tereselor celor două popoare. Con
vorbirile active, fructuoase, care 
au finalizat noi posibilități de coo
perare multilaterală între Româ
nia și Zair, au deschis perspec
tive noi colaborării dintre cele 
două țări. Merită relevate, îh con
text, atît volumul de creștere 
al cooperării româno-zaireze, cît 
și calitatea raporturilor dintre cele 
două țări, așezarea lor fermă pe 
principiile egalității în drepturi 
și avantajul reciproc, ale suvera
nității, independenței și neames
tecului în treburile interne. Ca și 
în Algeria, Republica Africa Cen
trală și Republica Populară Con
go, vizita în Zair nu a însemnat 
numai o încununare 
pi toi

a unui ca- 
vast din relațiile româno-

zaireze, ci și 
înaltă autoritate a 
nou, vizita 
pe termen 
dintre cele 
lelalte țări 
hotărât ca dialogul să continue, la 
nivel înalt, la toate nivelurile — 
metodă optimă de a asigura un 
teren fertil evoluției legăturilor 
româno-zaireze.

Vizita în Zair se 
ca un eveniment 
evoluția relațiilor 
două țări, care, deși aflate Ia o 
mare distanță geografică, sînt ani
mate de dorința comună de a co
labora 
interes

prefața de cea mai 
unui capitol 

jalonînd perspectivele 
lung aie raporturilor 
două țări. Ca și în ce- 
vîzitate, și aici s-a

ÎNCEP AII JOCURILE CM DE HOCHEI GRIPA li

activ în toate domeniile tie 
reciproc.

SOSIREA IN REPUBLICA ZAMBIA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a so
sit, joi, în Republica Zambia, unde, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, efectuează o vizită ofi
cială la invitația președintelui a- 
cestei republici, dr. Kenneth Da
vid Kaunda.

Zborul de la Kinshasa pînă la 
Lusaka durează aproximativ patru 
ore. Granița zambiană este trecută 
în dreptul localității Ndole, poar
ta marii centuri a cuprului 
(Copperbelt), principala bogăție mi
nieră a țării, rezervele identificate 
aici, circa un miliard de tone, re- 
prezentînd o pătrime din totalita
tea cuprului mondial. Pînă în 1969, 
această bogăție se afla în stăpîni- 
rea monopolurilor străine.

Tn acel an, tînărul stat zambian 
« luat sub controlul său compa-

care se ocupau cu exploata-niiie
rea cuprului, au fost adoptate, de 
asemenea, și alte măsuri de națio
nalizare, de natură să permită în* 
făptuirea unui deziderat vital al 
poporului acestei țări africane — 
valorificarea marilor resurse de care 
dispune în interesul propășirii pa
triei.

In depărtare se zărește panorama 
orașului Lusaka — capitala ță
rii —, așezare în plină dezvoltare, 
cu peste 350 000 locuitori.

în întîmpinarea oaspeților români 
au venit președintele Zambiei, dr 
Kenneth David Kaunda, și soția sa. 
Betty Kaunda. Se află, de aseme
nea, la scara avionului, vicepreșe
dintele Republicii Zambia, Mainza 
Chona, cu soția, ministrul afaceri
lor externe, Elijah H. Mudenda, 
comandanții armatei zambiene, for
țelor aeriene și poliției — K.

Chinkvli, W. Zuze și Cheia, 
cum și Aurel Ardeleanu. ambasa
dorul României la Lusaka, și J. F. 
Lusaka, ambasadorul Zambiei ia 
București.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
cordialitate de Kenneth David 
Kaunda și soția sa. Cei doi șefi 
de stat își string mîna cu căldură, 
se îmbrățișează. Fetițe zambiene o- 
feră oaspeților buchete de flori.

Joi seara, președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth Da rid Kaun- 
da, și soția sa. Betty Kaunda. au 
oferit o recepție în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
ReDublicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în grădina Pala
tului de Stat.

înscrie, astfel, 
memorabil in 
dintre cele

SUCCES DEPLIN
PARTICIPANTILOR!

„Criteriul tineretuluia de box, de Ia Galați

CONSTANTIN ȘTEFANOVICI

SIMION CUȚOV,
PE URMELE FRATELUI SAU
GALAȚI, 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru)
Reuniunea a doua a „Criteriului" 

a debutat cu o partidă îndirjită, in 
care s-au Înfruntat „muștele" Dinu 
Condurat (Steaua) și Costel Nedea 
(Constr. Buc.). Nedea a început me
ciul hotărit să realizeze un rezultat 
surpriză. In urma unui croșeu de 
stingă, Condurat a fost expediat la 
podea în primul rund. In următorul 
însă, stelistul și-a pus in funcțiune 
directele de dreapta și a reușit să 
recupereze handicapul. Ultimele 3 
minute au aparținut net lui Condu
rat, care și-a expediat și el adver
sarul la podea, cîștigind, pe merit, 
la puncte. La aceeași categorie. Ion 
Ștefan (Muscel C-lung) b.p. Gheorghe 
Balaș (Dinamo Brașov).

La „pană“ s-au întilnit Simion 
Cuțov (Dinamo Buc.) și Iuseim Me-

Plenara C. J. E. F. S. Maramureș

EXISTĂ POSIBILITĂȚI 
PENTRU CA SPORTUL

SĂ CUNOASCĂ

met (Energia C-ța). Constânțeanui a 
rezistat timp de două reprize atacu
rilor debordante ale lui Cuțov, dar 
in ultima a făcut cunoștință cu po
deaua. fiind nevoit să abandoneze In 
finalul meciului. Tot la pană, Con
stantin Ștefanovici (Electroputere 
Craiova) b.ab. II Ion Guță (Progresul 
Brăila).

Categoria ușoară : Ion Ioancea (Ci
mentul Medgidia) b.p. Gherasim Blaj 
(C.S.M. Reșița) Categoria mijlocie 
mică a evidențiat un boxer cu fru
moase posibilități. Nicolae Băbescu 
(Metalul Tr. Severin). Bine înzestrat 
fizic, posesor al unor lovituri puter
nice, severineanul a Încheiat repede 
socotelile cu dinamovistul brașovean 
Dumitru Stoian, pe care l-a pus k o. 
în primul rund. La categoria semi
grea. două partide încheiate în prima 
repriză : Gheorghe Matache (Ceah
lăul Piatra Neamț) b.ab. Ion Boancă 
(C.S.M. Cluj); Marian Culineac b.ab. 
Costică DaQnoiu (Prog. Brăila).

La categoria grea arbitrul gălațean 
N. Tătaru a viciat, evident, rezulta
tul meciului dintre Al. Mureșan 
(Steaua) și Marian Vâcaru (Dinamo 
Brașov). descalifîcîndu-1, cu totul 
nejustificat, pe ultimul. Asemenea 
sancțiune se cuvenea lui Mureșan, 
care a obstrucționat permanent. T 
la categoria grea, o surpriză de pro
porții : Gheorghe Constantin (Constr 
Buc), b.p. Ion Ruicu (Dinamo Bra
șov).

Paul IOVAN

Astâzi încep la patinoarul artificial ,23 August" din Capitala 
întrecerile grupei B ale Campionatului mondial de hochei 
pe gheată.

Eveniment important pe agenda federației române de specialitate, 
a mișcării noastre sportive, campionatul mondial de hochei a fost 
așteptat cu interes de toți iubitorii acestui sport al îndemînării 
și bărbăției, captivant prin dinamismul și frumusețea sa. La 
simpatia de care se bucură la noi sportul cu crasa și pucul, dovedită 
din plin Io recent încheiata ediție a grupei C, de Io Miercurea Ciuc, 
se adaugă faptul că din grupa B face parte și echipa noastră repre
zentativă, a cărei evoluție, sperăm, va da satisfacție.

După cum se știe, pentru a doua oară a fost încredințată organiza
rea campionatului mondial — grupele C și B țării noastre. Este în 
aceasta o recunoaștere din partea Ligii internaționale de hochei pe 
gheață a capacității organizatorice și tehnice a mișcării noastre spor
tive, un semn de prețuire a sprijinului de care se bucură acest 
in România socialistă.

Comisia de organizare, cu sprijinul prețios al muncitorilor și
cienilor bazelor sportive, antrenind un larg activ obștesc, a asigurat 
cele necesare bunei desfășurări a acestei importante întreceri.

Reprezentanta LI.H.G , echipele reprezentative ole R. D. Ger
mene, R.S.F. lugoslovia. Japoniei, Norvegiei, R. P. Polone, S.U.A. și a 
României, co și arbitrii delegați sînt gata de start și sîntem convinși 
că publicul spectator vo avea posibilitatea să urmărească partide 
frumoase, interesante.

Dar campionatul mondial de la București nu va însemna numai 
dispute sportive de un nive! ridicat. El «a constitui si un minunat pri
lej de cunoaștere și apropiere intre tinerii participanta

Ne exprimăm convingerea că oaspeții noștri își vor aminti cu plă
cere despre eaitto 1972 a campionatului monaial de hochei de la 
București, despre poporul nostru, despre România.

Urez deplin succes participantilor la Campionatul mondial de 
hochei pe gheotc, grupa 8, din România I

Singura dintre cele trei grupe 
valorice ale întrecerii supreme în 
hochei care poate purta fără echi
voc titulatura de MONDIALĂ, gru
pa B, începe 
reunind 7 echipe reprezentative din 
trei continente : 
și Asia. Acest caracter de compe
tiție universală, pe care nu-1 va 
purta nici disputa formațiilor din 
grupa A, (programată în luna apri
lie la Braga și unde sînt prezen
te numai formații europene) și pe 
care l-a avut într-o măsură mai 
mică grupa C consumată, în mij-

azi la București,

Europa, America

cabil și formațiile cu o cotă valo
rică mai scăzută. Totul, după cum 
se vede, contribuie ca acum aceas
tă treaptă ierarhică a campiona
tului mondial să "fie o dispută aș
teptată și urmărită cu interes,

Incercînd să prefațăm lupta 
sportivă și rezultatele ei, este ne
cesar — pentru a pune . cît mâi 
bine pe cititori în temă — să pre
cizăm că dintre cele 7 selecționate 
prezente la start, trei au cele mai 
mari șanse de a urca pe podium ; 
S.U.A., Polonia și R.D. Germană. 
Cum prima formație în grupa B

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE ASTĂZI
Patinoarul „23 August"

sport

tehni-

NICOLAE BOZDOG
președintele Comisiei de organizare a gi'upei B a C.M.. 

președintele Federației Române de Hcchei Pe Gneațâ

Față de anii cind, de regulă, ieșeam

ora 
oro 
ora 
ora

locul unui

11 : S.U.A. — IUGOSLAVIA ;
16.30 : POLONIA — NORVEGIA ;
18.30 : FESTIVITATEA DE DESCHIDERE ;
19.30 : R. D. GERMANA — JAPONIA.

arc zi liberă)(echipa României

interes generai, nu de 
mult la Miercurea Ciuc, conferă 
jocurilor de la București o notă 
aparte, împlinită cum nu se poate 
mai bine și de atributele valorice 
evidente, subliniate în repetate 
rînduri de majoritatea tehnicieni
lor și comentatorilor.

Intr-adevăr, grupa secundă a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață lu mai este în prezent 
o impei echere de jocuri anoste, 
fără tente tehnice sau tactice, cu 
aerul de spectacole de... matineu, 
așa cum se petreceau lucrurile 
atunci cînd cele trei grupe ale 
C. M. aveau loc în aceeași perioa
dă 
Ba. 
rul 
pa 
cu justificate pretenții de a evolua 
în elita hocheiului mondial au fost 
obligate Ia timpul respectiv să co
boare o 
joace în grupa B, ceea ce — fără 
discuție - 
cu totul 
burîndu-i 
noi valențe competiționale. Pe de 
altă parte reculul acesta pe scara 
clasamentului mondial a adus în 
grupa B nu numai echipe de forțe 
superioare, dar a eliminat impla-

se va califica în grupa A, noi cre
dem că principala favorită în ob
ținerea acestui succes este repre
zentativa S.U.A., în ciuda faptului 
că, în ultimul moment, s-a anun
țat că la București nu va face de
plasarea selecționata care a cuce
rit, recent, la J.O. medalia de ar
gint. Chiar și în aceste condiții, 
hocheiștii americani se prezintă 
ca principali candidați la primul 
ioc. Singurele formații care pot 
răsturna acest pronostic sînt re-

Câ'in ANTONESCU

și. mai ales, în aceeași țară, 
mai mult- Reducindu-se numă- 
echipelor participante la gru- 

A, automat două din formațiile

(Continuare in pag. a 4-a)

CU BLOCNOTES UL
treaptă ierarhică și să

— a dat acestei întreceri 
un alt nivel valoric, tul- 
echilibrul și acordîndu-i

din primul tur al Cupelor europene...

LA GARĂ Și AEROfORT
a descins in Gura 
de hochei a Polo- 
formației, Anatolii 

cunoștință de-a

SUCCESE Șl
Participanții la plenara CJEFS Ma

ramureș, desfășurată zilele trecute la 
Baia Mure, au purtat discuții Intere
sante, pe marginea referatelor privind 
analiza îndeplinirii obiectivelor pre
văzute în planul de dezvoltare a. ju
dețului Maramureș, a noilor obiective 
care stau în fața mișcării sportive în 
anul 1972.

La lucrările plenarei, găzduită de 
frumoasa casă de cultura a sindi
catelor, au luat parte tovarășii An- 
ghel Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Boca Mitrofan, secretar al co 
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., Alexandru Crișan, președin
tele consiliului sindical județean, Eli- 
sabeta Gan, președinte al organiza
ției județene de pionieri, Ioan Pop, 
președintele C.J.E.F.S. Maramureș, 
membrii Consiliului județean pentru 
educație fizică si sport, directori de 
școli, secretari ai organizațiilor de ti
neret, președinți de asociații sportive, 
profesori de educație fizică șl an
trenori, sportivi fruntași etc.

Referatul prezentat de tov. Ovidiu 
Todor, vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Maramureș, completat cu o seamă 
de date foarte interesante de către 
președintele forului sportiv județean, 
loan Pop, a evidențiat succesele în
registrate în mișcarea sportivă din 
Maramureș în cursul anului 1971, atît

MAI MARI
pe planul dezvoltării bazei sale de 
masă, al consolidării organizatorice, 
cît și în ceea ce privește activitatea 
de performanță. In acest sens, faptul 
că la ora actuală doi sportivi mara
mureșeni (Gleb Piniilic la tir și Ju
liana Simonfi la gimnastică) fac par
te din lotul olimpic al României este 
o realitate îmbucurătoare.

Rezultat direct al eforturilor de
puse de activiștii mișcfril sportive 
din acest județ poate fi considerat 
și locul trei pe care Maramureșul 
l-a ocupat, în 1971, în întrecerea pe 
țară, în grupa a II-a, a județelor.

Important este faptul, care a reie
șit pregnant din luările la cuvânt, că 
nimeni nu este pe deplin mulțumit 
cu ceea ce s-a realizat pînă acum 
pentru că există încă multe, foarte 
multe lucruri rămase nerezolvate in 
toate domeniile activității.

Prof. Ioan Marinescu, vicepreșe
dinte al clubului sporti” din Baia 
Mare, a evidențiat în cuvinte! său 
rezultatele bune obținute în activi
tatea sportivă de performanță, în 
atragerea tineretului băimârean că
tre practicarea, în special, a ramuri-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL

tt
U“ BUCUREȘTI JOACĂ LA LEIPZIG

Ieri dimineață a plecat la Leip
zig campioana de handbal feminin 
a României, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI. Echipa prof. Constan
tin Popescu va susține duminică 
seara la ora 20 partida tur cu S. C 
Leipzig, campioana R. D. Germa
ne, partidă contînd pentru semi
finalele actualei ediții a Cupei

europeni. Returul în-campionilor 
tîlnirii are loc la 8 aprilie, la Plo
iești.

Arbitrii români V. Pelenghian 
și C- Căpățînă vor conduce la 1 
aprilie, la Kiev, una dintre parti
dele celeilalte semifinale a C.C.E. 
cane cpune lui Spartak Kiev pe 
Bakony. Vegyesz.

ACTUALA EDIȚIE, UN PROGRES
IN REPREZENTAREA NOASTRĂ

LA NIVEL DE CLUB
Sîntem, însă, tributari încă lipsei de ÎNDRĂZNEALĂ!

Evident, nu sintem (și n-am 
putea fi in nici o împrejurare) în
cântați că am ieșit și cu ultimele 
noastre două echipe din cupele eu
ropene ; dar. de ce n-am recu
noaște-o, eliminările produse, în 
condițiile de marți și miercuri 
seara, ne-au adus unele motive de 
satisfacție sportivă, oricît ar părea 
de paradoxală afirmația.

Pentru că. dacă — așa cum spu
neam acum două zile, în titlul cro
nicii de la Londra — U.T.A. a pă
răsit elegant Cupa U.E.F.A., iată 
că Steaua iese din Cupa Cupelor 
nu numai Ia fel de elegant, ci chiar 
cu fruntea sus : nu-i puțin lucru 
să absolvi două tururi și să pără
sești apoi, în „sferturi", cea de-a 
doua mare competiție europeană 
intercluburi, FÂRA A CUNOAȘTE, 
IN ȘASE MECIURI, ÎNFRÎNGE- 
REA ! Ceea ce a reușit Steaua este 
o performanță, in felul ei ; destul 
de rară în condițiile competițiilor 
cu meciuri duble, în care — de 
regulă — se pierde pe terenul ad
vers, calificarea obținîndu-se prin- 
tr-un număr mai mare de goluri 
înscrise acasă. Or, băieții 
lentin Stănescu au făcut
1— 0 hcu Hibernians,
2— 1 
0—0 
zînd 
șase 
suită în care facilitatea primului 
adversar, echipa malteză, este su-

percompensată de ponderea urmă
torilor doi. Un bilanț bun, prin 
urmare, pentru echipa Steaua, mai 
ales dacă-1 privim in contextul ge
neral al prezenței echipelor noastre 
in această ediție a cupelor euro
pene intercluburi, in care am de
pășit net condiția modestă a ani
lor anteriori cind. de regulă, ie
șeam „pe linie" din primul tur.

Putem spune, deci, cu mina pe 
inimă, că pe planul comportării 
echipelor de club se simte un pro
gres. In Cupa campionilor, Dina
mo a eliminat un adversar redu-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

tui Vă
ii—0 și
1—0 și
1—1 și
ncpier-

apoi 
cu Barcelona și acum 
cu Bayern Miinchen, 
nici o partidă intr-o suită de 
meciuri internaționale oficiale,

C istache (stingă), in luptă cu Honess. Hălmctgeațfu in cursă și el —
■ s:e gata să intervină dacă va fi nevoie.: Una dintr.e secvențele aprigei 
dispute dint-e apărarea formației Steaiia și‘ înaintarea lui Bayern 

Miinchen
Telefoto i A.P.-AGERPRES

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ ÎN NOUL SEZON
Astăzi sînt programate In piscina 

acoperită de la Floreasca primele 
întreceri din cadrul turneului in
ternațional d6 polo, dotat cu ..Cupa 
orașului București". La ora 17. in 
deschidere, prima reprezentativă a 
țării va întîlni selecționata de ju
niori a României, iar în continuare 
se vor confrunta reprezentativele 
Bulgariei și Cehoslovaciei.

Naționala română și-a încheiat 
preparativele pentru acest turneu

cu un jcc de antrenament, în care 
a avut ca parteneră formația ce
hoslovacă- Poloiștii noștri s-au miș
cat ușor, au dovedit multă poftă 
de joc. înscriind în poarta adversă 
22 de goluri și primind doar 5. 
Antrenorii A. Grințescu și N- Fi- 
roiu vor folosi în competiție între
gul lot : Huber, Frățilă, Slavei. 
Scurei — portari, Zamfirescu, Sza
bo, Culineac, Mihăilescu, Novac. 
C. Rusu, Lazăr, D, Popescu, CS.

Rusu. Nastasiu, V. Rus și Frîncu.
„Partidele cu Bulgaria și Ce

hoslovacia — ne-a declarat antre
norul federal, drof. Cornel Măr- 
culescu — primele din acest se
zon. reprezintă un bun prilej de 
verificare a forțelor, și în același 
timp de depistare a tuturor lacu
nelor, în această etapă de pregă
tire ce arc ca scop final obținerea 
calificării pentru J.O. dț la Miin. 
cheu",

Ieri dimineață i 
de Nord echipa 
niei. Antrenorul 
Jegorov, o veche , .
noastră, a răspuns cu amabilitate ce
lor cîteva întrebări pe care i le-am 
pus.

„Deși am venit cu vagonul de dor
mit, călătoria a fost pentru noi obo
sitoare. 26 de ore, imobilizați pe o 
suprafață de numai 2 mp, /pentru 
niște oameni obișnuiți să aibă la dis
poziție spațiu pe care să poată zbur
da, vă dați seama că ne-a supus ta 
un sever test de răbdare și mai ales 
de rezistență. Ne vom reface insă re
pede. Echipa pe care o prezentăm 
este în marea ei majoritate tînăra. 
„Veteranul" formației, S. Eryzlewicz 
are 28 de ani, iar cei mai tineri l’otz, 
Tokarz, Chowaniec, deși n-au împli
nit incă 19 ani, contăm pe ei ca pe 
unii dintre cei mai valoroși jucători. 
Dovada ? Toți trei figurează în prima 
noastră linie de atac.

Care ne sînt intențiile la această 
ediție a campionatelor ? In Polonia 
este o vorbă care, la dv., după cile 
mi se pare, corespunde cu zicala „a 
nu vinde pielea ursului din pădure". 
Pentru asta, tot ce pot să spun este 
faptul că am venit în România botă- 
rîți să luptăm. Care va fi rezultatul 
eforturilor noastre? Rămîne de vă
zut".

• Tot ieri, dar in timpul prînzu- 
lui, au sosit în țară, cu același avion, 
reprezentativele de hochei ale Japo
niei și Iugoslaviei. Hocheiștii japo
nezi au fost, timp de 5 zile, oaspeții 
sportivilor iugoslavi, iar rezultatele 
intîlnirilor lor, probabil, le cunoaș
teți. Două întîlniri, două victorii iu
goslave. Iată declarațiile conducăto
rilor de delegații ale Japoniei și iu
goslaviei.

Iano Hiroici (Japonia): „Am încer
cat diferite formule in alcătuirea 
echipei. Față de ce cunoașteți dv. 
despre formația noastră de acum doi 
ani. o să întîlniți 6 jucători noi. Dar 
dacă veți compara tabelele de jucă
tori pe care i-ani aliniat la J.O. de 
la Sapporo cu cei pe care îi prezen
tăm la București veți găsi, in loiali 
9 sportivi schimbați. Vă dați. deci, 
seama că tatonăm Aceasta este poale 
și cauza înfringurilor noastre din Iu
goslavia. In prezent, se pare că echi
pa a căpătat o oarecare sudură. Să 
sperăm că vom satisface exigentele 
publicului român".

George Pejanovic (Iugoslavia); 
„Echipa iugoslavă merge binișor. O 
dovadă sînt victoriile noastre in fața 
reprezentativei Japoniei. Totuși, nu 
pot să fac nici o afirmație precisa 
privind comportarea noastră la ac
tuala ediție a C.M. Vom întîlni ad
versari redutabili. Jocurile se anun
ță foarte disputate. Avem emoții 
chiar și pentru intilnirea cu japonezii 
pe care i-am văzut și pot afirma că 
au o valoare ridicată. Să așteptăm 
deci desfășurarea ostilităților..." "

G, ȘT,



Plenara CJ.E.F.S. Maramureș
(Urmare din pag. 1)

lor sportive olimpice. In dezvoltarea 
bazei de masă a sportului de perfor
manță lucrătorii clubului au colabo
rat foarte bine cu inspectoratul șco
lar, cu profesorii de educație fizică 
si directorii din școală, care le-au 
solicitat ajutorul tehnic în organiza
rea diferitelor lecții, a diferitelor 
concursuri de selecție a celor mal 
merituoși și mai talentați elevi. 
Este un aspect foarte important care 
a permis clubului să-și recruteze noi 
si noi promoții de copii și juniori. 
Din păcate, așa cum a arătat vorbi
torul. nu toți antrenorii au înțeles 
just posibilitatea care li s-a oferit și 
desfășurînd o muncă formală, au 
pierdut multe prilejuri de a depista 
noi talente, de a selecționa tineri cu 
perspective de a deveni performeri.

Deși au existat multe realizări, 
poate mai numeroase ca în oricare 
alt an, totuși prof. Ioan Marinescu a 
arătat că saltul calitativ al perfor
manțelor sportive băimărene a fost 
învers proporțional cu condițiile ma
teriale create acestei activități 1 Ex
plicațiile au în vedere faptul că ni
velul de calitate și cantitate al pro
cesului de antrenament este foarte 
scăzut; că mulțl dintre antrenori nu 
sînt la curent cu noutățile interve
nite în organizarea și conducerea 
procesului instructiv-educativ, că ci
tesc puțin și folosind unilateral cu
noștințele acumulate, de-a 1------ ’
anilor, rutina lor profesională, 
fac loc noului 1. " " ■
o conduc; că se acordă încă 
putină atenție aspectelor de natură 
ps'hologică si pedagogică ale pregă
tirii ; că problema atît de impor
tantă a refacerii după antrenamente 
și competiții este în cea mai mare 
măsură neglijată.

Părtașă la aceste lipsuri se simte 
și conducerea clubului, deși bine se 
șt’e că doar indicațiile din birou nu 
țin loc muncii de îndrumare și con
trol a activității antrenorilor. Asu
pra acestei

lungul 
nu 

în activitatea pe care 
prea

trol a activității antrenorilor. Asu- 
,__ _____ i chestiuni, conducerea
clubului din Baia Mare este ferm 
hotărîtâ să acționeze cu fermitate în 
viitor.

Tov. Ioan Moldovan, președintele 
C.M.E.F.S. Sighetul Marmației. a 
arătat plenarei cîteva din realizările 
înfăptuite în acest municipiu, dar a 
subliniat că succesele activității spor
tive ar fi putut fi altele, cu mult mai 
numeroase și mai mari, dacă la ni
velul local factorii învestiți, prin 
lege, cu răspunderi în domeniul spor
tului. ar fi înțeles să muncească s 
să colaboreze eficient, în locul dese
lor „parlamentari" de ședință, acti
vitatea fiind lăsată, In mod practic, 
doar în grija organului 
C.N.E.F.S.

Tov. Aurelian Brîncușe, 
tele asociației sportive

just, preocuparea pentru desfășura
rea fazelor de masă ale principalelor 
competiții prevăzute In calendar, se 
neglijează Însăși activitatea sportivă 
de masă a elevilor, drumețiile etc.

Sportivul fruntaș Gleb Pintilie, 
căruia cu prilejul acestei plenare i-a 
fost decernat titlul de maestru al 
sportului, la tir, a arătat marile po
sibilități existente în Baia Mare pen
tru dezvoltarea talerelor șl angaja
mentul său de a se pregăti la nivelul 
cel mai ridicat pentru a putea fi se
lecționat în lotul olimpic și pentru 
a se comporta la înălțime la 
de la Munchen.

Tov. Boca Mitrofan, secretar al 
comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., în numele biroului județean 
de partid, a dat o apreciere pozitivă 
bilanțului activității de educație fi
zică și sport în anul 1971.

Dar dincolo de succese, în această 
activitate, mai sînt încă multe de 
făcut pe linia angrenării oamenilor 
muncii, a tineretului în practicarea 
sportului, mai ales la sate. Prrn 
structura lor organizatorică sindica
tele pot și trebuie să facă mai mult 
în această privință. Exceptînd școala, 
încă se face prea puțin pentru an
grenarea fetelor în activitatea spor
tivă, ca și a ucenicilor, de altfel, 
care se califică în diferite Întreprin
deri.

In ceea ce privește activitatea des
fășurată în cadrul școlilor, se consta
tă încă multe carențe, pentru lichi
darea cărora se impune o mult mai 
bună coordonare a preocupărilor or
ganizațiilor de pionieri, de U.T.C., re
prezentanții M.E.L etc, mai ales pe 
timpul vacanțelor școlare, cînd tre
buie organizată o activitate variată 
și atractivă. In această privință un 
aport mai mare se cere să-1 dea, in 
primul rînd, profesorii de educație 
fizică, care trebuie să dovedească mai 
mult simț de răspundere față de 
munca lcr, față de activitatea gene
rală a tinerelor generații.

In județul Maramureș există posi
bilități ca educația fizică și sportul 
să cunoască o răspîndire mai mare, 
un succes și mai pregnant, la ni
velul de dezvoltare a celorlalte do
menii de activitate.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Anghel Alexe, 
a subliniat, între altele, că In 
ce privește activitatea sportivă

așilor", 
juniorilor

CAMPIONATUL

JUNIORILOR BUCUREȘTENI

I

J.O.

La concurență cu 
a cinoea reuniune 
bucureștenl a avut loc ta fața u- 
nei asistențe destul de numeroase. 
Am reținut buna pregătire și orien
tare in ring a juniorilor V. Vrîn- 
ceanu (antrenor V. Mariuțan). I. 
Bărbuță și C. Stoicescu (antrenor 
Șerbu Neacșu) și D. Tiron (an
trenor I. Toma). REZULTATE TEH
NICE : Gh. Paul (Steaua) b.p. I. 
Bălașa (Olimpia), C. Tudorache (Șc. 
sp. 2 M. Basarab) b. dese, III Gh. 
Vlad (Steaua), V. Vrînceanu (Di
namo) b.p. F. Barbu (Progresul). 
P. Ștefan (Dinamo) b.k.o. II D. 
Vrabie (Constructorul). M. Tănase 
(Voința) b.p. A. Dobrescu (Energia).

I. Bărbuță (Steaua) b p. V. Dră- 
ghici (Șc. sp. 2 M. Basarab), F. 
Teodor (Dinamo) b. ab. II V. Păun 
(Olimpia), C. Stoicescu (Steaua), 
b.p. N. Ionescu (Metalul), I. Ion 
(Energia) b.p, N. Rusei (Spartac), 
D. Tiran (I.C.MI.) b.ab, II N. Șer- 
ban (Voința), D. Birou (Gr. Roșie) 
b. p. Gh. Șerban (Steaua) V. An
tonescu (Steaua) b.p. F. Ebtacă (O- 
limpia) și I. Burada (Progresul) b. 
ab. III I. Călin (Olimpia). Urmă
toarea reuniune va avea loc dumi
nică 26 martie în sala clubului 
Grivița Roșie, cu începere de la 
ora 10.

Daniel DIACONESCU

sportiv al

președin- 
Minaur, a 

vorbit, în afara problemelor vizir.: 
activitatea asociației Minaur, de=cre 
necesitatea Ce a se acorda o atee;: 
eu totul specială modului, în care 
este practicat sportul în cartiere 
(pentru care consiliile populare a . 
amenajat cîteva terenuri), în sensul 
organizării Iul mai temeinice și chiar 
a' programării unor competiții sim
ple, de cartier și inter-cartiere.

Tov. Nicolae Ionescu, inspect r 
școlar adjunct al inspectoratului ju
dețean, a arătat plenarei că în peste 
70«/« din școlile din județ există as
tăzi baze simple și că această ac
țiune va continua pînă ce toate uni
tățile școlare vor dispune de aseme
nea baze. Vorbitorul a insistat apoi 
pe ideea că lecțiile de educație fi
zică nu se desfășoară în conformitate 
cu cerințele programei de tavăța- 
mînt, adresînd profesorilor de spe
cialitate cererea, de altfel foarte jus
tă, ca aceste ore să nu mai fie. ca i n 
unele cazuri, „conferințe" despre 
sport, ci ore de mișcare în aer liber, 
la care să fie angrenați toți elevii. 
Vorbitorul a arătat, de asemenea, că 
unele competiții sportive școlare 
sînt slab organizate și, deci. fără 
efect practic; munca, în primul rira. 
a profesorilor de educație fizică te
șind de dorit!

Tov. Ionescu a subliniat însă un 
aspect care va trebui să dea de gi: - 
dit și altor factori responsabili din 
alte județe și chiar direcției de re
sort a Ministerului Educației și Ir - 
vățămîntului. Este vorba de activita
tea competițională a elevilor. mai 
bine zis a unora dintre ei, care este 
prea încărcată. In felul acesta, sub 

' pretextul participării unor echipe de 
volei sau de handbal în diferite 
competiții, se neglijează, în mod ne-

care 
ceea 

masă se’ constată, și in_ acest județ, 
o preocupare mai mică în compara
ție cu cea afectată „performanței*. 
Se organizează, ce este drept, nume
roase competiții cu caracter de masă 
Dar cu oameni puțini și mereu ace
iași. Marea masă a tineretului șco
lar este prea puțin angrenată în 
aceste acțiuni, aportul său redueîn- 
du-se. de rapt, doar la orele de edu
cație fizică. Acolo unde ele sînt or
ganizate cum trebuie, faptul repre
zintă totuși un oarecare ctstig pentru 
mișcarea sportivă, dar acolo unde 
intervine formalismul și comoditatea 
profesorilor de educație fizică ? Se 
constata că pentru activitatea spor
tivă de masă sînt copiate trăsăturile 
activității de performanță, ceea ce nu 
este cîtuși de puțin bine.

Sportul de i~—2 — -
baze 
care 
fără 
un .
ar trebui sâ Ce 
casă. Trebuie însă atent organizată 
și îndrumată acțiunea de învățare a 
schiului de către toți copiii și tinerii 
de la orașe și mai ales de la sate. 
La feL atletismul și înotul s-ar pu
tea dezvolta în condiții bune. Dar, 
din păcate, se vorbește Încă mult și 
se face prea puțin. Există, de aseme
nea. condiții bur.e pentru practicarea 
sporturilor tehnico-aplicative. in spe
cial a radioamatorismului, bâimâ re
nii mîndrindu-se. pe drept, cu unele

de 
că 
ta 

ra- 
cu

•ire pentru pre-mo-

masă are nevoie de 
de baze simple, 

amenajate oriunde. 
Maramureșul este 

‘ . Schiul 
aici, ia el a-

proprii, 
pot fi 
investiții, 

județ cu profil muntos, 
trebui * “

rezultate prestigioașe.
In ceea ce privește sportul 

performanță, vorbitorul a arătat 
r.u trebuie dispersate eforturile 
abordarea ur.ui mare mxnăr de 
muri. Trebuie să se muncească 
seriozitate și hotărî.* ;—'— ;----
varea citorva sporturi mai accesibile, 
pentru care există creată oaza mate
rială trebuincioasă, există cadre de 
specialitate și celelalte condiții. Tn a- 
cest sens, dar și printr-o continuă 
îmbunătățire a muncii de selecție și 
de instruire, trebuie sâ se muncească 
pentru întărirea actualelor unități de 
performanță, astfel ca la viitoarea 
Olimpiadă din 1976 un număr șl mai 
mare de sportivi maramureșeni să 
poată fi selecționați pentru ioturile 
olimpice ale țării noastre.

viitoarea

G O N G!
• La Casa de cultură din R. 

s-a disputat întâlnirea de box

DIETMAR WETTERNECK

Sărat 
dintre 

echipele Voința și Dunărea Galati. Sco
rul .strtns” cu care au ciștigat expe
rimentalii pugiliști gălăteni (8—6) con
firmă interesul pentru box al tineri
lor din orașul de pe malul Râmnicu
lui. De la localnici, o bună impresie 
au lăsat tinerii Ion Lungu (care a cisti- 
gat la puncte). George Crihană sl Ma
rin Tola. (T. BUDESCU — coresp.).
• Crișul Oradea a oștlgat categoric 

tnrilnirea amicală cu A.S.A. Tg. Mureș 
(18—2). Cel mai disputat meci al galei: 
AL But (C) — L Mlhoc (ASA). tn care 
oradeanul a învins Ia puncte. (L GHIȘA 
— coresp. județean).
• Palatul Culturii dir. Lupeni a găz

duit ............................................. ’
cală 
31—7 
tefe:
Dini --- - ----------- __ _______
(M) b.ab 2 I. Szabo. N. Ferotu (V) b.p. 
L CereeL I. Mihoe (V) b.p. L. Zereula. (Nicolae BARBU).
• Juniorii echipelor Ceahlăul P. 

Neamț și P.A.L. Brăila s-au întnmt 
recent. Ia Piatra Neamț, lată etteva 
rezultate tehnice: L Mantu (C) b.ab. 2 
I. Surdu. s. Grădinara (O b. ab. 2 Gh. 
Stolan M. Donciu (C) bab. 2 Gr Ro
man. P. Gabor (O b.p. C. Ctorchină. L 
Răduca (PJf.T-1 b.p. D. Stoian. (C. NEM- 
TEANU — eoresp).

• Campions de tuniori at municipi'a- 
Tut Timișoara : JUNIORI MICI: D. Truț. 
I. Bortea. L Căprtreseu. L Bizău. L 
Zorita. C. Breze. L Necea. I. Orzescn 
A. Stana. A. srree. M Preda. Gh- Chi
mici : JUNIORI MART: M. C-e-u. “ 
Cerbu. L Rus Gh. Bădălan. V. 
tits. C. Desază. C. TuvenL M ^rrilă. 
V. Tumea. AL Bre^enara. L Călină. 
V Mingivc. In raerd amical. U.M. T- 
misnara — Vomta Satu Mare 18—t (Șt. 
MARTON — ooresp.).

• Jr. hm» tar-irie Î5TÎ. ea orBetăl
tmei Plenare a Comi»etalui Orășeneac 
F.C.R. FăeSras. a toss analizată acti
vitatea sportivă din oraș, ta hotărtrCe 
taste s-a stabilit ca pentru acriritatea 
pceUiaricd să se txmă ta dS’jozlția tl- 
neritar o sală de antrenament, lucra 
care s-a s ficat", ta scrisoarea sa. co- 
resoordentol aaatru din Tîesras. tov. 
C'-marmn Pum»».ru. preeireeră mai de
parte rt •tresed'ntețe CJiPS a utrmU 
stunct că va eu—.nSm> m-tariarre-t spor
tiv tr v-’—are <je le*. Sore sta-
prfactta tteerEor. imediat după ce as 
• trai tn sa'» d* a-tren.arse-1. nresedtn- 
trta esortaticl Ctamta i-a a--mat că a_ 
d—“m-st sertta <5* bcx. FJrt e->—en- 
tart!
• SJbtta a atztata tr.treeerite etapei 

;i: Aetenr • eăsrofcetaSelce de ftrrteri.
ctset-ssoril." Șaniort VtoreS

Z-Jtar Curmei Cristerearu. Petra Cu- 
t"ar »a<« ceemsei. Gbecrehe Parila Va- 
r“.e Ttar. GNulto C-anȘ. bard Cees- 
rta. Vas^e Ttamrirt- CVdărar.
Vast1* G>«tataeae. C- emer-ta Im tor
re* Zofran. ard „^*"**1* twczeri dăa «rțR. vmarrirr — eorr«*>'

FARUL CONSTANTA — RAPID 
B**CURESTT rt—*. Ctmszătt«St an ob- 

o uceorte torfit îs '»*■ sbi-1 
advsaar ta car— doar Prav Artan s-a 
p-weetot =ae bec. e*e:rtr>C prtn »- 
brssd--'- Sr reprta I ta tata loeataice- 
tat tocea! RcsoocL CetaX't p-“a.i al 
-jsapeCoe a fo* ebCata de --Sora:" 
X .CTteăe Parasetav care a ie .-mutat ta 
evastate ca Aurel Stratanescu. De ta 
Farul viaortiăe tratate de B-
rrttâ obr-iute de Marin T>—!tra««ta < 
luaetr Mustafa tn fata tei toctor Stan 
și Cristian Cogache- Ma- rentareâta 
dubta deseaîfieare » .tsorCoe": Sandu 
MOtateea — Gh. Bădoi.

N. en ache. eoresp.
CONS 1KC CIPRUL GALATI — ȘE- 

TALUL BUCUREȘTI ?«te 1 **
de «oceta’-m asusta: la o galâ cu 

toâ calate- HtZULTATE 
TEHNICE: I. S-ill tGalatD «gal eu C.

T- ManU (G3 Kp.

meciul de box dintre formația lo- 
Minerul si Voința Reghin. Scor 
pentru gazde, lată cîteva retut- 
P. Toma <M)1 b.p. C. Kalo. C.

(M) b.p. Gh. Nagy. M. Șurubaru

I. Lvngu (Buc.), O. Amăzăroaie (Gl) 
b.p. R. Ivanctu (Buc). C. Rumb (Gl) 
b.p. Gh. Popa (Buc). V. Boșcu (Gl) 
b.ab. I. T. Andrei (Buc), D. Moraru 
(Gl) b.p. Gh. Bădllă (Buc), S. Voicu 
(Gl) egal cu V. Prodan (Buc.). N. Tudor 
(Buc) b.ab. n V. Bute (Gl) șl P. Cîm- 
peanu (Buc) b.ab. I F. Mareei (Gl).

Tr. SIRIOPOL, 
V. ȘTEFANESCU

— LAMINORUL RO- 
a avut loc în sala 

______________ din Roman. în fața 
a circa 400 de spectatori. In cele mai 
importante meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: C. Bălăcită (Ro
man) b.p. L Bită (Bacău). P. Scutaru 
(R) b.p. V. Ungureanu (B), V. Lazăr 
(R) b.p. Adochiței (B), C. Agop (B) b.p. 
C. Tănase (R).

’• ear

ATLETISMUL SIBIAN
CU SUCCESELE, DAR
SI CU TARELE LUI

»
• ••

G.
: --

LETEA BACAU 
MAN 9—~. Gala 
Vasile Alecsandri

c.

M. CHIRIAC
Electromagnetica• Recent, ecrdpa _____________

București s-a deplasat tn comuna Vi
dra. unde a susținut o tntttnlre cu for
mația locală. Viitorul. Oaspeții au cîs- 
tigat cu M—n. Iată cîteva rezultate: E. 
Mica (E) b.p. St. Rudovan, I. Popa (E) 
b.ab. î Gh. Florea. Șt. Ungureaiiu rt) 
b. dese., i Gh. State, N. Petre (V) b.ab. 
5 L Mocanu. Gh. Ivan (V) b p. G. Stan
ca, C. Nieulae (V) b.p. F. Petropavlovsk!, 
N. Georgescu <E) b.n. Gh. Ferencz. D. 
Mlhat .X) esa' cu C. Harabagiu (Nico
lae NIT 4 — «risitru).
• Echipele Voința Satu Mare și U.M. 

Timisoara (alcătuite din tumori șl se
niori) »-au Intilnit de cu rînd, cu pri
lejul unei gaie de verificare în vede
rea camoionatelor Sătmărenii au cisti- 
g&t eu 1T—Ș. Iată cîteva rezultate: Ju
niori: Jaehner (VJ b.p Căorescu. Va- 
dasz (V) b.p. Csaba. Jurcută taMT) bp 
Kosa Sabău (V) b.ab. 1 Hozo: seniori: 
Crtsan (V) b.n. Bortea. Ghete (V> b.p. 
Ardelean. Isoas (LTăT) b. dese. Gor- 
chescu. (A. VERB A — coreep. județean).

^atație

După o perioadă de cîțiva ani (1966—1970) in care timp atletismul 
sibian s-a complăcut într-un anonimat supărător, iață-1 renășcind. Perspec
tivele ? Surîzătoarc. Aceasta a reieșit de altfel și din discuțiile purtate cu 
o seamă dc tehnicieni, membri ai comisiei județene de atletism Sibiu, in
vitați de redacția noastră in jurul unei mese rotunde.

Invitații noștri: Alexandru Dumitriu — antrenor în orașul Cisnădie 
— președintele’ comisiei județene de atletism : Petre Popescu — antrenor, 
responsabilul centrului de atletism Mediaș — vicepreședinte al CJ.A.; prof. 
Arendt Gunter — antrenor la Șc. sp. și la C.S.M. Sibiu — președintele co
legiului de antrenori; prof. Ion Ciocănescu — Șc. sp. Sibiu: Richard Wagner 
șeful catedrei de atletism la Șc. sp. Sibiu ; prof. Florin Braicu — metodist 
la C.J.E.F.S. ; Hardwig Fabricțus — Șc. sp. Sibiu.

Patru din 
șapte tnntați 
ziarului la maja 
discuțiilor atleti
ce f

Are 16 ani, 1,72 m și 68 kg. 
Practică înotul de la vîrsta de 
8 ani și reprezintă culorile Șco
lii sportive din Reșița. Este an
trenat de prof. Ioan Schuster. 
Multiplu campion și recordman 
de juniori al țării în probele de 
craul și mixt, recordman de se
niori la 400 m mixt (în bazin 
scurt) Anul trecut a fost fina
list (locul VI la 200 m mixt) al 
campionatelor europene de ju
niori și selecționat pentru pri
ma oară în echipa reprezenta
tivă. Evoluția rezultatelor sale : 
1969 — 2:33,4 (200 m mixt) și 
5:31,4 (400 m mixt); 1970 — 
2:28,4 și 5:19.5; 1971 — 2:21.8 
și 5:01,4 ; 1972 — 2:16,6 și 4:50,2 
(în bazin de 25 m).

mai mareDietmar Wetterneck este poate cea 
surpriză pentru înotul de performanță din țara 
noastră la acest început de sezon. Elevul profe
sorului I. Schuster a oscilat muit în anii trecuți 
între probele de c-raul pe distanțe lungi și mixt, 
dovedind calități cu totul deosebite de rezistență 
a organismului la efort. Pină la urmă a ales 
tetratlonul, fără însă a abandona probele de 
craul (anul acesta a coborît pentru prima oară 
sub 4:30,0 pe 400 m liber), atrăgînd atenț'a spe
cialiștilor prin frumoasele sale însușiri.

Wetterneck nu strălucește la nici unul din. pro-

cedeele tehnice, dar recordurile sale personale, la 
fiecare dintre acestea, sînt foarte echilibrate, și 
acest lucru ne explică salturile spectaculoase rea
lizate în domen’ul rezultatelor încă din anul tre
cut. în această iarnă, el nu a putut efectua decît 
un singur antrenament zilnic, care a totalizat 
între 4000 și 5000 de metri. Și cu toate acestea, 
ultimele sale recorduri — 2:16,6 pe distanta de 
200 m și 4:50,2 la 400 m — sînt apreciabile, anun- 
țînd un mare talent al școlii reșițene de înot și, 
probabil, un viitor performer al piscinelor eu
ropene.

ESCALADE HIVERNALESPORTUL STUDENȚESC 
A PLECAT IN FRANȚA

Joi seara, echipa de rugby, divizio
nara A, Sportul studențesc, a plecat 
în Franța, invitația clubului Cler
mont Ferrand, rugbyștii români vor 
susține trei meciuri, urmînd să revină 
în țară în jurul datei de 5 aprilie. Din 
lotul condus de prof. dr. ing. C. Gutu, 
prorector al Institutului de construcții 
șl președinte al clubului. fac parte 
printre alții : V. Rusu, Fugigi, Atanasiu, 
Drăgulescu, Hariton, Chișu ș.a.

După șapte luni,

BAZINUL DE SĂRITURI DE

LA „TINERETULUI" ESTE
Nu imimplăior am vizitat Ștran

dul Tineretului. Ne-am aminrit că, 
anul trecut, intrecerile Balcanice de 
sărituri nu s-au desfășurat la ^Ti
neretului’, in ae~ Uber (așa cum 
stipula regulamentul competiției), 
pentru câ luerărtle de rcamenajare 
a complexului de platfcrme Și 
i-nmbu2ine erau intirziate peste mă
sură, cbligind federația de spe
cialitate ai mute locul de c>:putare 
la bazmd aeope-it ^23 Augujrt. 
De ancsrt as Uecut md bine de 
jepee hnsî. timp suficient pe-u-u 
ca bazTss.' sâ fie pregăxH ptuă ta 
cele ma mici amămnte, astfel ce, 
odată cu venirea primăveri:, sări
torii să-și reintre in drepturi fi să 
se poată pregăti ți concura din 
primăvară pină in toamnă ia con
diții normale, așa cum nu cu pu
tu: face tot sezonul trecut.

Ce am constata:, insă, la Ștran
dul Tine-etului? Bazinul de sen- 
turi se află cam in aceeași stai 
ca in luna august a anului 1 ~ 
cină, din cauza neresredării 
murului prevăzut in contract.

1G7?t.

TOT UN ȘANTIER I ?
crările nu erau terminate. Este 
drept, pe schelele platformei se a- 
flau patru muncitori, dar doi din- 
:-e ei.- dormeau, iar ceilalți stă
teau de vorbă. In rest un șantier 
a'lar intr-un stadiu departe de a 

da speranțe că baza săritorilor 
t-a fi aata in termenul legal (1 
mai, după cum am fost informați).

In fața acestei situații, conside- 
-fcn că este absolut ^cesar ea 
■erx tehasci a IEA-BJ. -A ur- 
-rid-ecs'd cu mai multă nsisferttS 
'-.isa-ea cnastrucțsei, iar coopera
nta Construe-xinu (cu care a fost 
ctr-.mactată lucrarea) să-și respecte 
cngaxmenfuL De asemenea, apre
ciem cd și FJt. Xatație are un cu
rtat de spus, mai cu seamă că unii 
cintre sări::<rii noștri fruntași vi
zează pamciparea la Jocurile Olim
pice de la Munchen. Or. este de la 
rine înțeles că acestora trebuie să 
li se asigu-e condiții optime de 
p-egăttre, in primul rind prin pu
nerea la dispoziție a bazei de pre- 
oănre

D. STANCULESCU

chiar pe linia fisurii escala-

în perioada 10—18 martie, pere
ții abruptului prahovean au fost 
ținta unor încercări de escalade 
hivernale, multe din ele consti
tuind premiere.

Astfel, în zilele de 10 și 13 mar
tie echipa de alpinism a Clubului 
Sănătatea București, formată din 
Emil Coliban și Vlad Sergiescu. a 
escaladat traseele Eftimie Croitoru 
(gr. 5B) din Peretele Văii Albe 
și Andrei Ghițescu (gr. 5B) din 
Peretele Coștilei. Primul traseu 
a cuprins și prima intrare reușită 
în Circul de Piatră (drum pericu
los, placat de obicei cu 
de gheață).

în zilele de 13, 15, 17 și 18 mar
tie, echipa de alpiniști
I.P.G.G. București, formată din 
I. Gheție și Ștefan Grădinaru, a es
caladat traseele Policandrul (gr. 
5B), Fisura Pintenului (gr. 5A), Fi
sura Mult Dorită (gr. 6A) și Fisu
rile Centrale (gr. 4A) prima și a 
treia din Peretele Vulturilor, iar 
celelalte două din Peretele Văii 
Albe. Coborîrea din traseul Pin
tenului s-a făcut, pentru prima

mari limbi

a C.S.U.—

dată, 
date.

De 
și 12 
turile 
borît 
de parcurgere a traseelor au variat 
între 6 ore (Andrei Ghițescu) și 
15 ore (Policandrul).

TABARA internaționala 
MORSKIE-OKO 1972

Maeștrii sportului Dumitru Chivu 
și Matei Schen de la A.S. Armata 
Brașov au participat în luna 
ceasta la tabăra internațională 
alpinism de la Morskie-Oko, 
Tatra Poloneză.

Reunind sportivi din 7 țări, 
tîlnirea a constituit un util schimb 
de experiență. De un deosebit suc
ces s-au bucurat proiecțiile din 
expediția internațională Everest 
1971, cît și din cea a expediției al- 
piniștilor cehoslovaci pe Nanga 
Parbat. în vara anului trecut.

Vremea nefavorabilă a limitat 
ascensiunile preconizate, echipa 
noastră escaladînd în aceasta pe
rioadă Fața Nordică a vîrfului 
Mnich pe o variantă de gr. V—VI 
și vîrful Zabia Csuba pe un traseu 
de gr. III.

remarcat că în zilele de 11 
martie a nins, iar tempera
ta timpul escaladelor au co- 
sub —15 grade C. Duratele

a- 
de 
în

în-

losif GHEȚIE
maestru al sportului

DORMI IONICA,

DORMI IN PACE?

Rod.: Revirimentul atlctismu- 
lui sibian este o realitate una
nim recunoscută. Care sînt cau
zele palpabile ale acestei re
nașteri ?

F. Braicu: In atletism jonglăm cu 
cifrele și prin cifre voi căuta să 
răspund și întrebării dv. In 1970, 
atleții sibieni au îmbunătățit 25 de 
recorduri județene. In timp ce anul 
trecut, numărul recordurilor amelio
rate s-a ridicat la 140. Dintre a- 
cestea 32 figurează la categoria se
niori. Creșterea este evidentă.

P. Popescu : Recordurile noastre 
de seniori și chiar și unele de ju
niori au o valoare ridicată. Aș spu
ne, mai ridicată decît a altor jude
țe din țară. Și pot exemplifica : 200 
m — 21,7 — Mihai Mureșan ; ciocan 
— 64,46 m — Frederic Schneider ; 
3 000 m — 8:39,4 — Vasile Bichea ; 
110 m garduri — 14,8 — Horia Cer- 
nescu (s-a apropiat mult de norma 
de maestru) ; prăjină — 4,60 m — 
Adrian Dinu, un sportiv care mai 
este încă junior ; disc — 45,76 m — 
Ion Armeanu; decatlon 6292 p — 
Sepp Schenn. Aș propune să se pu
blice, comparativ, recordurile jude
țene. pe probe. Faptul ar reprezenta 
un puternic stimulent pentru dez
voltarea atletismului Pe plan na
tional

Red.: In exemplele pe care 
le-ați dat nu figurează nici o 
atletă. Este o simplă întîm- 
Dlare 7

P. Popescu : Spre regretul nostru, 
la acest capitol sîntem încă defici
tari. O notă proastă pentru noi, an
trenorii. Soția mea, Ute Popescu, 
continuă să dețină o seamă de re
corduri județene care, Ia ora actua
lă. nu mai reprezintă nimic pe plan 
național. La lungime — 5,56 m. Re
cordul datează din 1961. Această 
cifră, stă astăzi la îndemîna _ chiar 
gi « junioarelor mici, La înălțime

Și 
ta

fi

— 1,56 m (1963), la pentatlon 
3910 p (1961). Slab, foarte slab 
totuși, recordurile Utei mai stau 
picioare.

F. Braicu: Fenomenul nu poate
explicat decît prin lipsa de preocu
pare a profesorilor și antrenorilor 
noștri față de ridicarea și creșterea 
elementului feminin, deși. In foarte 
multe din întreprinderile din județ, 
elementul feminin este precumpăni
tor

H. Fabrițius: Sîntem de acord cu 
cele spuse aici, dar nu întrutotuL 
Fetele au fost într-adevăr neglija
te, dar, în ultima vreme, lucrurile 
s-au mai ameliorat. Vanda Blotor 
(născută 1957), a fo6t selecționată in 
lotul național de tetratlon (7,9 la 
60 m ; 13,8 la 100 m ; 1.47 la înăl
țime). Ea este campioană națională 
la junioare III. Ana Maria Mun- 
teanu (născută în 1955) este vice- 
campioană la 600 m cu 1:38,7.

Red.: Cite fete aveți in pre
gătire ?

H. Fabrițius: Lucrez cu o grupă 
de 7 fete.

Red.: Și credeți că prin aceste 
7 fete rezolvați criza elementu
lui femnin din atletismul sibian?

I. Ciocănescu: Fabrictius s-a specia
lizat în domeniul demifondului, eu, 
în acela al aruncărilor. Mărioara 
Oancea (născută 1954) a realizat 
chiar în acest an, la greutate, ta 
cadrul campionatului republican de 
sală, la categoria junioare, 11,68 m. 
Ladisc — Oancea este creditată cu 
36,22 m. Renate Preid, de aceeași 
vîrstă cu Mărioara, a aruncat și ea 
10,70 m, iar Carmen Florea (născu-

1957) a realizat la înălțime 1,40 
iar pe 50 m 7,0 sec.

Red.: Ați întocmit cumva un 
plan de „bătaie" pentru dezvol
tarea atletismului sibian în ac» 
tualul cincinal 2

tă 
m

:«*t 
ai

AL Dumitnu : Dacă am realizat o 
seamă de succese, aceasta este toc
mai consecința planificărilor, a 
muncii de perspectivă pe care o 
ducem. Un prun plan l-am elaborat 
în 1969 și vizam propășirea acestei 
c.sc:pl:ne pînă în 1973, inclusiv. Pri
ma etapă. încheiată la sfîrșitul lui 
*71 s-a soldat cu roade dintre cele 
mai bune. Așa de pildă, ja capitolul 
..sportivi clasificați", am realizat o 
creștere de 158‘.». în 1970, n-am 
avut nici un maestru al sportului. 
Acum avem unul. Sportivi de cate
goria I, 3—6 : categoria II — 16—29; 
categoria a III-a — 28—60 ; juniori 
I — 28—41 ; juniori II — 58—111. 
Eu sînt antrenor de atletism la 
Cisnădie și cu toate condițiile vitre
ge in pregătire, nu ne-am dat bă
tuți și astăzi vă pot vorbi despre 
unele succese. Echipa noastră de 
cros, formată din Ana și Maria Bo
lovan și Ioana Hie, a ocupat locul 
3 la camptenatele naționale, ediția 
1970.

Red.: Care este situația atle
tismului școlar din județul 

dv. ?
R. Wagner: Iată cel de-al doilea 

punct nevralgic pe care-1 puneți în 
discuție. în Sibiu avem în prezent 
peste 200 de profesori care își desfă
șoară activitatea la cele 23 de școli 
generale, 4 licee de cultură gene
rală, 7 licee speciale și 9 școli pro
fesionale. Dintre acești profesori, 
mulți au specialitatea atletism, și 
totuși, din păcate, doar cîțiva se 
preocupă de această disciplină. în 
virtutea programei elaborate de 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, profesorii de educație fizică au 
obligația să facă atletism cu elevii, 
în cadrul orelor de educație fizică, 
de-a lungul a doua din cele trei

trimestre ale unui an de învățămint 
Or. la noi, acest lucru nu se prea 
tatîmplă. Aceasta este poate și da
torită inexistenței unui organ de 
control autorizat. Lipsește inspecto
rul de specialitate din cadrul In
spectoratului școlar județean. Ș! lip
sește cam de multișor.

F. Braicu: Ministerul Educației 
și învățămîntului a dispus ca școlile 
să nu aibă dreptul de a prezenta 
echipe sau elevi la competițiile șco
lare dacă nu pregătesc și nu-și în
scriu elevii și în concursurile atle
tice. Or, această dispoziție este res
pectată doar formal. In școli nu se 
fac nici un fel de concursuri de 
selecție pentru atletism, iar Ia 
concursuri atletice propriu-zise sînt 
trimise elemente, de cele mai multe 
ori, fără aptitudini.

A. Gunter: De aici survine și 
greutatea selecției în ceea ce ne 
privește pe noi, profesorii Școlii 
sportive. Talentele trebuie să le 
descoperim singuri și vă dați seama 
că este foarte greu atunci cînd 
avem concursul profesorilor de 
școlile generale și de la licee.

ÎN LOC DE CONCLUZII

DU 
la

Red.: Baza materială vă sa
tisface ?

A. Gunter: Nu ne putem lăuda 
că am fi prea bogați. în tot orașul 
Sibiu avem o singură pistă, la sta
dionul Metalul. Pe ea ne pregătim. 
Dificultăți avem cu carul și survin 
chiar și la programarea concursuri
lor. Avem discuții și „tocmeli" cu 
reprezentanții echipelor de fotbal 
(7 echipe de fotbal în diviziile B, 
C și Ia juniori), cu 
etc. Pină la urmă, 
căm.

AL Dumitriu : La 
sînt peste 3 000 de 
nici o pistă. Poate și din acest mo
tiv activitatea atletică în școlile ge- 
nerale si liceele din oraș este egală 
cu zero. în urmă cu cîțiva ani s-au 
alocat niște fonduri pentru amena
jarea unei piste atletice. Dar, pînă 
la urmă. banii au fost folosiți în cu 
totul alte scopuri.

P. Popescu: Noi, la Mediaș, ne 
pregătim pe o pistă a Școlii sporti
ve. de 300 m. Stadionul mare, cu 
pista de atletism, nu-1 putem folosi. 
Ne cîrp:m și noi cum putem...

cei de la 
însă, ne

Cisnădie, 
elevi,

rugby 
împâ-

unde 
n-avem

• în județul Sibiu, atletismul a reintrat pe făgașul frumoaselor tradiții, 
dar nu în totalitatea lui.

• Fetele continuă să fie neglijate, deși ponderea acestora, în întreprin
derile și instituțiile din județ, este superioară băieților.

• în școli, atletismul este vitregit iar vina, după părerea noastră, nu se 
poate da numai pe seama inexistenței inspectorului de specialitate din cadrul 
Inspectoratului școlar județean. Un rol stimulator are și CJ.E.F.S. care, în 
această problemă, se menține însă în espectativă.

• Baza materială pentru atletism continuă să fie deficitară în întreg 
județul Sibiu, dar nu se observă din partea factorilor interesați vreo inițiativă 
prin care să se încerce lichidarea acestei neplăcute stări de fapt. Nu este 
nine ca totul să se aștepte numai de la centru.

,G. ȘIfEAhl£ȘCy

Bun gospodar Ionică ! Om care 
știe ce vrea. De pildă, el n-ar 
fi capabil să doarmă ta casa 
lui pe o bancă de lemn, să zi
cem. sau să-și atîme hainele 
pe cuie bătute în pereți. Nu ! 
Nu, fiintică-j om civilizat, în
vățat să doarmă pe studio cu 
arcuri, să-și adăpostească 
nele în șifonier și așa mai 
parte.

Dovadă că atunci cînd a 
nevoie să-și mobileze casa 
ezitat. Poate și fiindcă statul 
vine în ajutorul celor ce vor 
să-și facă un cămin. Așa că 
Florea Ioan, jucător de fotbal 
la Crișul prin 1968, a hotărî t 
să-și ia mobilă frumoasă, dem
nă de el. Nu prea era „în bani" 
în perioada aceea, dar s-a des
curcat. Și-a făcut formele ne
cesare pentru cumpărarea în 
rate, s-a prezentat la magazin 
și gata. „Mă, sînt gospodar sau 
nu ? se lăuda colegilor. Am o 
casă ca o floare". Și cine putea 
să-l contrazică ? 
nică pe studioul 
ca un pașă.

Despre Florea 
mit zilele trecute o 
Autorul ei nu este o persoană 
particulară, ci... una juridică : 
O.C.L PRODUSE INDUSTRIA 
LE DEVA, care pe o adresă 
oficială — 21599/28.11.972 — a- 
dresată redacției ziarului Spor
tul, scrie: „Vă rugăm să ne 
sprijiniți în recuperarea creanței 
noastre de lei 4 520 (patrumii- 
cincisutedouăzeci Iei) asupra lui

St

hai
ti e-

fost
n-a

Se culca Io- 
lui și dormea

loan am pri- 
scri soare.

Florea loan, fost jucător de fot
bal la asociația sportivă „Crișul" 
Oradea — creanță provenită din 
contractul de vînzare-cumpăra- 
re nr. 5115 din 27 ianuarie 1968. 
Cu toate intervențiile noastre Ia 
Federația română de fotbal (a- 
dresa nr. 10341 din 24.IX.1971) 
și la A. S. Crisul Oradea (adresa 
nr. 10 340 din 24.IX.1971) nu am 
reușit să identificăm locul de 
muncă al debitorului nostru, 
care din anul 1968 s-a perindat 
prin 6 asociații sportive și tot 
atîtea localități, eschivîndu-se de 
Ia plata obligațiilor contractuale. 
Considerăm că sprijinul ce ni-1 
veți acorda, va constitui tot
odată o cotitură în „etica" to
varășului Florea loan."

Deci, Ionică... joacă tare. Și-a 
pus, cum se spune, „sacii ta 
car" și de atunci, din 1968. dri
blează, driblează. Nu ne îndoim 
de calitățile lui de fotbalist, 
chiar dacă n-a rămas în lotul 
Crișului. Ne miră însă ciudata 
lui concepție despre cumpărarea 
în rate. Să nu fi aflat el tacă 
de faptul că „a cumpăra" se 
leagă neapărat de „a plăti11 ? Că 
asumarea unei obligații presu
pune cinstea, în primul rînd ? 
Noi, să-i mai spunem ? Nu-i 
rău că ai studio Ionică că dormi 
pe el în pace. Numai că după 
ce te scoli, fă ce faci și dă pe 
la O.C.L. Că dacă o ții tot așa 
pînă la urmă te driblează șl 
pe tine... viața 1

Modesto FERRARINI

SECUNDE»

• Reprezentativa de juniori a 
țării noastre va juca, duminică la 
ora 11 în sala Victoria din Plo
iești, în compania selecționatei de 
tineret a Israelului.

• în sala Liceului „Spiru Haret“ 
din Tulcea s-a desfășurat compe
tiția de minibaschet „Cupa Pri
măverii", la care au luat parte 
11 echipe de băieți ale Școlii gene
rale nr. 1, Liceului „Spiru Haret“ și 
Școlii sportive. Pentru prima dată, 
s-au întrecut și două formații de 
fete, ale Liceului „Spiru Haret“. 
După jocuri viu disputate, compe
tiția băieților a fost cîștigată de 
echipa Școlii sportive care a în
vins, în finală, pe cea a Liceului 
„Spiru Haret" cu 29—14 (12—12). 
La fete. clasa a V-a C—clasa a 
Vl-a : 12—10 (6—6). în cursul me
ciurilor, s-au evidențiat Laurențiu 
Boteanu, Marian Iordache, Luci
an Cojocarii, Aurel Simion, Dan 
Butilcă, Cristian Uce, Gheorghe 
Balîc, Luminița Ciugulitu și Iu- 
liana Caravela.
• Ediția a Il-a 

dia“, competiție 
Consiliul local al 
colaborare cu C.J.E.F.S. Tîrgoviște, 
s-a încheiat cu victoria 
masculine Universitatea 
fruntașă ta divizia B- Au 
în clasament: 2. Voința 
3. Comerțul Tîrgoviște. 4. 
Bacău, (MișU AVAffU. —

• Etapa divizionară A, progra
mată pentru sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, cuprinde două meciuri de 
mare importanță I I.E.F.S.—Rapid 
la fete și Universitatea Timișoara 
—Dinamo la băieți. Primul va a- 
vea loc sîmbătă la ora 18.45 în 
sala Constructorul, iar celălalt du
minică, la ora 11, în sala Olim
pia. Un alt derby se dispută în 
divizia B. Se întîlnesc formațiile 
feminine Arhitectura și Voința 
(sîmbătă, în sala Arhitectura, la 
ora 19,30), într-o partidă decisivă 
pentru calificarea în turneul fi
nal al competiției, deci pentru pro
movarea în prima divizie a țării.

LUCIA BELEI

a „Cupei Chin- 
organizată de 

sindicatelor în

echipei 
Brașov, 
urmat-o 
Ploiești, 

A.S.A.

O boală necruțătoare a luat-o din 
mijlocul nostru pe LUCIA BELEI, 
o modestă dar harnică și devotată 
lucrătoare a colectivului nostru re
dacțional.

De-a lungul a 15 ani ea și-a cîș- 
tigat prețuirea și respectul tutu
ror celor care au cunoscut-o, prin 
conștiinciozitatea ei, prin spiritul 
ei tovărășesc, printr-o exemplară 
modestie.

Ne despărțim profund îndurerați 
de tovarășa noastră de muncă, ple
cată atît de fulgerător și atît de 
prematur dintre noi, păstrînd vie 
amintirea aceleia care a fost LUCIA

■
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OLIMPICII DIN NOU ÎMPREUNĂ
• Noutăți In lotul convocat • Sâptămlna viitoare un meci de verificare cu S. N. Oltenița

La o săptămînă după convocarea 
Iotului A, se Întrunește și lotul o- 
limpic. Antrenorul Gheorghe Ola a 
chemat pentru lunii 27 martie, la 
București, 19 jucători, care vor lua 
parte la ultima acțiune cu caracter 
de pnpgătine și, mai ales, de verifi
care, înaintea definitivării lotului 
de 16 fotbaliști care va începe „pla
nul de asalt" al întîinirii decisive 
eu Danemarca, de la 21 mai.

Pentru întrunirea de Ia începu
tul săptămînii viitoare, Gh. Ola a 
convocat nucleul din „expediția 
marocană’, plus cîțiva jucătorii noi, 
recomandați de forma bună de la

ZIARELE DIN MUNCHEN 
SÎNT NEMULȚUMITE 

DE EVOLUȚIA ECHIPEI LOR
Ziarele care au apărut joi la 

Miinchen se ocupă pe larg de în- 
tilnirea dintre Bayern din localita
te și Steaua București, din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
cupelor". Iată cîteva citate mai 
semnificative i

BILD ZEITUNG ; „De două ori a 
fost „vinovat" Hălmăgeanu, care 
cu picioarele sale lungi si-a sal
vat poarta în fața șuturilor trase 
de Muller. De două ori a avut 
Coman „noroc" să retină în ulti
mul moment baloane extrem de 
dificile. Cel de-al 25-lea meci al 
echipei Bayern Munchen în com
petiții europene s-a caracterizat 
printr-un joc Ia o poartă, dar ine
ficace în fața a nu mai puțin de 
7 apărători extrem de atenți Si 
precauți în jocul defensiv".

T.Z. (TAGES ZEITUNG) : „De 
data aceasta. Bayern nu a mai 
triumfat, reușind doar un scor 
alb, care i-a fost suficient pentru 
calificarea în turul următor. Dar 
40 000 de spectatori au rămas de
zamăgiți de jocul echipei lor favo

ACTUALA EDIȚIE, UN PROGRES
(Urmare din pag. 1)

tabil, pe campioana Cehoslovaciei, 
Spartak Trnava ; în Cupa U.E.F.A., 
Rapid a eliminat pe Napoli și pe 
Legia Varșovia; în aceeași com
petiție, U.T.A. a depășit trei tururi 
(Austria Salzburg, Zaglebie 
Walbrzyk și Vittoria Setubal), a- 
jungind în sferturile de finală ! ; în 
fine, Steaua a atins, în Cupa Cu
pelor, aceeași „fază de elită" a 
competițiilor europene.

Sigur, pentru fiecare din cele 
patru eșecuri, intervenite mai de
vreme sau mai tîrziu pe par
cursul întrecerii, se pot face re
proșuri : lui Dinamo, pentru scorul 
sever cu care a cedat la București 
in meciul-tur cu Feyenoord: lui 
Rapid, pentru comportarea sub aș
teptări din dubla partidă cu Tot
tenham (mai ales acum, după ce 
arădenii au scos rezultate mai bune, 
în fața aceluiași redutabil adver
sar) ; iar U.T.A. — ei și Stelei, 
pentru că — în fond — au pierdut, 
practic, ocazia unor performanțe 
de răsunet, IN MECIUL PE TEREN 
PROPRIU, produeîndu-ne, acum 
două săptămîni, o tristețe pe care 
recentele meciuri egale de la Lon
dra și Miinchen oscilăm între a 
socoti că o agravează sau o ate
nuează.

în orice caz, drawurile de pe 
White Hart Lane și de pe Grun
wald sînt rezultate Internationale 
bune, care onorează palmaresul 
echipelor Steaua și U.T.A., care 
vorbesc despre maturitatea cîști- 
gată de jucătorii acestor două e- 
chipe fruntașe șl care — mai ales 
- ne invită SA FIM ÎNDRĂZNEȚI, 
să abordăm de acum înainte cu și 
mai mult curaj meciurile interna
ționale oficiale. Pentru că, iertați 
să fim, noi care am văzut meciul 
de la Miinchen doar la televizor, 
credem că Steaua ar fi putut reuși 
chiar mai mult, dacă n-ar fi intrat 
pe teren cu ideea (manifestă) a u- 
nei aproape totale sacrificări a ata
cului în favoarea apărării.

Let „Palatul de gheață" 
din Miercurea Ciuc

CONCURS INTERNAȚIONAL

După campionatul mondial al 
grupei C Ia hochei, „Palatul de 
gheață" din Miercurea Ciuc va găz
dui, la sfîrșitul acestei luni, un in
teresant concurs internațional de 
patinaj artistic. Pînă în prezent, 
șl-au anunțat participarea patina
tori din U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia și Ungaria. Printre patinatorii 
români participanți se numără i 
Elena Moiș. Doina Mitricică, Gh. 
Fazekaș, Ion Mircea și alții. Pro
bele obligatorii urmează să se des
fășoare în ziua de 30 martie, iar 
a doua zi concurenții vor prezenta 
programul figurilor libere. Con
cursul se va încheia cu o demons
trație a laureaților.

• Participanți! de peste hotare 
Ia reuniunea de la Miercurea Ciuc 
tși vor da concursul la două de
monstrații publice (1 aprilie la Po
iana Brașov și 3 aprilie la Bucu
rești) organizate în cinstea semi
centenarului U.T.C.

• Miercuri seara au părăsit Ca
pitala sportivii Elena Moiș și Ion 
Mircea, care vor participa la con
cursul internațional de la Sofia 
(2HS martie^ , —------------  

începutul noului sezon sau de ne
cesitățile superioare ale formației 
olimpice care se gîndește la califi
carea pentru turneul final de la 
Miinchen.

Astfel, pentru postul de portar, 
alături de Ghiță a fost chemat 
Stan după meciul excelent făcut 
duminică în compania Rapidului. 
Alegerea aceasta s-a datorat și fap
tului că Suciu are miercuri de sus
ținut un joc în Oupă, cu echipa sa 
de club, Jiul. Noutăți prezintă și 
„batalionul11 fundașilor. Cum titula
rul Pop va juca și ei în Cupă, iar 
la Mioc s-a renuțat (cel puțin mo- 

rite, și ca atare ei și-au manifestat 
nemulțumirea la sfîrșitul partidei, 
printr-un „concert de fluierături". 
In echipa română s-a remarcat, 
îndeosebi, întreaga apărare, iar la 
înaintare doar unele sclipiri ale 
lui Tătaru și lordânescu care — 
bine marcați — au periclitat (prea 
puțin însă) poarta lui Maier".

ABENDZEITUNG Mt’NCHEN: 
„Apărarea munchenezilor nu a fost 
deloc solicitată, iar Sepp Maier a 
fost pus la încercare doar o sin
gură dată. Din punctul nostru de 
vedere e bine să uităm cît mai 
repede acest joc...“.

SUDDEUTSCHE ZEITUNG: „Da
că scorul a rămas alb. să nu negli
jăm meritele deosebite ale apă
rării bine dirijate și organizate a 
formației române. Poate dacă Stea
ua ar fi deschis scorul, jocul ar 
fi avut un alt aspect. Cu toate 
acestea, nu se poate spune că oas
peții au practicat un joc închis, 
chiar în momentele cînd Bayern 
a atacat dezlănțuit, fcrțînd des
chiderea scorului".

Dar, se mai poate discuta în- 
tr-un fel !

Nu cumva una din explicațiile 
rezultatelor bune reușite de Steaua 
și U.T.A. o constituie însuși faptul 
că echipele noastre intrau pe teren, 
marți și miercuri, practic eliminate, 
și că acest lucru le-a dat jucători
lor noștri o anumită stare psiholo
gică de detașare, de degajare emo
țională, de desprindere de sub po
vara apăsătoare a mizei ?

Poate că da !
Și atunci, înseamnă că resortul 

bunelor comportări și rezultate tre
buie căutat, pînă la urmă, tot in 
cimpul pregătirii moral-volitive, 
tot îd starea de spirit cu care a- 
bordăm o intîlnire sau alta. Stare 
de spirit care, intr-un sens, ne 
poate duce la un penibil— 1—0 cu 
maltezii la București, iar in alt 
sens la un splendid 1—0 cu Bar
celona în deplasare sau la un ono
rant 0—0 cu Bayem, la Miinchen. 
Atît desconsiderarea adversarului 
și tratarea cu superficialitate a 
unei partide, cît și fenomenul in
vers, supralicitarea forței unui par
tener, constituie, deci, erori pe care 
nu le prezentăm aici ca pe niște 
mari descoperiri ale noastre, ci ca 
pe niște fapte curente cu care — 
practica ne-o dovedește — echipele 
noastre, antrenorii lor, mai au încă 
mult de furcă.

Nu uităm, azi cînd consemnăm 
rezultatele onorabile obținute de 
două echipe românești în meciuri 
în deplasare, cu „team"-uri de 
certă valoare continentală, rîndurile 
scrise tot de noi în legătură cu 
starea organizatorică și nivelul clu
burilor noastre în general și nici 
faptul că. în definitiv, amindouă 
au fost, totuși, eliminate.

Subliniem însă că în contextul 
actual apar și mai limpede poten
tele reale ale fotbalului nostru, 
posibilitățile sale de exprimare ma-' 
joră nu numai pe planul echipei 
naționale, ceea ce creează obligația 
de a nu le risipi, de a le pune 
plenar în valoare.

ALERGĂTORII 
SE PREGĂTESC

• Concursurile republicane de 
motocros continuă. Duminică va 
avea loc la Zărnești o întrecere 
la care și-au anunțat participarea 
alergători din București, Ploiești, 
Moreni, Cîmpina, Brașov. Buzău 
și Tg. Jiu. în program figurează 
probe pentru posesorii de moto
rete românești, „juniori" și clasa 
pînă la 500 cmc seniori.

® Pentru lotul republican de 
motocros, format din Ștefan Chi- 
țu, Cristian Dovids, Aurel Ionescu, 
Paul Filipescu, Florin Davidescu, 
Florian Ștefan, Traian Moașa și 
Petre Lucaci. concursul de dumi
nică este o ultimă verificare în 
vederea definitivării echipei na
ționale, care va reprezenta țara 
noastră la cea de a patra etapă a 
„Cupei Dunării", programată la 

2 aprilie pe un traseu în apro
pierea Budapestei. Patru din cei 
apt motocrasiști menționați vor 
efectua deplasarea în capitala Un
gariei.
• Sezonul de dirt-track se va 

deschide la 14 aprilie, printr-un 
interesant concurs internațional ■ 
găzduit pe traseul din Pantelimon. • 
Pentru acest eveniment, forul de I 
resort a selecționat următorul lot 
•da sportivi ț I. Bobiyjegau, g, 

mentan) și Codrea nu s-a piezentat 
într-o formă prea bună la startul 
actualului sezon, Gh. Ola a convo
cat pentru „licitația" valorică a 
posturilor de fundași laterali pe 
Pigulea, Vigu și Popovici. Antreno
rul olimpicilor va încerca pe postul 
de fundași centrali două cupluri 
consacrate la echipele lor de club i 
lanul—Stoicescu și Olteanu—Vlad, 
ambele recomandate prin omoge
nitatea creată de-a lungul timpului 
în teamul ieșean și piteștean. In li
nia mediană, „marocanilor" Simio- 
naș, Pescaru, Broșovschi li s-a a- 
dăugat Marian Popescu, poirnit foar
te spectaculos în noul sezon. Pen
tru linia de atac, de care va de
pinde foarte mult calificarea pentru 
Miinchen, se vor încerca mai mul
te soluții. Alături de cvartetul care 
a corespuns în turneul marocan 
fRugiubei, Domide, Kun II, Jercan) 
vor fi utilizați Pantea și Tătaru 
jucători în care se pun mari spe
ranțe

în afara acestui lot, convocat lum 
în Capitală, în atenția antrenorului 
echipei olimpice se mai află un Mircea M. IONESCU

Iată una din puținele faze de poartă. Angajați în lupta pentru balon, portarul Giron și înaintașul Pirvu 
Foto: P. ROMOȘAN

După verificarea lotului de tineret

TRIALUL NU ESTE DOAR UN ACT DE PREZENTA!

CUM SE VA 
TURNEUL FINAL IN
După cum s-a anunțat, încă de 

la începutul actualei ediții a cam
pionatului republican al juniorilor 
și școlarilor, turneul final se va 
desfășura, în acest an, într-o formu
lă nouă, mai complicată, e adevă
rat, dar care va permite unui nu
măr mai mare de echipe să parti
cipe cu șanse egale la disputa 
directă pentru cîștigarea titlului de 
campioană a țării. Conform preve- 

| derilor regulamentului ace.itei com
petiții, la startul turneului final se 
vor alinia 16 echipe : cele 8 cîștigă- 
toare ale seriilor campionatului re
publican, 4 dintre cele 8 formații 
clasate pe locul 2 în aceleași serii 
și 4 campioane de județ. In ce mod 
vor fi desemnate aceste ultime 8 
echipe ?

I. în zilele de 4 și 11 iunie, cele 
8 formații de juniori clasate pe locul 
2 în serii vor juca, tur-retur, după 
cum urmează i locul 2 seria I cu

I locui 2 seria a Il-a ; locul 2 seria 
I a III-a cu locul 2 seria a IV-a ; lo- 
! cui 2 seria a V-a cu locul 2 seria 

a Vi-a și locul 2 seria a VII-a cu 
locul 2 seria a VIII-a. Ocupantele 
locului 2 în seriile fără soț vor fi 
gazde în primul joc. învingătoarele 
în aceste meciuri de baraj se cali
fică pentru turneul final.

II. La rîndul lor, campioanele 
de județ (care trebuie să fie desem
nate pînă cel mai tîrziu la 23 mai) 
vor susține mai multe întîlniri pre
liminare în zilele de 28 mai, 4. 11 
și 15 iunie (CONFORM SCHEMEI

Antrenorul federal Cornel Dră- 
gușin și secundul său, Gh. Dumi
trescu (de la Petrolul), care răs
pund de pregătirile și activitatea 
latului de tineret, au convocat 
miercuri după-amiază pe stadionul 
Republicii 25 de jucători, „sub 23 
de ani". Cu excepția fotbaliștilor 
de la Steaua și U.T.A., aflați peste 
hotare, se poate aprecia că la lot. 
a venit, poate, tot ce are mai bun 
acest eșalon al jucătorilor tineri. 
Au apărut miercuri pe gazon doi 
foști componenți ai lotului olim
pic — brașoveanul Olteanu și rapi- 
distul Petreanu — „lăsați la tine
ret să se mai... coacă, fiindcă sînt 
foarte tineri", ne spunea antre
norul Ola. La meciul de miercuri 
au luat parte Costaș, Catargiu, 
Boloni, Mulțescu, Făgaș, Vișan, 
Ghergheli, Sameș, jucători care 
s-au remarcat în meciurile oficia
le din acest sezon. Și, spre deose
bire de alți ani, cînd „ochii fede
rației" erau ațintiți doar spre pri
mul eșalon, acum au fost chemați 
la lot și fotbaliști din Divizia B, 
jucători care, nu o dată, au pro
bat talentul și perspectivele lor 
de dezvoltare. E vorba de Tănă- 
sescu, Beldeanu, Cassai, Dudu 
Georgescu (Progresul), Jurcă și M. 
Sandu (Sportul studențesc), Mate- 
escu (Metalul București).

Așadar, existau toate motivele ca 

Noi întreceri de motocros

DE DIRT-TRACK ȘI VITEZIȘTII 
PENTRU DESCHIDEREA SEZONULUI
rinescu, C. Voiculescu, I. Ioniță, 
C. Rîureanu. I. Tichindelean și Gh. 
Sora. Alături de alergătorii ro

• în vederea Jocurilor Balcanice, 
programate la Sofia în perioada 
19—23 mai, se va alcătui un lot 
masculin separat de reprezentativa 
olimpică. Ca antrenori au fost de
semnați lector univ. Florin Balaiș 
de la Politehnica Galați și prof. 
Gheorghe Eremia de la Dinamo.
• își reîncepe activitatea, după 

o întrerupere de 3 ani. Școala de 
arbitri de volei din Capitală. Cursu
rile se deschid vineri 31 martie (ora 
18), la sediul C.M.E.F.S. București.
• Constantin Armășescu, preșe

dintele Colegiului central al arbi
trilor de pe lîngă F.R.V. și mem
bru în Comisia internațională de 
arbitraj a F.I.V.B., a fost invitat 
ca lector la cursul cu candidații

grup de patru jucători (Pexa, Ivan 
II, Frățilă și clujeanul Barbu) care 
vor fi urmăriți în etapele de cam
pionat din această lună. In funcția 
de evoluția lor se va face și fuziu
nea cu lotul.

Luni și marți vor avea loc con
trolul medical (riguros) și un an
trenament tactic, iar miercuri olim
picii vor susține un joc în compa
nia S. N. Oltenița, din divizia B. 
Antrenorul echipei dunărene V. Co
pil, a promis o replică ambițioasă, 
cit mai apropiată de condițiile de 
joc care vor exista — după toate 
probabilitățile — la 21 mai, la 
București, cînd danezii vor veni 
să-și apere zestrea de un gol dobîn- 
dită la Copenhaga.

De luni pînă miercuri, lotul olim
pic va susține ultimul său test 
dinaintea perioadei fierbinți ce va 
începe cu acțiunea din 3—9 aprilie, 
atunci cînd vom ști exact cum se 
vor numi cei 16 jucători de care ne 
vom lega emoțiile și speranțele 
noastre pentru Miinchen...

trialul de miercuri să se ridice la 
un bun nivel- Desigur, lipseau 
miza celor două puncte. caracterul 
jocurilor oficiale, care indîrjesc, 
de regulă. pe jucători (uneori, 
chiar, peste măsură). Dar un trial 
are atuurile lui și în primul rînd 
caracterul selectiv. Un Ioc în echi
pa de tineret care va Intîlni la 
9 aprilie. în deplasare, formația 
similară a Franței, nu-i de negli
jat.

Miercuri, antrenorii au preco
nizat anumite formule de apărare, 
de atac, cupluri de înaintași (Fă
gaș — Mulțescu, Pirvu — Marcu. 
Petreanu — M. Sandu), de fundași 
centrali (Catargiu — Olteanu, Ca
targiu — Boloni), de mijlocași 
(Boloni — Hajnal. Ghergheli — 
Beldeanu).

Dar cu oe concluzii au rămas 
antrenorii de la verificarea de 
miercuri ? La mijloc de săptâmînă. 
la început de sezon, cînd nu putea 
fi invocat motivul oboselii, cei 
mai mulți dintre acești tineri spor
tivi au apărut apatici, dezintere
sați. Cel puțin așa i-a recomandat 
evoluția lor. Unii au avut o com
portare mai bună (Costaș. Tănă- 
sescu — un fundaș lateral cu mul
te calități, inexplicabil ignorat Ia 
echipa sa de club, unde duminică 
a fost rezerva —, Mateescu, Bo
loni, Jurcă. Olteanu și Petreanu).

mâni vor concura viteziști ai pistei 
de zgură din Cehoslovacia și Bul
garia.

IN FAȚA FILEULUI
la Budapesta în perioada 31 mar
tie — 7 aprilie.

• Echipa reprezentativă mascu
lină a țării noastre va participa la 
un puternic turneu internațional, 
programat între 3 și 9 mai la Bra
tislava alături de formațiile 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Bulgariei, 
R.D. Germane și Ungariei. în prea
labil, echipa României are de sus
ținut 4 întîlniri amicale cu cea a 
R. D. Germane (campioană mondi
ală) la P. Neamț (12 și 13 aprilie) 
și Ploiești (15 și 16 aprilie).
• Coordonatorul de joc al for

mației Steaua și al naționalei noas
tre, Marian Stamate, ne-a anunțat 
cr. intenționează ca după Jocurile 
Olimpice să abandoneze activita
tea competițională.
• Rapidistul Constantin Chlfigoi

a fost chemat în lotul olimpic, ca 
urmare a valorii crescute arătată în 
uBas e

Îngeri și
Marți noapte, cam între orele zece fard douăzeci 

și zece și ceva , preț de vreo 20 de minute adicâ, 
monstrul din mine — acel monstru de pesimism, 
de scepticism, de luciditate, de alte șapte păcate — 
a trăit cele mai grele momente din viața sa de 
monstru. îngerul din mine — acel înger care iartă 
toate greșelile greșiților noștri, acela care vede 
peste tot prilej de autocritică, de entuziasm, de blîn- 
dețe și vorbă bună — îngerul acela striga prin 
toată ființa mea și căuta bezmetic monstrul, să-l 
ucidă și să-i taie capul. U.T.A. con
ducea cu 1—0 la Londra I Cînd lli- 
sei, el, în general, un om calm, a 
urlat a doua oară „gol I* (ca după 
o clipă să-și revină în simțiri și să 
precizeze c-a fost ofsaid), la 2—0, 
în acea secundă de cîntare a cîntă- 
rilor, m-am văzut luîndu-mi toate 
cronicile să le arunc bucuros în 
Mureș, l-am intîlnit pe Fănuș, pe 
malul aceleiași ape, cu un bolovan 
de gît, căutînd un loc mai metaforic 
să se sinucidă, m-am trezit în mîna 
dreaptă cu o recipisă care dovedea 
că i-am trimis o telegramă de feli
citare criticului Laurențiu Ulici, cel
care profetizase 3—0 pentru U.l.A. la Londra (!), 
iar în mîna stingă cu un buchet de flori pentru o 
admirabilă specialistă în teatrul modern, îndrăgos
tită de Flavius Domide mai mult decît de Brecht, 
ca să nu mai spun că în acea lungă clipă de 
feerie, am avut timp să mă gindesc și la ce a făcut 
Rapidul cu Tottenham, ,cînd soarta îi fusese scrisă 
la fel de clar ca și U.T.A.-ei... Păcat, mare păcar 
că llisei a trebuit să precizeze c-a fost ofsaid la 
Kun. (Criticul Ulici susține că la 2—0 pentru U.T.A , 
s-ar fi intrat in prelungiri și cîșhgam cu 3—1 I). 
Păcat, mare păcat că am pierdut ocazia de a ucide 
monstrul din mine. Cu ce suflet frumos și curat aș 
fi privit, a doua zi, atacul Sielei la Miinchen, inca
pabil de o singură combinație (nu zic fază de gol I) 
cu care să-i uimească pe nemți, cu un lordânescu 
convins că dacă a driblat trei finlandezi și o dată,

Campionatul republican al juniorilor și școlarilor

Alții au fost total anonimi. E ca
zul lui Hajnal, Marcu, Florea, Do- 
nose. Sameș, Cavai (la care se 
vede lipsa jocurilor) si chiar Bel
deanu și Făgaș. Se aștepta mai 
mult de la M. Sandu și Mulțescu. 
După cum remarca și antrenorul 
Drăgușin, potențialul fizic al ju
cătorilor a fost neașteptat de scă
zut și a surprins în mod neplă
cut. E vorba de o lipsă de pregăti
re a celor in cauză, la care an
trenorii de club trebuie să medi
teze și să ia măsuri pentru indi
vidualizarea antrenamentelor a- 
cestor tineri jucători de perspecti
vă, de la care se așteaptă mult 
în viitor.

Credem că e cazul ca Iotul de 
tineret sâ capete un contur pre
cis. dacă nu acum, măcar după 
meciul cu Franța, pentru că în 
fața acestei formații vor sta obiec
tive serioase — Campionatul euro
pean și alte meciuri în care va fi 
pus în joc prestigiul fotbalului 
nostru- Atunci, definitivat, acest 
Iot va putea căpăta omogenizarea 
necesară și verificat cu echipe de 
club. Pentru că jocuri de acest gen. 

„Galbenii* cu ...Albaștrii*, nu prea 
constituie adevărate verificări. Așa 
cum s-a intîmplat și miercuri, la 
acest tsial, la care dinamoviștii 
Dobrău și G. Sandu nici măcar 
n-au catadicsit să se prezinte. Să 

* nu-i fi interesat pe unii un joc 
. sub culorile echipei naționale de 

tineret, cum e meciul cu Franța 7 
Greu de crezut.

Constantin ALEXE

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F.R. Fotbal a analizat* in 
ultima sa ședință, abaterile unor jucă
tori și a luat următoarele măsuri :

— jucătorul N is tor (Metalul Tirgo- 
viștci a fost sancționat cu suspenda
rea pe trei etape pentru injurii aduse 
arbitrului ;

— jucătorul Stoica (Farul) — sus
pendat pe două etape pentru insulta
rea arbitrului de linie.

LOZUL ÎN PLIC LA ÎNDEMÎNA TUTUROR!
Lozul în plic- sistemul cel mai 

popular și la îndemîna tuturor, cu
noaște un deplin succes, câștigă
torii înregistrîndu-se atît din ma
rile orașe ale țării cît și din cele 
mai îndepărtate comune și sate.

Nu trebuie neglijat faptul că ma
rile premii — autoturismele — au 
poposit ’ l număr foarte mare și în 
mediul rural, zilnic alți și alți cîș- 
tigători prezentîndu-se la Centrala 
Administrației de Stat Loto-Prono- 
sport în vederea ridicării lor.

în același timp — în toată țara — 
continuă atribujrea unor alte apre
ciate cîștiguri la Loz în plin — bu
teliile de aragaz.

Iată cîțiva dintre ultimii cîștj- 

w 
‘iffîilij

......

ALĂTURATE) în care am înscris 
i doar echipele din grupa I județea- 
i nă. Celelalte trei grupe au fost al- 
I că tui te astfel: Grupa a n-a : 1. Tul- 
î cea. 2. Constanța. 3. Ialomița. 4. 
I Prahova. 5. Oraș București. 6. Ilfov. 
■ 7. Dîmbovița. 8. Argeș. 9. Teleorman, 
; 10. Olt. Grupa a III-a : 1. Gorj. 2. 
I Dolj. 1 Mehedinți. 4. Caraș-Severin. 
' 5. Hunedoara. 6. Timiș. 7. Arad. 8. 
I Bihor. 9. Sălaj. 10. Cluj. Grupa a

iv-a: 1. Sibiu. 2. Vi! cea. 3. Alba, 
i 4. Harghita. 5. Covasna. 6. Brașov. 
I T. Mureș. 8. Bistrița-Năsăud. 9. Ma- 
• ramureș. 10. Satu Mare. Cîștigătoa- 
| rele acestor patru grupe vor parti

cipa la turneul final, care va fi or
ganizat în felul următor l

PLOIEȘTI. Orașul petroliștilor va 
găzdui una dintre cele două grupe

SE REIA CAMPIONATUL FEMININ 
DE FOTBAL AL CAPITALEI

Simbătă se reia campionatul femi
nin de fotbal al Municipiului București. 
Iată programul primei etape : teren 
Laromet ora 14.30 : Băneasa — Miner
va ; DUMINICA : teren Electronica; 
ora 9,30 : Traviata — Dacia ; teren Au
tobuzul, ora 9,30 : Diana — Unirea Tri
color ; teren F.R.B., ora 9,30 : Lucea
fărul — Speranța ; teren Sirena, ora 
9.30 : Juventus — Doina ; teren C.P.B, 
ora 11 : Miorița — Voința și teren Di
namo, ora 13 : Venus — Carmen. După 
disputarea a două meciuri restanță î 
Rapid — Dacia (3—0) și Speranța — 
Miorița (0—0), în clasament conduce 
Rapid cu 28 p. urmată de 2. Carmen 
cu 27 p. (Aurel PĂPĂDIE coresp.)

mele și buteliile de aragaz obținute 
la LOZ ÎN PLIC: Lascu Petre — A- 
lexandria jud. Teleorman = auto
turism DACIA 1100; Cardus Con
stantin — corn. Sfîntu Ilie jud. Su
ceava — autoturism DACIA 1100; 
Kovacs Istvan — Satu Mare = a- 
utoturism SKODA S100; Stoican 
Gheo- ghe — com. Telega jud. Pra
hova-- autoturism SKODA S100; 
Ionică Sîrbu — com. Tichilești jud. 
Brăila = butelie de aragaz; Degan 
Ioan — com. Chișoda jud. Timiș = 
butelie de aragaz; Duma Traian 
— com. Merea jud. Sălaj = bute
lie de aragaz; Crăcea Ion — com. 
Rășinari jud. Sibiu = butelie de

MONȘTRI
pe Dobias, poate juca singur, trecînd printre trei 
gealați bavarezi. (Noroc, mare noroc cu Hălmă- 
geanu, Coman, Crisfache și Smorandache I).-

Oricum, Steaua a cedat elegant, ca și U.T.A.* 
care a părăsit scena tot elegant. Căci din toata 
sfîșierea asta între înger și demon, m-am ales cu 
un cuvînt admirabil, rar folosit pînă acum în fol- 
balul nostru, dar care nu mă îndoiesc că va face 
ravagii, fiindcă de ce n-ar face ravagii cuvîntul 
acesta : „elegant* tn fotbalul nostru ? De ce ne-am 

opune ? Hai s-o dăm pe eleganță 
că nu ne-ar sta rău I De pildă -. 
Steagul roșu a biruit elegant în 
lupta cu Dinamo. Cadrajul fazelor 
în acel meci a fost elegant, căci 
pierzînd mingea din obiectiv, lăsa 
o bună mar|ă de sugestie... Urzi- 
ceanu a fost și el elegant cînd fe
licita echipele pentru angajamentul 
fizic, neuitînd să precizeze imediat 
că Nicușor îl șterge de sînge pe 
Nunweiller VI. Eu însumi cred că 
sînt elegant ajungînd să deplîng ele
ganța cu care Lucescu și-o ferit pi
cioarele la Brașov — „et pour 
cause", cum s-ar zice elegant. Și

pentru a fi monstru elegant în obiecții — cît de 
elegant mi s-a părut Buhoiu cînd afirma sus și tare 
că „pe contraatac cred că am putea foarte ușor 
marca gol"...

întrebarea elegantă fiind ^.pe contraatac da, era 
ușor, dar unde era atacul ?*... _

Cu un singur om am impresia că nu merg ele
gantele : Ion Tiriac. Noaptea tîrziu, el ne-a spus 
adevărul: în viață se mai și pierde, se mai și 
obosește, în sport nu poți să învingi tot timpul, 
în tenis nu vă prea pricepeți, nu știți cine e Smith, 
n-ați auzit de Orantes, Năstase va mai pierde și 
va mai cîștiga la Orantes, mai lășați adjectivele 
și mai gînditi-vă înainte de a vorbi... Un monstru 
al demnității, acest Tiriac 1

BELPHEGOR

DESFĂȘURA
NOUA SA FORMULĂ

semifinale, la care vor participa 8 
din cele 16 echipe. Aceste 8 forma
ții au fost împărțite în două serii. 
In prima seric vor juca echipele 
clasate pe locul întîi în seriile I și 
a II-a ale campionatului republican, 
ciștigătoarea barajului dintre forma
țiile de pe locul 2 din seriile a III-a 
și a IV-a și învingătoarea din pri
ma grupă județeană. în seria a 
doua au fost incluse cîștigătoarele 
seriilor a III-a și a IV-a ale cam
pionatului, învingătoarea dintre o- 
cupantele locului 2 din seriile î și 
a II-a și echipa victorioasă în grupa 
a II-a județeană.

ARAD. Din seria întîi a celei de 
a doua grupe semifinale, care se 
va organiza în orașul de pe Mureș, 
vor face parte i cîștigătoarele se
riilor a V-a și a Vl-a ale campio
natului republican, învingătoarea în 
barajul dintre formațiile de pe lo
cul 2 în seriile a VII-a și a VIII-a 
ale aceluiași campionat, plus echipa 
desemnată de eliminatoriile grupei 
a III-a județeană. în sfîrșit, în a 
doua serie a semifinalei arădene se 
vor alinia echipele clasate pe locul 
I în seriile a VII-a și a VIII-a ale 
campionatului republican, cîștigă- 
toarea disputei dintre ocupantele lo
cului 2 în seriile a V-a și a Vl-a 
și echipa învingătoare din grupa a 
IV-a județeană.

Partidele din serii vor avea loc 
în zilele de 18, 22 și 25 iunie, iar 
semifinalele în 28 iunie. în cazul 
în care, potrivit calendarului intern 

al F.R.F., finala „Cupei României" 
va fi programată la 28 iunie în loc 

de 5 iulie, jocurile din seriile tur
neului final se vor desfășura în 
18. 20 și 22 iulie, iar semifinalele 
în 25 iunie. Pentru ca data finalei 
campionatului de juniori să coin
cidă cu data ultimului act al „Cu
pei României".

L. D.

CUPA ROMANICI 

ORAȘELE-GAZDĂ 

ALE „SFERTURILOR 

DE FINALĂ"
Delegații echipelor calificate în 

„sferturile de finală" ale Cupei Ro
mâniei au căzut de acord, în cursul 
zilei de ieri, ca partidele să se des
fășoare în următoarele orașe:
• Metalul București — A. S. Ar

mata Tg. Mureș la Sibiu;
• F. C. Galați — Rapid la Brașov;
• C.F.R. Cluj — Jiul la Hunedoa

ra și
• Politehnica Timișoara—Dinamo 

Ia Tr. Severin

Osica de Sus jud. Olt = butelie de 
aragaz ș.a.

Vă reamintim că la LOZ ÎN PLIC, 
puteți cîștiga autoturisme, impor
tante sume de bani și butelii de a- 
ragaz.

Astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE în care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul Prono
sport de duminică 26 martie a.c. In 
programul acestui interesant con
curs figurează întreaga etapă din 
campionatul categoriei A de fot
bal din țara noastră precum și 
cinci întîlniri din campionatul ita
lian.

Rubrică redactată



începând de azi, in sala Floreasca

TRIUNGHIULARUL DE LUPTE LIBERE:
ROMANIA UNGARIA R.F. a GERMANIEI

ALEXANDRA NKDLAV 
și 'III lAliA LAZAREVIC!

PE PltlFlUL IOC
ÎN TURNEUL

Sosită aseară in Capitală, cu un efectiv de 21 de jucători, echipa de hochei pe gheață a S.U.A. cuprinde 6 membri 
ai formației americane care a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sapporo. La aeroportul inter- 
național Otopeni, antrenorul echipei, John Kelley (de la Boston College) ne-a declarat: „Deși am venit la Bucu
rești cu o echipă foarte tînără, formată în mare majoritate din colegieni — media de vîrstă fiind de 20 

ani — sperăm să putem lupta pentru locul I in grupa B“
de

Astă-searâ, sala Floreasca din 
Capitală găzduiește prima reuniu
ne a întîlnirii triunghiulare de lup
te libere i România—Ungaria—R.F. 
a Germaniei, competiție internațio
nală căreia echipele participante 
îi acordă importanța cuvenită a- 
cum cu cîteva luni înaintea Jocu
rilor Olimpice.

Programul triunghiularului cu
prinde, în afara confruntării pe

echipe, un turneu individual pe 
categorii, care va avea loc sîmbă- 
tă și duminică.

Antrenorul federal. Ion Crîsnic 
a alcătuit cele două reprezentative 
A și B dintre cei mai în formă 
luptători, olimpicii fiind incluși în 
prima garnitură.

Din echipa A fac parte următo
rii i cat. semimuscă — I- Arapu, 
cat. muscă — Em- Butu, cât. cocoș

ÎNOTĂTORII ROMÂNI LA STARTUL
INTERNAȚIONALE

(Urmare din pag. t)

ȘAPTE REPREZENTATIVE 
ÎNCEP AZI JOCURILE 

C.M. DE HOCHEI-GRUPA B

prezentativele Poloniei (calificată 
In grupa A la J.O. de la Sapporo, 
unde rezultatele sale au fost to
tuși extrem de modeste) și R. 
Germană (o echipă tînără, 
mari posibilități, pe care nu 
mult echipa Cehoslovaciei abia a 
putut s-o învingă i 4—3. cu toate 
că meciul a avut loc In Cehoslo
vacia !). ambele manifestînd, în
prezent, o evidentă superioritate 
față de celelalte participante la
grupa B-

Care sînt celelalte participante 
și, în special, ce aspirații au ele ? 
Echipele Norvegiei, României. Iu
goslaviei și Japoniei (poate că a- 
eeasta va fi și ordinea finală...)

D. 
cu 
de

sînt angajate intr-o aprigă dispută 
pentru evitarea ultimului loc al 
clasamentului, poziție deloc de In
vidiat, deoarece ea aduce după sine 
retrogradarea automată în grupa 
C. Toate patru, nu atît prin rezul
tatul direct, cît mai ales prin an
samblul scorurilor finale au în fa
ță acest neplăcut final. Normal ar 
fi fost ca prima șansă în evitarea 
retrogradării să o aibă selecționata 
noastră, care evoluează pe teren 
propriu. Dar, lucrurile nu stau așa. 
deoarece ultimele rezultate inter
naționale ale jucătorilor români 
n-au fest prea încurajatoare. Sen
sibila revenire în formă din ulti
mul timp, ca și oboseala acumula
tă de formația Iugoslaviei sau for-

o

anunță fora] de specialitate japo
nez, determină o creștere simțitoare 
a optimismului în tabăra noastră. 
Dar numai cu optimism, problema 
nu va putea fi rezolvată...

Tn sfirșit, toate acestea sînt — 
cum lesne se poate bănui — doar 
pronosticuri, care oricît de savant 
ar fi calculate pot fi infirmate, în 
special în hochei, cu o dezarmantă 
ușurință. De reținut este doar fap
tul că întrecerea care începe azi 
este de certă clasă mondială și că 
în acest prestigios ansamblu com- 
petițional. selecționata română are 
toate condițiile să se claseze ono
rabil.

In zilele care urmează, mai mulți 
înotători fruntași din țară vor fi 
angrenați în cadrul unor concursuri 
cu caracter internațional.

Patru din cei șapte sprinteri vi
zați pentru o ștafetă olimpică de 
4X100 m liber, M. Slavic, Z. Opri- 
țescu, I. Miclăuș și C. Kokai se vor 
deplasa la Braga pentru concursul 
ce va avea loc în zilele de 1 și 2 
aprilie.

• La tradiționala competiție in
ternațională (24 — 31 martie), do
tată cu „Marele premiu al ziarului 
Komsomolskaia Pravda", ce se va 
desfășura anul acesta în bazinul de 
25 in din Leningrad, cu participarea 
unor sportivi din 23 de țări, țara 
noastră va fi reprezentată de 4 ti
neri înotători: T. Nuțeanu, Ade-

Hidoș, Z. Casian și AI. Gher-lina 
ban

• 
specialitate 
ganizează la finele lunii martie 
(23—27) un important concurs des
chis tinerilor înotători europeni 
născuți în 1957 (și mai tineri). Pen
tru aceste întreceri, F.R.N. a 
selecționat patru din campionii și 
recordmenii probelor de copii i Eu
genia Cristescu, Adrian Popovici, 
Dragoș Aldea și Sorin Cernat.

• A fost stabilit Jocul de desfă
șurare al triunghiularului de înot 
România-Franța-Austria. întrecerile 
(masculine și feminine) vor avea 
loc în zilele 8—10 aprilie, în piscina 
de 50 m a complexului sportiv „23 
August0 din Capitală.

Ca în fiecare an, federația de 
din R. D. Germană or- 

lunii

— N. Dumitru, cat. pană — P. 
Cuman, cat. semiușoară — P. Poa- 
Iclungi, cat. ușoară — L. Ambruș, 
cat. semimijlocie — V. Iorga, cat. 
mijlocie — I. Dumitru, cat. semi
grea — E. Panaite, cat. grea — Șt 
Stîngu. Formația B este alcătuită 
din I. Vangheliei, P. Cernău, Gh. 
Stan, P. Androne, Gh. Ciuntu, Gh. 
Paraschiv, V. Țigănaș, St. Moro- 
cov. I. Laszlo și L. Șimon.

Ca arbitri neutri. delegați 
F.I.L.A., vor funcționa Rados Iova- 
novici (Iugoslavia) și Josef Moczin- 
ski (Polonia).

Iată programul de
ora 17, România A __ ____ ,
România B- — R.F. a Germaniei; 
de la ora 19, România
a Germaniei și România B — Un
garia. Meciurile se desfășoară în 
sala Floreasca, pe două

★
A sosit în țară echipa 

greco-romane a Albaniei 
susține patru întîlniri. și anume, 
la Cîmpulung Muscel, la Botoșani, 
Rădăuți și Bacău. Luptătorii alba
nezi vor evolua în compania se
lecționatelor orașelor respective, 
după cum urmează i azi la Cîmpu
lung, duminică la Botoșani, marți 
la Rădăuți și joi Ia Bacău.

azi ! de la
— Ungaria,

A RF.

saltele.

de lupte 
care va

Ol LA DELORAD
BELGRAD 23 (Agerpres). — Tur

neul international feminin de șan 
de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria maestrelor Alexandra Ni- 
colau (România) și Milunka La- 
zarevici (Iugoslavia) care au tota
lizat fiecare cite 9 p din 13 po
sibile. învinsă în penultima run
dă. Alexandra Nicolau a reușit în 
ultima partidă a turneului să o 
întreacă pe Konarkowska Sokolov, 
egalînd astfel pe Milunka Laza- 
revici, care a obținut doar re
miză în partida cu Vckra- 
lova. Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele negre) a învins-o în run
da finală pe Belamarici. Ivanka a 
cîștigat la Kovacevici. A fost con
semnată remiza în partidele Ve- 
roczi-Pihalici, Vreeken-Gordana 
Jovanovic! ș! Kalchbrener-Katia 
Jovanovic!

Clasament: 1—2. Alexandra Ni
colau (România), Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia) — 9 p; 3. Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) — 8V2 p ; 
4—5- Suzana Veroczi, Maria Ivan
ka (ambele Ungaria) — 7l/a p ; 6. 
Elisabeta Polihroniade (România) 
— 7 p ; 7—8. Vreeken (Olanda),
Gordana Jovanovici (Iugoslavia) — 
G’/?p ; 11—13. Konarkcwska Soko
lov, Belamarici, Pihalici (toate 
Iugoslavia) — 5’7» p; 14. Kovace- 
vici (Iugoslavia) — 1 p-

ECHIPE DE HANDBAL CALIFICATE
PENTRU TURNEUL FINAL AL J.O.

Intîlnirea de sărituri România R. S. F. S. R.

MELANIA DECUSEARA SI ION GANEA 
AU CÎȘTIGAT PRIMELE PROBE

MADRID 23 (Agerpres). — Rezul
tate înregistrate în faza finală a 
turneului preolimpic masculin de 
handball la St. Sebastian i Islan
da—Bulgaria 19—10 (8—5) ; 
vegia—Austria 19—9 (9—3); 
Barcelona i Polonia—Elveția
13 (6—6); U.R.S.S.—Spania 22—15 
(11—5).

Echipele U.R.S-S., Poloniei, Islan- 
dei și Norvegiei s-au calificat pen
tru turneu] final olimpic de la 
Munchen. Cea de-a cincea forma-

ție calificată va fi cunoscută după 
disputarea partidei dintre repre
zentativele Spaniei și Bulgariei.

Ncr- 
la 

18—

mula nouă de echipă pe care

Hocheiștii iugoslavi in fata hotelului „Vnion‘ Foto i Dragoș NEAGl

ȘTIRI. NOUTĂȚI
Organismele actualei ediții

TINERII HOCHEIȘTI ROMÂNI
LA ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI

EUROPEAN
len a părăsit 

aerului, selecționata de hochei a 
țării noastre, care va lua parte 
la întrecerile campionatului euro
pean de juniori, grapa B. Între
cerile au lec in localitatea Lys din 
Elveția și reunesc 10 reprezenta
tive. repartizate în două 
Echipa României face 
grupa a Ii-a. programul 
Cind următorul: 26
l ngana. 27 martie cu
28 martie cu □veția. 29 martie cu 
Franța In ziua de 30 martie 
au ioc jocurile f.nale. cîștiaătoni 
celor două serii disputlndu-și pri
mele două locuri a»e clasamentu
lui. echipele de p» pozițiile secun
de locurile III—IV si asa mai

DE JUNIORI
Capitala, pe calea

grupe. 
parte din 
ei de jocuri 
martie cu 

Danemarca,

Ieri, în cadrul plăcut al moder
nului bazin „23 August", cei mai 
buni săritori din România și 
R.S.F.S. Rusă și-au disputat întîie- 
tatea intr-un concurs amical, avînd 
drept scop o verificare în vederea 
marilor competiții ale sezonului es
tival. întrecerile au fost interesante 
și au relevat stadiul înaintat dc 
pregătire al săritorilor, din rîndul 
cărora l-am remarcat îndeosebi 
pe A. Ktiznețov. Prezentînd salturi 
foarte dificile, bine puse Ia punct, 
el a dominat proba masculină 
doar ratarea unei sărituri ' (1 
salt cu 3 șuruburi) l-a privat 
primul loc care a revenit lui 
Ganea. mai constant La fete.

și 
1 2 
de 
I. 
a 

cîștigat Melania Decuseară. evident 
mai experimentată, dar laude se 
cuvin și Soranei Prelipceanu pen
tru frumoasa ei evoluție la saltu
rile libere, datorită cărora a refă
cut handicapul ce-l avea după im
puse.

Clasamente. Platformă bărbați: 
1. I. GANEA (România) 377.15 p. 2.

în ..Cupa primăverii-* la handbal feminin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
LA A DOUA VICTORIE CLARA

A. Kuznețov (R.S.F.S.R.) 374,60 
3. A. Cij (R.S.F.S.R.) 366,05 p.
A. Kalmikov (R.S.F.S.R.) 358,80 
5. I. Ilieș (România) 333,05 p ; tram
bulină femei: 1. MELANIA DE- 
CUSEARA (România) 334 p. 2. So- 
rana Prelipceanu (România) 329,40 
p. 3- Valentina Evstifeeva 
(R.S.F.S.R.) 324,45 p, 4. Tatiana U- 
saciova (R.S.F.S.R.) 294,75 p. 5. E- 
caterina Dumitriu (România) 290,30

Lukianovskaia

P,
4. 
P.

INTÎLNIREA DE NATATIE
POLONIA - BULGARIA

U. R. S. S. . SUEDIA
4-3 LA TENIS DE MASĂ

p, 6. Liudmila 
(R.S.F.S.R.) 278,35 p.

Azi, de la ora 10 
16,30. ziua a doua 
(D. ST.).

și de la ora 
a întrecerii.

La Poznan a început în’îlnirea 
internațională de natație dintre 
selecționatele Poloniei și Bulga
riei. întrecerile se desfășoară în 
bazin de 25 m. După prima zi de 
concurs scorul este favorabil gaz
delor cu 79—52 puncte.

ta Moscova s-a disputat meciul 
dintre selecționatele U.R.S.S. și Sue
diei, contînd pentru „Cupa ligii eu
ropene" la tenis de masă. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 4—3. 
Iată rezultatele tehnice înregistrate 
(primii sînt trecuți sportivii sovie
tici): Gomoșkov — A. Johansson
2—0 (21 —12, 21 —19) ; Sarhoian — 
Bernhardt 0—2 (18—21, 19—21) ; Zoia 
Rudnova — Curistina Helman 1—2 
(19—21, 21—18, 17—21) ; Gomoșkov, 
Sarhoian — Vikstroem, Johansson 
2—0 (21—18, 21—8) ; Gomoșkov, Rud
nova — Vikstroem, Helman 2—0 
(21—16, 21—10) ; Gomoșkov — Bern
hardt 1—2 (21—18, 16—21, 19—21) i
Sarhoian Johansson 2—0 (21—15, 
21-18).

ARSENAL- AJAX 0

FORȚA 
DE

a 
campionatului mondial ce hochei 
(grupa B) și-au început ieri acti
vitatea. în cursul dupâ-amiezii a 
avut Ioc o conferință de presă, iar 
seara o primă ședință de lucru a 
Directoratului de concurs. în con
tinuare. sub conducerea elveția
nului Hauser, președintele comisiei 
de arbitri din cadrul L.I-H.G.. a 
avut loc o ședință de instructaj cu 
cavalerii fluierului, prezenți la a- 
ceastâ competiție.

• Tot în cursul zilei de ieri, co
misia de organizare a CM. r.e-a 
pus Ia dispoziție lista completă a 
arbitrilor ce vor conduce cele 21 
de partide i Hegedus (Iugoslavia).

Kochendorffer (R. D. Germană). 
Korczik (Polonia), Fiscbcr (Norve
gia). Egusa (Japonia). Jahn Sl'.A.) 
și Sgincă (România). Lotul este 
completat de arbitrii neutri Adam 
și Filip (Cehoslovacia), Valentin 
(Austria) și Pianfetti (Franța)

• Echipele Iugoslaviei și Japo
niei sesite ieri în Capitală au sus
ținut o ultimă partidă amicală de 
verificare la Jesenice. Victoria a 
revenit (ca șl în primul meci) ho- 
cheiștilor iugoslavi cu scorul oe 
4—1

• în incinta patinoarului „23 
August" 
duri la
diferite obiecte de uz casni 
cruri de artizanat purtînd emble
ma C.M. de hochei.

• Comisia de organizare a com
petiției anunță că pentru meciurile 
din cadrul grupei B a câmp :na
tului mondial sînt valabile urmă
toarele legitimații de intrare i ro
șii și albastre în piele, bej in der- 
matin purtind ștampila bochei.

s-au deschis cîteva stan- 
care s-au pus în vinzare 

i lu—

A ÎNCEPUT
„CUPA

PRIMĂVERII"
LA TIR

Teri s-a dat startul in primul con
curs de tir al anului, în aer liber, 
la probele cu arme de foc, tradițio
nala competiție organizată de F.R.T., 
„Cupa primăverii". La standurile 
de tragere de pe poligonul Dinamo 
și Tunari se vor întrece pînă luni 
aproape 300 de concurenți din clubu
rile și asociațiile bucurestene, 
Brașov. Cluj, 1“ 
Ploiești și Bacău, 
cu adevărat caracter republican.

Primii care au atacat trofeele pu
se în joc. au fost juniorii la proba 
de armă standard- 60 focuri. . între
cerea lor a început joi după-amiază 
șl se va încheia astă-seară din cau
ză că numărul tinerilor țintași depă
șește suta. După primele serii con
duc la fete Anca luga (Dinamo) cu 
571 p din 600 posibile (pe decade 
(95—93—96—98—96—93) și Elena David 
(Olimpia) cu 568 p. La băieți, cele 
mai bune punctaje le-au realizat^di- 
namoviștii O. - 
98—96—98—96). 
D Lavric 576

Azi se vor 
pistol viteză. 
Dinamo, așii 
în frunte cu ,------
Dan luga, Marcel Roșea, Ion Tripșa 
și Virgil Atanasiu — trăgînd prima 
manșă a probei de 60 f. Tot azi, vor 
concura seniorii și senioarele la pro
ba de armă liberă calibru redus, 
respectiv, armă standard. (T.R.)

, din
Cluj, lași, Focșani. Arad, 

~ ” Deci un concurs

Regep 581 p (97—96— 
D. Poșchină 580 p șl
p.
alinia la standul de 

tot în parcul sportiv 
acestei dificile probe, 
cei patru olimpici —

999

cu firea, 
este vic
ii calcă 

. .. o palmă, 
puținele momente ne- 

' Arbitru) austriac 
pare să înțeleagă „tragedia

BRUTA ELIMINATA
FORȚA SUPLA

telefon, de la

campioana An
ca re trădează o

finament tehnic. Toți cei 10 jucători 
de cimp ai Arsenalului par niște cai 
normanzi pe lingă pur-sîngil Cruyff, 
Keizer, Neeskens.

MIN. 48 : formidabil demarează
Cruyff î Gol ratat de Haan.

MIN 60 : Arsenal se pierde 
Olandezii jonglează. Neeskens 
tima unui un-doi : Kennedy 
pe gleznă, iar Storrey îi dă 
E unul dintre _ '
sportive ale meciului. 
Marschall 
tunarilor”.

MIN. 71 : englezii continuă să atace 
în valuri, fără nici o idee de joc, îna
intașii par decapitați. Armstrong 
fundașul Nelson ajung la numai 2 
de poartă, dar se ciocnesc. Fault 
ciproc. Stuy. iremediabil pierdut, 
masează, ca la rugby, balonul.

MIN. 73 : superbă desfășurare 
a întregului atac olandez. 

alunecînd. 
o amin- 
terenului

LONDRA, 23 (prin 
trimisul nostru).

Ajax a eliminat pe 
fliei cu o siguranță
' are echipă. Această afirmație ar pu
tea - â pară bizară in urma unui meci 
decis printr-un autogol. Dar, în tot 
cursul partidei, jocul a fost condus de 
ech.pa olandeză. "
tele .n care ea dădea lupte în careul 
propnu. Pentru

fost net dominată de către handba
listele iugoslave. Mai sigure în apă
rare și mai decise în atac, ele au ob
ținut o victorie dară. Cele mai mul
te goluri au fost înscrise de Haliri 8, 
Popovici 5 — ~
Prundaru 4 și 
mentuL

VOZDOVAC
WAT HLOHOVEC 11—10 (7—4). Joc 
echilibrat In min. 49 scorul era 10— 
10, sportivele iugoslave asigurlndu-și 
victoria în ultimele secunde de joc. 
Principale realizatoare i Kadovici S 
de la Vozdovac și Mihalcikowa 5 — 
de Ia Odewat

chiar și în momen-(prin telefon, de 
județean I. 
turneului 

feminin 
rv-a) am 

calitate.

TIMIȘOARA, 
la corespoadentul nostru 

>ua zi a 
handbal 

‘ tediția a 
de bună
Universitatea Timi- 
owice a fost aceea 
idență frumusețea

11

asîsiât la jocun 
îndeosebi partida 
șoara — SeL Ka 
cane a scos in ei

UNÎVERSrTATEA TIMIȘOARA - 
SEL KATOUICE 22-12 (11-6).
Pnr.ric-a.-le reaizatoare au fost: Te
rezia Po*a 7. Neghină 3 si Sauer 3 — 

u ■c.-a. Deda 4 si Pach 3
— de la Katowice.

ORK BEOGRAD - RULMENTUL 
BRASOV 24—11 (11—6). Partida a

de la ORK, Nako 4. 
Șerb 3 — de la Rul-

BEOGRAD — ODE-

Petre ARCAN

TURNEUL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA. 23 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru jude
țean k 
runde 
țional 
nostru 
iar U

uarea întreruptelor 
a turneului intern a- 
găzduit de orașul 
t-a învins pe Paoli, 
a remizat cu Mes- 

smz. In runda a XI-a au fost în- 
registraXe urmâtoareie rezultate i 
Ghizdavu-K;rov 1 .— 'Ap.g-Hon-

fi întreruptă, Paoli-Șamkovici 0—1, 
Ghițescu-Pavlov 1—0. Barcza-Un- 
gureanu întreruptă, Messing-Ghin- 
dă întreruptă.
1—0.

în clasament 
ducă sovieticul 
p. urmat de i 2- 
ruptă), 3. Kirov 
vu. Ghițescu și Cobo 6 d.

Cobo-A lexandrescu

continuă să con- 
Șamkovici cu 8’7» 
Honfi 7:.'r (o între- 
6;. 4 ■ 6. Ghizda-

a vă sugera cursul 
pamdei. am să vă reproduc fnsemnă- 
r. e rr.eie de cronicar, în minutele cele 
rr.a: -emnificative ale întrecerii.

MIN. 2 : fundașul Kroll comite sin- 
gjra greșeală a olandezilor, driblînd in 
a e . Marinello intră în posesia min- 

g . «ingur cu portarul Stuy. dar nu 
izbutește să înscrie. Mingea, 
din pieptul lui Stuy, ajunge 
rrey. care șutează la vreo 
deasupra porții goale.

MLN 3—14 : englezii atacă 
dar. fapt impresionant, apărătorii 
ceri sar mult mai sus decît Kennedy, 
Char ie George. Graham, repunînd ba- 
ionui in joc cu o ușurință care creea
ză complexe de inferioritate tribunei.

MIN. 15 : tînărul Neeskens. care va 
f.. după părerea mea. cel mai bun 
jucător de pe teren, șutează puternic 
in urma unei acțiuni colective, în 
care apărătorii englezi n-au putut face 
nici cea mai mică mișcare.

MIN. 16 : fundașul Kroll trimite o 
cu boltă spre Haan. Extrema 

"tinză Graham, repliat în careu, sare 
pentru a respinge mingea și o lobează 
peste Wilson, ieșit cu aceleași intenții: 
Arsenal — Ajax 0—1

MIN, 17—20 : momente de euforie o- 
Lar.deză in joc. Libero-ul Blancken- 
burg. care joacă în stilul lui Becken- 
bauer, iși permite un sprint de 50 de 
metri pentru a combina cu Cruyff și 
Keizer.

MIN. 22 : sprint Simpson. Notez stu
pefiat : Cruyff salvează în corner !

Mix. 26—43 : englezii atacă exclusiv 
orm baloane aruncate sus. in careu. 
P.o. icul se bucură inexplicabil. Olan- 
dezrl controlează jocul. Un plus de ra-

deviată 
Ia 
3

Sto- 
metri

ș* 
m 
re- 
ra-

JOHAN CRUYFF

în valuri 
olan-

73 :
trei-sferturi ____  __
Kaizer ratează de la 3 m, 
Celebrul gazon englezesc e 
tire. Cea mai mare parte a 
e roasă.

MIN. 77 ;
Highoury I 
părere că aceasta este principala con
tribuție a lui Ștefan Covaci în aerisi
rea jocului Iul Ajax.

MIN. 89 : un ultim șut al lui Charlie 
George — la un pas de egalare. O ega- 
lare care nu ar fi putut schimba însă 
datele jocului. „Tunarii Arsenalului4*

Un-doi-url pe 
Ziariștii olandezi

fost reduși la tăcere de strategii
pe

stadionul 
sînt de

au . _________ ___
rafinați ai echipei olandeze. Ajax ră- 
mîne marea favorită a ~ 
nilor...

Un suporter olandez, 
togă Ajax, pătrunde pe 
drapelul oaspeților. In 
însă, aproximativ 300 dc copii, 
tizanțl ai Arsenalului, se lansează in
tr-o cursă de urmărire. Suporterul 
olandez scapă cu greu, la adăpostul*^ 
numeroșilor „bobby“-ii de la intrare.

Arsenal a pierdut. Dar valurile sale 
continuă să bată țărmurile fotbalului...

loan CHIRILA

Cupei campio-

drapat tntr-o 
teren, agi ti nd 

aceeași clipă, 
simpa-

STENOGRAMA MECIURILOR
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Trei cîșiigătoare ale trofeului 
ficare dramatică în semifinale • 
Meciul Universitatea București—S.1

Trei din cele patra semifmaltste 
ale ediției a Xl-a a „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin 
sînt cîștigătoaxe ale trofeului. UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI (pe a- 
tunci Știința București) a fost pr:- 
mul team feminin care și-a înscris 
numele pe lista cîștigătoareior Cu
pei (în 1961), iar în sezonul următor 
a fost semifinalistă. Campioana 
R, D. Germane, cunoscuta formație 
SPORT CLUB din Leipzig, a cir. • 
gat trofeul la cea de a VI-a ediție, 
iar în alte două (a VII-a și a IX-a 
a fost finalistă, ultima oară f::r.d 
întrecută de Spartak Kiev cu 9—7. 
în sfîrșit, reprezentanta Uniunii 
Sovietice. SPARTAK KIEV, s-a a- 
flat printre învingătoarele compe: ■ 
ției atît în 1970, cît și în 1971. Cea 
de a patra formație care mai este 
angrenată în întrecere, campioana 
Ungariei, Bakony Vegyesz, a debu 
tat în sezonul acesta în C.C.E.

Tragerea la sorți a stabilit ca, 
în penultima etapă a Cupei, deți
nătoarea trofeului, Spartak Kiev, 
Să întîlnească pe Bakony Vegyăsz, 
iar Universitatea București să joace 
cu S. C. Leipzig. Exceptînd forma

și o debuianfocontinua cursa •Bakony Vegyesz a ovu* ° cali- 
Spartak Kiev ore mari șanse de a juca din nou în finală • 
C Leipzig deschis oricărui pronostic

cont că în echipa din Leipzig vor 
evolua nu mai puțin de 7 jucătoare 
(Zober, Kretzschmar, Braun, Helbig, 
Starke, Kahnt, Winkler) care au cîș
tigat (cu selecționata R.D.G.) în de
cembrie 1971 titlul suprem.

Așadar, o pasionantă fază finală 
In cea de a Xl-a Cupă a campio
nilor europeni.

calificată în semtfi- 
dispută dramatică cu 

xoana d~-odei, N.i-oc A *sster- 
— a pierdut u Miskolc cu 

I ț; a cîștigat In deplasare, la

ncupa 
camp 
o am 
9—11
Amsi^rdam. cu 6—3 — toate cele
lalte echipe 
tualu! sezon.

Spartak Kiev, 
omugenâ, avînd 
chipa naționala------------ - _
Bibrus, Sevcenko, Marsuba, 
bina, Pinciuk) se remarcă prin for
ța deosebită de atac și sistemul de
fensiv grea de dereglat Ea por
nește favorită In dubia dispută cu 
Bakony Vegyesz. care mizează In 
exclusivitate pe forța de șut a Bor- 
balei Toth-Harsâny, jucătoare de 
bază tn reprezentativa Ungariei.

în schimb, cele două meciuri 
dintre Universitatea București și 
S. C. Leipzig se anunță mult tna: 
echilibrate, deschise oricărui pronos
tic. Universitatea, cu 3 handbaliste 
(Arghir. Sramko și Furcoi) care au 
jucat la ultmul CAL, are avantajul 
de a disputa partida-retur pe teren 
propriu, dar misiunea campioanei 
țârii va fi destui de dificilă, ținînd

sînt neînvinse în ac-

formație robustă și 
7 jucătoare in e- 
(Sestriuk. Turcina, 

Loz-

a. v. —
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (3)

14 10 2 2 162—87

(17-3) 
(13—3) 
( 4—3) 
(10—4)

cu Macabl 
cu Macabi 
cu 
cu

Holstein 
Holstein

Haarazim 
Haarazim 
Kiel 
Kiel

And a Schramko — căpitanul cehi’ 
pei Universitatea București

s. c. LEIPZIG (5) BAKONY VEGYESZ (1)

26 21 1 4 348—213

- 19—11 (10—4)
- 19—10 ( 7—4)
- 24—10 (14—3)
- 25—17 (13—5)

CU 
cu 
cu 
cu

Freiding Trondheim 
Freiding Trondheim 

Own ent Krapkowice 
Otment Krapkowice

SPARTAK KIEV (3)

18 17

— 13— 9
— 13—10
— 15— 8
— 8—6

0 1 151—94

(7—7) cu Vozdovac Belgrad 
(7—3) cu Vozdovac Belgrad 
(8—2) cu Plastika Nitra
(3—1) cu Plastika Nitra

4 3 0 1 42—30

(8-5) 
(8-2) 
(3-6) 
(4—2)

CU
CU 
cu 
cu

VIF Dimitrov Sofia 
VIF Dimttrov Sofia

Niloc
Niloc

Amsterdam
Amsterdam

In tabloul de mai sus, 
tre semlflnaliste se află 
ze) numărul de participări în competi
ție. bilanțul general pînă la această oră 
în C.C.E. și partidele susținute tn ac
tuala ediție.

la fiecare din- 
(între parante-

• ARSENAL - AJAX 0—1 (0—1).
Londra, 60 000 de spectatori. Singurul 
gol a fost marcat în minutul 16 de 
Graham in proprie poartă. Englezii au 
dominat mai mult, 
apărat foarte bine.
(Austria) a condus echipele :

Arsenal : Wilson — Rice, Nelson, To- 
rey, McLintcock. Simpson. Armstrong, 
George, Marinello, Kennedy, Graham.

Ajax : Stuy — Suurbier. Hulsholf. 
Blankenburg. Kroll, Neekens, Haan. 
Muhren, Swart. Cruyff. Kaiser.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI’*

dar olandezii s-au 
Arbitrul Marschall

Benfica. Ajax, Internazionale și 
Celtic Glasgow

„CUPA CUPELOR"
Dynamo Berlin, Dinamo Moscova, 

Bayern Munchen. Glasgow Rangers.

„CUPA U.E.F.A”

• BENFICA LISABONA - FEYE- 
NOORD 5—1 (2—0). Lisabona, 75 000 de 
spectatori. Au marcat : Nene (min. 6, 
81 și 87), Jordao (min. 31 și 85) pentru 
gazde, respectiv Van Hanegem (min. 75). 
Joc de excepțională factură și portu
ghezii net superiori în final. Echipele :

Benfica : Henrique — Arthuro, Coelho, 
Messias. Adolfo. Graca, Toni, Eusebio. 
Nene, Jorge, Jordao.

Feycnoord : Treitel — Schneider, Is
rael, Laseroms, Duivenbode, Hasil, Jens- 
sen. Van Hanegem, Wery, Maiwald. 
Boskamp.

CELTIC GLASGOW — UJPEȘTI DOZ
SA 1—1 (0—1) : Glasgow. 75 000 de spec
tatori. Au marcat : Dunai II (min. 5). 
respectiv Macari (min. 63) pentru gaz
de. Joc de bună factură tehnică, echi
pa maghiară mal bună decit la Buda
pesta. Belgianul Schaud a condus e- 
chipele :

Celtic :
Murdoch, 
Dalgisch,

Ujpesti 
poszta, Maurer. J. 
Horvath, Fazekas, Bene, Dunai II, Toth, 
Zambo (Gordcs).

Milan, Tottenham, Wolverhampton 
și Ferencvaros.

Tragerea la sorți, azi. la 7,ii rich
Datele reținute de U.E.F.A. pentru 
disputarea semifinalelor sînt 5 apri
lie (meciurile-tur) și 19 aprilie (par
tidele retur).

„CUPA CUPELOR"

Williams — McCraig, Brogan, 
McNeill, Conelly, Hood, Hay, 
Macari, Lennox.
Dozsa i Szentmlhaly — Ka- 

Maurer, J. Juhasz. Dunai III,

• DYNAMO BERLIN -
BERG 2—2 (2—2). Berlin,
spectatori. Au înscris : 
(min. 12) și Netz (min. 
gazde, respectiv Walinder 
32)
• DINAMO MOSCOVA

ROȘIE r—-------------
60 ooo de spectatori, 
vokucea (min. 53) 
respectiv Kojeniakin
• GLASGOW

I—0 *
tori.

• AATVIDA-
30 (100 de

Schulenberg 
38) pentru 
(min. 29 si

STEAUA 
BELGRAD 1—1 (o—O). Tașkent. 
- zpzctztcri. Au marcat : Kri- 

(min. 53) pentru oaspeți, 
(min. 75).

RANGERS — TORINO 
(0—0). Glasgow, 65 000 de specta- 
A marcat McDonald (min. 46).

„CUPA U.E.F.A."

r'
1

•
2—1
40) 
Her

• STANDARD LIEGE — INTERNA- 
ZIONALE 2—1 (0—0) ! Lifcge, 60 000 de 
spectatori. Au marcat : Cvetler (min. 
52), Takaci (min. 84 din penalty), res
pectiv Mazzola (min. 79). Maghiarul 
Emsberger a condus

Standard : Piot —
Thiessen. Devalque, 
Van Moer. Henrotai,

Inter : Vieri — Bellugi, Facchetti, O- 
riall, Giubertoni, Burgnich, Jair, Bedin, 
Boninsegna, Mazzola, Frustaluppi.

79).
echipele : 
Beurlet, Dolmans, 
Pilot. Semmeling, 
Cvetler, Takaci.

/
WOLVERHAMPTON — JUVENTUȘ 

(1—0). Au marcat : Hogan (min.
și Dougan (min. 56), respectiv Ha- 

(min. 84 din 11 m).
_ ZELEZNICEAR SARAJEVO — FE

RENCVAROS 1-2 (L-i) - după pre
lungiri. Sarajevo, 35 000 de spectatori. 
Au marcat : Spreacio (min. 28) pentru 
gazde, respectiv Kii (min. 42) și Bruni- 
kovics (min. 76). în prelungiri, scorul 
a rămas neschimbat. Astfel, cele două 
echipe au beneficiat de cite cinci lo
vituri de la 11 metri. Ferencvaros le-a 
transformat pe toate (prin Novak, 
Pancsics, Branikovics, Megyesi și KO) 
în timp ce echipa iugoslavă a înscris 
doar patru, prin Spreacio, Bratici, Hor
vath și Bukal, ratînd prin Iankovicl. 
Deci : 7—5 pentru Ferencvaros, rezultat 
final al meciului.
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