
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN REPUBLICA ZAMBIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I S-AU CONFERIT 

TITLUL DE CETĂȚEAN LIBER AL CAPITALEI ZAMBIEI 

Șl CARNETUL DE MEMBRU DE ONOARE AL U. N. I. P.
Vineri după-amiază, la Consiliul 

Municipal al orașului Lusaka a a- 
vut loc ceremonia conferirii titlu
lui de Cetățean liber al capitalei 
zambiene președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

La sosire, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Kenneth 
David Kaunda și doamna Betty 
Kaunda au fost primiți cu vii și 
puternice aplauze.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
primarul orașului Lusaka, Freet- 
fort Chirwa, cu soția.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, a luat cuvîntul 
primarul orașului Lusaka, Freetfort 
Chirwa care a spus, între altele:

„Știm, că poporul României tră
iește după principii similare cu ale 
noastre și de aceea îl respectăm, ii 
aducem omagiul nostru.

Consiliul nostru a decis în una
nimitate că forma pe care acest 
omagiu trebuie s-o îmbrace este 
conferirea titlului de Cetățean liber 
al orașului Lusaka. Aceasta 
este cea mai înaltă distincție 
pe care o poate conferi Consiliul 
nostru și care este destinată făuri
torilor de istorie1'.

Conform tradiției, primarul capi
talei l-a invitat apoi pe șeful sta
tului român să accepte titlul con
ferit, împreună cu drepturile și 
obligațiile pe care această distinc
ție le incumbă.

„— Da accept", a răspuns pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, care

a semnat, apoi, în cartea de onoa
re.

Invitat de primarul Lvsakăi. a 
luat cuvîntul președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu.

După ceremonia de La Consiliul 
municipal al Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns invitației 
președintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda. președin
te al Partidului Unit al Indepen
denței Naționale (U.N.I.P.) de a vi
zita sediul partidului. „Casa Liber
tății", locul de unde a pornit fla
căra mișcării de eliberare și inde
pendență națională. In semn de 
prețuire deosebită pentru îndelun
gata sa activitate revoluționară- to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român j s-a înminat carnetul de 
membru de onoare al U.NJ.P. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au primit de 
asemenea tricouri de militant 
cu emblema și lozinca parti
dului : „U.N.I.P.—înainte". în con
tinuare, ei sînt invitați să semneze 
în cartea de onoare a partidului.

Numeroși militanți ai U.N.I.P., 
adunați în fața „Casei Libertății". 
au făcut o spontană și entuziastă

manifestație de simpatie și stimă 
conducătorului partidului și sta
tului nostru. Ei au scandat minute 
in șir „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu— P.C.R.". A luat cuvîn
tul pentru a mulțumi pentru cin
stea de a fi primit carnetul de o- 
noare al U.N.IJ’., tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Kenneth David Kaunda,

Cuvintele celor doi președinți au 
fost subliniate de îndelung; aplauze 
și urale. Mulțimea scandează din 
nou: „Ceaușescu. Ceaușescu". Pre
ședintele Kaunda intonează pri
mele versuri ale unui vechi cîntec 
de luptă al mișcării de rezistență 
anticc-lonială și eliberare națională, 
care sînt reluate apoi în cor de 
mulțime. Pe motivul acestei me
lodii sînt introduse versuri noi. iz- 
vorîte din inimă, care omagiază 
pe oaspetele din România și Parti
dul Comunist Român, legăturile 
de trainică prietenie româno- 
zambiene-

Se aclamă minute în șir. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu este în
conjurat cu căldură de militanții 
U.N.I.P. strînge mîinile care se 
îndreaptă spre el.

CONVORBIRI OFICIALE
Vineri seara, la Palatul de Stat 

din Lusaka au avut loc convor
biri între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda.

ÎN TRIUNGHIULARUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE LIBERE

Reprezentativa României a obținut două victorii
Ieri a început în Capitală, în sala 

F'oreasca, triunghiularul de lupte 
libere dintre reprezentativele Româ
niei, Ungariei și R. F. a Germaniei. 
In reuniunea de aseară, s-au dispu
tat întrecerile pe echipe care, dato
rită unor individualități de certă va
loare internațională în toate cele trei 
formații, s-au ridicat la un înalt nivel 
tehnic. O serie de specialiști ai ge
nului, cum sînt Sabatini și Dietrich, 
fost campion olimpic și mondial, din 
reprezentativa vest-germană, Latak 
și Csatări din cea maghiară, precum

și românii Arapu, Coman, Iorga, 
Ambruș și-au dat contribuția la re
ușita primei reuniuni.

Prima reprezentativă a României 
a repurtat două victorii : 5—4 cu
Ungaria și 5,5—3,5 cu R. F. a Ger
maniei. In schimb, selecționata se
cundă a țării noastre a pierdut am
bele întîlniri : 4—5 cu R.F.G. și 
2,5—6,5 cu Ungaria.

Foarte bine au evoluat dintre lup
tătorii noștri Arapu (cat. 48 kg), 
P. Coman (cat. 62 kg), I. Ambruș 
(cat. 74 kg) și V. Iorga (cat. 82 kg).

Petre Coman a finalizat un atac coapsele adversarului,
Laszlo Szabo (Ungaria) și a acumu lat avantaj ciștigind in final par
tida la puncte.

PROLETARI DIN TOATE ȚARTLE, VNIȚI-VA f

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Sîmbătâ 25 martie 1972

GRUPA B A CAMPiOAIATULUI MilMilM DE HOCHEI A DEBUTAT 
FĂRĂ SURPRIZE, DAR CU SCORURI PUJIN SCONTATE

Azi: ROMÂNIA-IUGOSLAVIA, o partidă importantă pentru hoeheiștii noștri

de capitala noastră.celui de al doilea campionat mondial de hochei găzduitdeschidere aAspect de la festivitatea de

de aseară, 
grupei B a

fiecare a obținut cîte două victorii.
Dintre oaspeți o impresie frumoasă 

au lăsat J. Rusznvak (68 kg). J. Csa- 
tari (100 kg), medaliat la mai multe 
ediții ale C. M., respectiv, Sabotini, 
Seger, Neumayer și Dietrich.

In partida România A — R. F. a 
Germaniei meciuri palpitante au ofe
rit L. Ambruș în compania '.ui Se
ger — după 9 minute de încleștare 
a cîștigat Ambruș la un punct di
ferență și V. Iorga care, deși era 
condus cu două puncte la mijlocul 
reprizei 
a avut 
tehnice 
favoarea. sa.
Stîngu și Dietrich — au luptat de 
la egal la egal și în 
oaspete a obținut un 
cîștigînd la puncte.

Astăzi va începe 
dual, pe categorii.

a doua de către Neumayer, 
suficiente resurse fizice și 
de a răsturna rezultatul în 

Cei doi grei — St.
final luptătorul 
minim avantaj,
turneul indivi-

T. RABȘAN

ȘI TOTUȘI, ION TIRIAC- 
IN LOTUL PENTRU 

CUPA DAVIS“ii
Biroul federației

a definitivat lotul republican din 
care va fi formată echipa Româ
niei pentru „Cupa Davis". Fac 
parte 10 jucători : Ilie Năstase, Ion 
Țiriac, Petre Mărmureanu, Sever 
Dron, Viorel Marcu. Toma Ovlci, 
Ion Sântei, Sever Mureșanu, Vio
rel Sotiriu și Dumitru Hărădău. 
Ultimii opt jucători vor fi prezenți 
la trei concursuri interne („Cupa 
a 25-a aniversare a clubului Stea
ua" : 3—9 aprilie, „Criteriul de 
primăvară" : 10—16 aprilie și un 
concurs de selecție : 17—23 apri- 

'lie). Cea mai importantă se anunță 
ultima competiție, cea de selec
ție, după care, căpitanul echipei 
reprezentative, prof. Ștefan Geor
gescu se va fixa asupra celor pa
tru jucători care vor alcătui echipa 
pentru primul meci din „Cupa Da
vis", cel cu Elveția, la București, 
tn prima decadă a lunii mai.

noastre de tenis

Intre cele două partide ale programului 
a avut Ioc Festivitatea de deschidere a _ , 
Campionatului mondial de hochei pe gheață. Tn su
netele unui marș sportiv, pe oglinda de gheață au in
trat cite patru sportivi din cele șapte reprezentative, 
care s-au aliniat în fața tribunei oficiale.

După intonarea Imnului de stat al României și ridica
rea drapelului de stat al țării noastre, a fost înălțat 
steagul Ligii Internaționale de Hochei pe Gheață. Apoi, 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Bozdog, președintele 
Comisiei de organizare a competiției și președinte al 
Federației române de specialitate. Tn scurta sa alocu
țiune, vorbitorul a adresat un călduros salut reprezen
tanților forului internațional, celorlalți oficiali, repre
zentanților presei și delegațiilor sportive din R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Polonia, * -- 
România, ale căror întreceri sînt așteptate cu

S.U.A. și 
mult in-

învingătorii n-au

așteptată cu 
să vedem,ia 
jurul cărora 
timp multă 
S.U.A., Iau-

Seria jocurilor grupei B a C.M. 
de hochei a fost inaugurată prin 
întîlnirea dintre formațiile S.U.A. și 
Iugoslaviei, întîlnire 
legitim interes. Urma 
lucru două echipe în 
s-a făcut în . ultimul 
vîlvă. Reprezentativa
reată cu argint la ultima ediție a 
J.O. de iarnă, primea replica for
mației Iugoslaviei, venită la Bucu
rești după o dublă victorie asupra 
reprezentativei de hochei a Japo
niei. Și partida, mai ales spre fi
nalul ei, a corespuns așteptărilor.

VALOAREA TEHNICA
Cine privește scorul final al în- 

tîlnirii dintre selecționatele Polo
niei și Norvegiei : 9—1 (1—1, 6—0, 
2—0). ar putea crede că învingă
torii n-au avut probleme prea difi
cile de rezolvat pentru a se putea 
impune. Adevărul nu este tocmai 
acesta. Egale pe planul forței fizice, 
al ambiției, al vqinței, cele două 
formații au luptat în lungi momen
te de la egal la egal. Numai că, 
atunci cînd fazele au devenit deci
sive, consumîndu-se oe spații ex
trem de reduse și la intervale de 
timp care nu depășeau ordinul ze
cilor de secunde, tehnica evident

Asociațiile sportive - cadrul cel mai potrivit
pentru o activitate continuă și eficientă [IV]

RAIDUL NOSTRU PRIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN ORAȘELE DECLRESII, PETROȘANI, DM. V1LCEA Șl TlROOVlȘTE
• —■ I -■

Rămînînd în problematica atît de complexă a activității ce se desfășoară 
la nivelul asociațiilor sportive, redactorii și corespondenții noștri au 
vizitat zilele acestea alte orașe de pe cuprinsul, țării, căutînd să sur

prindă cîteva aspecte din munca unor consilii sau activiști sportivi obștești..

BUCUREȘTI: PREOCUPARE, PASIUNE, INTERES
Asociația sportivă „Electromagne

tica" se poate mîndri cu cîteva re
zultate bune obținute în domeniul 
activității de educație fizică și 
sport. In primul rînd, ea dispune 
de o solidă bază materială i Sta
dionul Veseliei, în incinta căruia se 
află un teren de fotbal, două de 
volei, unul de handbal, o pistă de 
atletism și sectoare de aruncări și 
sărituri. Acest stadion se află per
manent în atenția activiștilor vo
luntari pentru eventualele amena
jări și reamenajări. Tot aici se 
mai află și o sală de box. în plus, de 
curînd, una dintre încăperile neîntre
buințate, aflate în perimetrul Elec
tromagneticii, a fost afectată pen
tru clubul sindicatului. Aici au fost 
instalate și cîteva mese de ping- 
peng. Numai că acest club este 
foarte aglomerat și sstfel activita
tea sportivă șahistă nu se poate

bucura de toate condițiile. Cele 
cîteva simultane și întreceri din 
cadrul campionatului intern sau al 
diferitelor cupe ocazionale s-au 
desfășurat... cam pe unde s-a pu
tut.

Principalele sporturi
loo de cinste, practicate de mulți 
ani și căpătînd astfel 
tradiție, sînt fotbalul (echipa aso
ciației participă la întrecerile cam
pionatului „onoare") și boxul — 
ramură în care sportivii de per
formanță de ' aici au obținut suc
cese notabile, unele chiar la nivel 
național. In același timp, asocia
ția sportivă Electromagnetica tinde 
să devină, în privința boxului, un 
adevărat centru al cartierului in
dustrial Rahova. Pentru aceasta, 
boxerii uzinei au susținut multe 
gala demopstraUye în sala de Ies-

aflate la

statut de

Uvități a Casei de cultură a secto
rului 6.

Pentru viitor, conducerea asocia
ției sportive preconizează extinde
rea gimnasticii la locul de muncă 
în mai multe sectoare și organiza-

rea în număr sporit de excursii 
In afara Bucureștiului, care să cu
prindă, în același timp, un nu
măr mai mare de salariați.

Radu TIMOFTE

petroșani: SPORTUL III BUGETUl DE TIMP Al STODEVȚILOR
Mal bine de 800 de studenți populează 

zilnic amfiteatrele, bibliotecile și labo
ratoarele facultăților Institutului de Mine 
dm Petroșani. Aceiași 800 de tlnen și 
tinere sînt Intilniți. cite o oră. două pe 
zi. tn activități destinate să-i fortifice 
fizic, să le sporească gustul pentru în
vățătură. Dovadă — prezența lor în 
.Cupa anilor I”. la campionatele uni
versitare. La „universitarele" de anul 
trecut, studenții din Petroșani au fost 
ocupanții locului 2 la fotbal, după 
vizionara A, Universitatea Cluj 
locului 4 la baschet.

Dar. studenții din Valea Jiului 
cut o serioasă opțiune și pentru 
de performanță. Așa se explică 
fruntașă pe care o ocupă echipa 
Petroșani In campionatul primei 
:a rugby (team care a dat lotului 
zentativ pe Dinu, Bărgăunaș șl 
nescu) și participarea formațiilor 
baschet, handbal, fotbal și volei in cam
pionatele diviziei B sau jjdețeme.

Deci, realități cu atît mal concludente 
cu cit studenții sportivi din Petroșani 
nu dispun de condiții sp’dale, de o bază 
materială adecvata. In partidele efi-

șl
di
al

fă-au
sportul 
poziția 
Știința 
divizii 
repre- 
Mari- 

de

oiale și foarte adesea Și la antrenamente, 
viitorii ingineri sînt nevoiți să piardă 
un timp extrem de prețios cu deplasa
rea pină la Lonea, Petrila sau Lupenl. 
localități care le oferă acces in«®ăl; sau 
pe terenurile de sport. Este o realitate 
puțin dătătoare de optimism, prilej 
adesea de tracasări șl de altercații cu 
posesorii de baze sportive.

Este foarte adevărat că speranțele 
studenților din Petroșani sînt legate de 
un îndrăzneț proiect destinat — după 
materializare firește — să pună punct 
tuturor necazurilor mai sus amintite. 
Proiectul prevede amenajarea unei baze 
sportive complexe, amplasată in pădu
rea de pin; din vecinătatea Institutului 
și compusă dlntr-un teren de fotbal- 
rugby, o tribună de 2 000 de locuri, o 
pistă de atletism cu 4 culoare, o plat
formă pentru jocuri sportive și, intr-un 
viitor doi, șl un bazin de Înot.

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a i-a)

teres de publicul sportiv bucureștean, amator de spec
tacole de calitate, deșfășurate într-o ambianță de 
sportivitate.

Delegatul L.I.H.G., Miroslav Subrt, > 
acestui for, a rostit în limba engleză sa 
care, în aplauzele asistenței, 
limba română. Miroslav Subrt a spus, între altele, că 
aduce mulțumiri Comisiei de organizare a întrecerilor 
pentru eforturile depuse în organizarea acestei impor
tante competiții, fiind convins că disputele vor cunoaș
te succesul scontat. Tn încheiere, vorbitorul a spus : 
„Doresc mult noroc tuturor participanților, dar cum 
numai o singură echipă poate cîștiga competiția și, 
o dată cu ea, calificarea în grupa A, permiteți-mi să 
spun ca... cea mai bună să cîștige I".

Tovarășul Nicolae Bozdog a declarat, apoi, deschise 
întrecerile.

intele 
după 

și |-a tradus singur în

REZULTATELE DE IERI

Iugoslavia

5—3 (2—1, 3— 1, C—1) 
Polonia — Norvegia

9—1 (1—1, 6—0, 2—0)

D. Germană — Japonia

7-1 (3—0, 4—0, 0—1)

S.U.A.

R.

CLASAMENTUL
ARATAT TOTUL!

Jucătorii americani au repurtat vic
toria, dar cu oarecare dificultate. 
Aceasta reiese de altfel și din sco
rul meciului :
0—1). In orice caz, impresia gene
rală pe care au lăsat-o învingătorii 
a fost aceea că pot mai mult decît 
au arătat, în timp ce învinșii, prin 
combativitatea lor, prin virtuțile 
dovedite în patinaj și în mînuirea 
crose!, au impresionat plăcut. în 
această privință, concludent este și 
raportul de șuturi la poartă : 48 
față de 34 în favoarea hocheiștilor 
iugoslavi.

5—3 (2—1, 3—1,

De la învingători, au plăcut mult 
șarjele lui Krieger și ale lui Mc 
Manama, ca și pasele subtile și, 
mai ales, precizia șuturilor pe poar
tă ale lui Peluso, realizatorul a trei 
din cele cinci goluri marcate de 
formația S.U.A. De la învinși, a 
plăcut, îndeosebi, Tisler, Zbontar, 
și mai ales Fele și Hiti, doi dribleri 
de rasă.

Au înscris : McManama, Irving și 
Peluso de trei ori, pentru formația 
S.U.A., și Smolej, Rudolf Hiti și 
■Gorazd Hiti pentru echipa Iugo
slaviei.

Polonia
R. D. Germană
S. U.A, 
Iugoslavia 
Japonia 
Norvegia
România

PROGRAMUL

Sl-A SPUS CUVÎNTUL
9

superioară a hocheiștilor polonezi 
și-a spus hotărîtor cuvîntul și a de
terminat ca victoria lor să se con
tureze la o diferență categorică.

Partida a început într-un ritm 
mult superior celei ce a asigurat 
deschiderea acestei ediții a grupei 
B a C M., însă niciuna din comba
tante nu a avut prea mult curaj în 
aceste prime minute. Abia în min. 
6, cînd Roymarck (Norvegia) a fost 
eliminat, selecționata poloneză și-a 
arătat pe deplîh valoarea, speculînd 
prompt un astfel de avantaj nume
ric și deschizind scorul prin exce
lentul Zientara. Lăudabil, norvegie
nii nu au cedat pasul și către sfîr- 
șitul acestei reprize au egalat din- 
tr-o fază curată prin B joi back. In 
partea a doua a întîlnirii, însă, su-

(Continuare în pag. a 4-a)

Materialele de hochei au fost re
dactate de : Romeo Vilara, Călin 
Antonescu, Gheorghe Ștefânescu, 
Adrian Vasiliu.

Fotografii de : P. Romoșan si 
S. Bakcii.
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DE AZI
Orc 18,30 : ROMÂNIA — IU

GOSLAVIA.

B U N 4
Cu cît e amfitrionul mai experimentat și, deci, mai ferit de sur

prize, cu atît cresc șansele de reușită ale ospeției. Campionatul mon
dial, inaugurat ieri la patinoarul artificial „23 August" nu are a se 
plinge din acest punct de vedere.

In ultimii trei ani, stindardul Ligii internaționale de hochei pe 
gheață se arborează pentru a patra oară pe pămînt românesc, în semn 
ca de patru ori tineretul lumii s-a întrunit aci, minuind în dispute paș
nice armele inofensive ce se numesc crose. O dată la Galați, altă dată 
la Miercurea Ciuc și acum pentru a doua oară la București, emblema 
campionatelor mondiale patronează întreceri sportive ce tind a face din 
(ara noastră un important centru al lumii hocheistice.

Debutul competiției s-a produs, de fapt, încă în matineul de la ora 11, 
cînd două echipe bune, aflate în faza tatonării terenului și a adversarilor, 
au oferit entuziastului public bucureștean un aperitiv gustos și bogat, 
condimentat cu de toate : goluri, eliminări, faze dramatice, pină și rari
sima accidentare a unui arbitru...

In relație extrem de familiară cu hocheiul, comerțul românesc a 
făcut apreciabile eforturi pentru a fi la înălțimea evenimentului, nu 
numai prin țonetele și barurile permanente, ci mai ales prin nume
roșii vinzători ambulanți, echipați in costume adecvate circumstanței si 
bine asortați pe tăvile portabile.

Îmbrăcînd parcă impresionanta festivitate inaugurală, alte două 
meciuri ne-au introdus in programul plin de interes al competiției, 
căruia nu i-a lipsit pină acum decît meciul de debut al echipei Ro
mâniei, pentru a stîrni entuziasmul popular.

Oricum, caldul. public bucureștean și-a manifestat de pe acum opțiu
nea pentru această cea de a 12-a ediție a campionatelor mondiale, de 
hochei pe gheață ale grupei B, asigurîndu-i succesul meritat.

ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI BULGARIEI ÎNVINGĂTOARE
IN TURNEUL DE POLO DIN

In partida inaugurală a turneului 
internațional de polo dotat cu „Cupa 
orașului București", ce se desfășoară 
in aceste zile în piscina Floreasca din 
Capitală, s-au întîlnit cele două se
lecționate de seniori și juniori ale țării.

De-a lungul celor 4 reprize, antre
norii Grințescu și Firoiu au rulat 
întregul lot,, jucătorii avînd posibili
tatea de a impune un ritm susținut. 
Ei s-au apărat cu multă atenție, fo
losind cu suficientă eficacitate con
traatacul, singurele două goluri pri
mite datorîndu-se unor lovituri de la 
4 metri. Tînăra formație de juniori 
a avut ambiția de a realiza un scor 
strîns. Păstrarea mingii cit mai mult 
timp și șuturile din poziție clară au 
fost cele dinții cuvinte de ordine. Dar 
tactica nu a reușit, astfel că în cele 
din urmă naționala de seniori a ter

Fază de atac la poarta selecțio
natei de juniori a țării, apărată de 
Victor Stancu.

I

CAPITALĂ
minat învingătoare la scorul de 7_ 2(2—0, l—o, 1 - o, 3—2)

Timp de aproape 7 minute, tabela 
de marcaj a rămas imaculată în par
tida Bulgaria — Cehoslovacia. Apoi, 
Hristov a deschis scorul, și după ce 
Badura a obținut egalarea cu un șut 
puternic de la distanță, , bulgarul 
Brancov a dus echipa sa în avantaj 
înscriind de două ori (3—1). A urmat 
o nouă repriză (a treia) alhă, în care 
ambele echipe au avut numeroase o- 
cazii^ favorabile, pe care însă nu le-au 
greșelilor de tehnică.........
cerii a fost mai interesant. 
cehoslovaci au mai înscris Tkac 
Badura, iar de la bulgari 
Brancdv. în ultimul minut. Karasek 
s-a aflat singur cu portarul în față, 
dar a ratat. Scor final t 4—3 (0- 0, 
3—1, 0—0, 1—2) în favoarea echipei 
bulgare. A condus corect dr. I. Drâ- 
gan (Buc.).

Astăzi sînt programate meciurile 
România juniori — Bulgaria și Ro
mânia seniori — Cehoslovacia, (a.v.)

putut^ concretiza datorită în special 
- -- —...™. Finalul între-

pentru _  c «i 
același
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KVII-a ediții

Terenul de golf 
de la Glyfada a 

fost teatrul de dis
pută al celei de a 
Crosului Balcanic, 

mandarinii sălbatici
a

Printre pinii și 
încărcați de rod, pe covorul moale 
de iarbă sau pe palierele de stîncă, 
în disputa cu valoroșii crosiști din 

’ Iugoslavia, Bulgaria, Grecia și Tur
cia, atleții români au repurtat — a- 

. colo pe malul Mării Egee — un re
confortant succes. Apreciat de ofi
cialitățile și presa elenă, elogiat de 
reprezentantul Asociației Europene 
de Atletism, Pierre Dasrieux (Fran
ța,, invidiat de multe dintre forma
țiile prezente Ia Atena, acest succes 
— materializat în 5 medalii de aur. 
3 de argint și 3 de bronz (nu a fost 
probă în care România să nu aibă 
cel puțin un concurent pe podiumul 
de premiere !) — ne-a adus locul I 
în clasamentul 
performanță la 
fi îndrăznit sfi 
petiției. Este, 
muncii acestor 
talentului lor, este rodul intensei ac
tivități din cluburile provinciale și 
din Capitală, al sîrguinței antrenori
lor și, firește, al sprijinului perma
nent acordat de federația de specia
litate.

Dincolo de cele 11 medalii sau, 
mai bine spus, alături de ele ne-a 
bucurat în mod deosebit comportarea 
generală a acestui lot de 19 atleți 
care ne-a reprezentat in competiția 
balcanică găzduită de Grecia. In cro
nica transmisă din Atena, ca și in 
comentariul care a urmat, n-am pu
tut să relatăm o serie de* aspecte 
care — corelate cu rezultatele ob
ținute în întrecerea sportivă — pot 
da o nouă prețuire evoluției atleților 
noștri la Crosul Balcanic. Astfel, de- 
butanți fiind în marea majoritate a 
cazurilor, atleții noștri — tineri și 
foarte tineri — au făcut o ..noapte 
albă" înaintea primei lor confruntări 
internaționale de amploare. Emoția, 
tracul îi stâpîneau. Dar, nici unul 
dintre ei n-a acuzat aceasta. In 
timpul concursului, au dovedit o 
combativitate care a uimit, s-au dă
ruit pînă la ultima picătură de er.er- 
g.e pentru victoria echioei sau a lor. 
uneori au greșit tactic pentru că au 
aruncat în dispută, încă de la în
ceput, toate forțele. Am putea spune 
chiar că au mers pînă la sacrificiu. 
Octavian Popa, de pildă, a fost bol
nav. N-a spus insă nimănui pentru 
că... dorea să concureze .' In timpul 
întrecerii și-a învins fireasca slăbi
ciune. s-a luptat cu sine pentru a nu 
abandona și s-a bucurat ca un copil 
pentru că a terminat cursa, pentru 
că ceilalți colegi ai săi au învins.

neoficial pe națiuni, 
care nimeni nici n-ar 
spere în ajunul com- 
fără îndoială, rodul 
inimoși sportivi, al

DINCOLO DE CELE 11 MEDALII

box

schimb, studentele se văd 
eliminate din această 

La ultimele antrenamente

Rafira Fita (locul IV), Maria Lincă (locul II) ji Natalia Andrei (locul MI) 
— componente ale echipei de senioare a României, campioană balca

nică la Atena

Derbyurile etapei:

RAPID-I.E.F.S. LA FETE,

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA- DINAMO LA BÂIEȚÎ
Cu două excepții (Steaua—Mu

reșul și Politehnica—A.S.A.), etapa 
divizionară A programează în a- 
oeastă săptămînă numai meciuri 
de mare importanță pentru viitoa
rea configurație a clasamentului, 
atît în ceea ce privește pozițiile 
superioare, cît și pe cele care vi
zează retrogradarea. Dintre toate 
partidele, se reliefează. însă, ca 
veritabile derbyuri Rapid—I.E.F.S. 
la fete și Universitatea Timișoara— 
Dinamo la băieți, toate patru e- 
chipe fruntașe aie clasamentelor 
și cu pretenții justificate la unul 
din locurile medaliate ale compe
tiției. De altfel, întrecerea dintre 
Rapid și I.E.F.S. va lămuri în mare 
măsură cine va rămîne în cursa 
pentru titlu. In caz de victorie, ra- 
pidistele își sporesc in mod consi
derabil șansele. în această situa
ție, în 
practic 
dispută.
(miercuri și joi), ele au arătat do
rința de a demonstra că evoluția lor 
în jocul cu Politehnica (duminica 
trecută) a fost un simplu accident. 
La Timișoara, studenții ați promis 
suporterilor lor că nu vor rata vic
toria, dar același lucru l-au făcut

Si dinamoviștii, aflați la un punct 
e fruntașa clasamentului, Steaua.
Formații. RAPID : Racoviță, Su- 

liman, Nicola, Bdhm, Nicolae, Ba
sarabia, Tal, Buga, Roșianu, Găes- 
cu, Prăzaru ; I.E.F.S. : Tita, Popov, 
Iftimie, Salcu, Deak, Petric, Balai, 
Vigh, Giurea, Szabo. Amza ; .,U“ 
TIMIȘOARA : Ionescu, Viciu, Cîm- 
peanu, Czmor, Leonte, Chirluță, 
Minius, Mănâilă, Roxin, Habatiuc, 
Weber, Caloș ; DINAMO : Diaco- 
nescu. Novac, Cernea, Dragomires- 
cu, Chivulescu, Visner, Haneș, 
Săuca, Zisu, Dumitru, Bradu.

Celelalte meciuri (între parante
ze, rezultatele din tur). Feminin 
(etapa a XV-a) : Voința Brașov — 
„U“ Iași (52—53), „U“ Timișoara — 
Crișul (62—54), Politehnica Buc. — 
A.S.A. Cluj (71—28), Constructorul 
Buc. — Sănătatea Satu Mare 
(52—61); masculin (etapa a XVII-a): 
Steaua — Mureșul Tg. Mureș 
(85—71), Voința — Politehnica Ga
lați (77—58), Rapid — I.E.F.S. 
(77—61). Politehnica Buc. — „U“ 
Cluj (55—49), Politehnica Cluj — 
I.C.H.F. (69—53),

CAMPIONATUL MASCULIN

TURNEUL DE SALĂ DE LA PLOIEȘTI. 
PRIN PRISMA CELUI DE

I..4

Progresul mult 
mai rapid (și mai 
spectaculos) al 
sprinterilor noștri 

fruntași, în comparație cu cel înre
gistrat la celelalte procedee tehnice, 
a devenit un fapt cert. L-am consis
tat încă din sezonul trecut, cir.d re
cordurile naționale și mediile ; 
melor performanțe ale craulșt 
au înscris creșteri 
de rezultatele din 
clasice. Am primit o conf-mare în 
acest sezon, 
pi on ațelor 
mâniei.

La o primă și succintă anV. ri. 
diferențele ni se par anormale, car 
cercetînd mai îndeaproape cauzele, 
vom găsi și- explicația.

In aceleași condiții de presă: re. 
și cu absolut aceiași antrenori. - 
înotători obțin rezultate de nivel n- 
ternațional (Aimer, Slavic și Ștafeia 
sprinterilor își situează noile recor
duri printre primele 10 performs-'5 
de pe continent), în timp ce a?: 
sportivi talentați, cu posibd iă’i cel 
puțin asemănătoare, nu se dovedesc 
capabili de a reface distanțele ce i 
despart încă de cei mai bun: înotă
tori din lume.

Cu nu prea mulți ani în urmă, 
brasiștii români se aflau printre 
fruntașii acestui procedeu în lume. 
Astăzi însă, Șoptereanu și Hempel 
nu reușesc să mai coboare sub 
1:10,0 (pe 100 m) și 2:34.0 (pe 200 m), 
în timp ce în majoritatea țărilor se 
înoată în mod curent pe aceste 
distanțe: 1:07,5 — 1:08,0 și, respec
tiv, 2:30,0 — 2:31,0. O situație 
mult mai gravă o întîlnim în pro
bele de delfin (mai ales 200 m), 
unde rezultatele sportivilor noștri 
(Rolic, Petelei. T. Nicolae) din acest 
an au ajuns la îndemîna... înotătoa
relor. In sfîrșit, referindu-ne la 
cursele de spate, exceptîndu-] pe 
M. Hohoiu, toți ceilalți specialiști 
progresează mult prea lent, reali- 
zînd rezultate neconcludente pentru 
talentul și posibilitățile lor (Lupu 
înoată 62,0 pe 100 m și numai 2:17,9 
pe 200 m).

A cere sportivilor noștri fruntași 
cronometre optime în lunile februa
rie și martie, în plină perioadă 
pregătitoare, nu este firesc. Dar a 
le pretinde măcar cifre de confir
mare, a recordurilor personale din

pn- 
tilar 

substanțiale fată 
celelalte probe

după Întrecerile cam- 
internaționaie ale Ro-

Pentru Valentin Zafiris, situația a 
fos t și mai grea. La jumătatea tra
seului, un concurent — evident fără 
nici o intenție — i-a străpuns căl- 
ciiul cu unul din cuiele pantofului. 
Desculț și cu o tăietură de aproxi
mativ 10—12 cm. Zafiris a continuat 
să alerge, terminind pe un loc frun
taș ! Sint acestea doar citeva episoa
de care pot scoate în evidență faptul 
că tinăra noastră generație de atleți 
este călită, capabilă de mari ambi
ții, dispusă să se dăruie, să lupte 
cu energii nebănuite pentru victorie.

ÎNOTĂTORII dinamovisti 
SUB LINIA DE PLUTIRE

anul precedent ni se pare pe deplin 
normal. Eugen Aimer reușește, de 
pilda, la capătul unei săptămîni în 
care a parcurs zilnic 14 000 de 
metri, sâ înoate 200 m delfin (pro
bă pentru care nu se pregătește) în 
2:12.9. cifră cu care spulberă vechiul 
record național (2:15,0), și după o 
altă sâptâmîr.ă cu „lucru- absolut 
la fel de intens, 1:583 pe 200 m li
ber (anul trecut mergea 2:00,1). Și 
ceilalți sportivi fruntași au ia înde- 
mină condiții de antrenament ase
mănătoare (este vorba de Hempel, 
Șoptereanu, T. Nicolae. Petelei. 
Naghi, Lupu), dar rezultatele lor 
continua să se afle la multe lungimi 
In urma performanțelor reșițeanu- 
l’iî ITfl* ro 7

1.
I

La numai fl zile de la încheie
rea turneului de la Iași, campio
natul masculin de handbal al di
viziei A își continuă seria runde
lor de sală, adunînd — de mîine 
și pînă marți — cele zece divizio
nare în sala „Victoria" din Plo
iești. Urmează deci încă trei e- 
tape, la fel de interesante și de aș
teptate ca precedentele. Și e per
fect normal să fie așa. pentru că, 
în urma concluziilor pe care le-am 
tras după turneul de la Iași, re
iese clar că în momentul de față 
campionatul masculin este domi
nat cu o autoritate incontestabilă 
de formația bucureșteană Steaua 
care, prin numărul mare de jucă
tori de valoare incluși în lotul său, 
a pornit din start cu u'n avantaj 
substanțial. Acest lucru a și dus 
la apariția unui decalaj evident 
între prima clasată și restul for
mațiilor care se văd puse 
ția de a lupta, practic, 
locul 2 în clasament 1

Privind turneul de la
prin prisma celui de la Iași, tre
buie să subliniem cîteva aspecte, 
de loc mulțumitoare, în legătură 
cu evoluțiile celor 10 formații, 
dintre care, paradoxal, doar ulti
ma clasată. Politehnica Galați, ni 
z-a părut într-o oarecare ascensi
une. Cele mai multe echipe dove-

în situa- 
pentru-..

Ploiești

AZI, GONGUL FINAL /NIN

LA IAȘI
capitolul aruncări 

liniile de 9 m a« 
diminuată!

Majoritatea' IhorStoHlor de !a*T3: 
namo. campioni și recordmani ai 
țării, au făcut cîte șase, cel mult 
opt antrenamente pe sâptămînă In 
ultimele luni, lucru care se dove
dește cu totul necorespunzător ni
velului de pregătire la care au a- 
juns astăzi marile vedete ale Înotu
lui mondial, 
tul timpului 
trenament ? 
dese pe ruta 
— București 
și consumă sute de grame de coniac, 
Șoptereanu duce o viață nesportivă, 
iar Petelei și Naghi au preocupări 
de alt ordin. S:mpla satisfacție de 
a nu avea adversari pe măsura lor 
în țară îi liniștește la această oră 
Cît despre alte veleități, nici nti 
poate fi vorba. Despre Gh. Lupu, 
înotător cu deosebite calități, dar 
extrem de refractar și comod în 
atitudinea sa față de pregătire, am 
mai amintit în cîteva rînduri și cu 
toate promisiunile făcute de acesta 
antrenorului său (Gh. Dimeca) nu 
s-a constatat nici o schimbare tn 
bine.

In asemenea condiții, perspective
le alcătuirii unei echipe naționale 
omogene, cu înotători de valori a- 
proximativ egale la toate procedeele 
tehnice nu sînt de lcc roze. Oare 
secția de natație a clubului Dinamo 
nu poate face chiar nimic pentru 
readucerea acestor sportivi fruntași 
pe linia de plutire și angrenarea lor 
într-un proces de pregătire la nive
lul celor mai înalte cerințe ?

A. VASILIU

Pentru a prezenta cititorilor noș
tri o imagine completă, vom relata 
și cîteva aspecte extrasportive. Nu 
puțini au fost cei care au prezentat 
secretarului general a' federației, 
prof. Victor Firea, aprecieri din cele 
mai măgulitoare pentru comoortarea 
atleților. marea majoritate dintre ei 
socotind echipa României cea mai 
disciplinată dintre participantele la 
Crosul Balcanic. Politețea, amabi'.i- 
tatea și solicitudinea au fost carac
teristici comune sportivilor 
De la oficialii concursului 
directorul și personalul de 
a! hotelului Holidays, toți 
care am venit în contact au 
presionați de ținuta generală a atle
ților noștri

Preocupați de întrecere, sportivii 
au fost sensibili și la frumuseți’e pei
sajului. au vizitat cu plăcere, au cer
cetat 
tigiile 
știau 
dintre 
vadă 
tnânunte. Nu puțini erau cei ce își 
notau lucrurile ce li se păreau a fi 
deosebite, informațiile suplimentare 
obținute cu această ocazie despre A- 
cropole. Partenon, Sounion etc

Este cert că noul eșalon al atle
tismului — dorim, sperăm că aceasta 
este o caracteristică generață — 
vedește un plus de educație, de 

tere. în ultimă instanță de civi
le, plus datorat eforturilor ge

nerale susținute, continue, ce se fac 
in țara noastră pentru ridicarea în
tregului popor pe o treaptă supe
rioară de civilizație. Ca reprezen
tanți a: României socialiste, tinerii 
atleți au știut să fie Ia înălțimea 
onorantei lor misiuni. Le dorim tu
turor sportivilor noștri, le-o cerem 
chiar, să se comporte asemenea cro- 
siștilor sau chiar mai bine

Hristache NAUM

români, 
pînă la 
serviciu 
cei cu 
fost im-

cu nestăvilită curiozitate ves- 
anticei Elade. Era evident că 
bine semnificațiile fiecăruia 
monumente, că doreau să le 

îndeaproape, să afle noi a-

- do- 
de cu-

1Î7A'

Cum își petrec ei res- 
disponibil pentru an- 
Henipel face curse 

București — Constanța 
(în interese personale)

JOCURI DE
Incepînd cu etapa a XVII-a, pro

gramată azi și mîine, campionatul 
feminin al primei divizii intră în 
faza întîlnirilor de miză și interes, 
în care acumularea de puncte trece 
pe primul plan. Cea mai importan
tă partidă a etapei ni se pare cea 
dintre bucureștenele I.E.F.S. și Di
namo (programată azi, de la ora 
17,30, în sala Dinamo). Pentru am
bele formații, rezultatul acestui 
meci ar putea fi decisiv în califica
rea în turneul final pentru locurile 
1 4.

Tot în București (sala Progresul), 
formația Medicina are o sarcină 
ușoară în fața codașei clasamentu
lui, Constructorul Arad.

Fruntașele. Rapid și Penicilina, 
au de susținut în deplasare, la Ti
mișoara și respectiv Constanța, par
tide mai dificile ce s-ar putea solda 
cu cedări de seturi și chiar cu o 
mare surpriză...

La P. Neamț și Sibiu — luptă a-

ASOCIAȚIILE SPO RTIVE
(Urmare din pag. 1) amenajări

Toate aceste detalii ne-au fost oferite 
de prof. Teodor Szilaghi, responsabilii! 
catedrei de educație fizică a Institutului 
de mine din Petroșani. Același interlo
cutor ne-a precizat că încă în această 
primăvară vor fi „atacate” șanțurile de 
drenaj- ale viitorului complex sportiv, 
că cea mai mare parte a lucrărilor va 
fi executată de către studenți, prin 
muncă patriotică, ei fiind, de fapt, bene-

de robust 
dimensiuni

ficiarii direcți aț viitoarelor 
sportive.

Ne cuprinde un sentiment 
optimism, cînd ne gindim ce 
va căpăta sportul de masă și de per
formanță studențesc din Valea Jiului, 
atunci cind proiectul amintit va fi inte
gral realizat. Un proiect la Împlinirea 
căruia studenții contează pe larga soli
citudine a Ministerului Educației și în- 
vățămîntului și pe sprijinul generos — 
ca întotdeauna de altfel — al conduce
rii Institutului.

MIHAI, ȘEFUL COMISIEI 
SPORT-TURISM DIN CONSILIUL JUDEȚEAN SINDICAL DÎMBOVIȚA

TÎRGOVIȘTE: DIALOG CU Gh.

— In județul nostru există o sin
gură stațiune balneară, la Pucioasa, 
în colaborare cu Consiliul orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
Pucioasa, comisia județeană cu pro
bleme de sport și turism a luat mă
surile necesare pentru înființarea 
unui centru de schi dotat cu echipa
mentul sportiv necesar. Aceste ma
teriale se găsesc atît la asociația 
sportivă Progresul Pucioasa, cit și

în județul Dîmbovița, activitatea 
sportivă de masă are o frumoasă 
tradiție, oglindită în cifrele "grăitoa
re ale participanților la diferite în
treceri sau concursuri organizate de 
comitetele sindicatelor. Parcurgem 
traseul propus privind „CAMPIO
NATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE", 
cu amabilitatea tov. Gheorghe Mi
hai, șeful comisiei sport-turism din 
cadrul Consiliului județean sindical- 
Dîmbovița i

— Cum a fost organizată ac
tivitatea de masă la nivelul sec
țiilor din întreprinderile Jude
țului ?

— Activitatea sportivă de masă 
din cadrul asociațiilor sportive se 
organizează pe secții și ateliere, în 
cadrul întreprinderilor, ținîndu-se 
seama de preferințele oamenilor 
muncii și de baza materială exis
tentă Sînt cîteva comitete ale sin
dicatelor și comisii ale asociațiilor 
sportive cti o mare experiență în 
organizarea activității epmpetiționa-

le i Flacăra Moreni, Uzina mecanică- 
Moreni, Chimia Gățști, Metalul Tîr- 
goviște. Turbina Doicești și Textila 
Pucioasa. In privința acțiunilor tu
ristice se evidențiază asociațiile 
sportive Schela Tîrgoviște și Uzina 
mecanică-Mija. întrecerile se desfă
șoară sistem divizie, tur-retur.

— Ne-ați putea enumera cele 
mai ample acțiuni 
masă din județ ?

— Au fost organizate etapele ju
dețene ale cupelor pe 
producție (petroliști, 
metalurgiști, textiliști). 
deosebită a fost acordată organizării 
duminicilor cultural-sportive de o 
serie de asociații sportive, ca Vic
toria, Uz. mecanică-Moreni, Turbina 
Doicești, Textila și Trainica Pucioa
sa, Chimia, Uzina de reparații piese 
de schimb Găești șî altele.

— Cum s-a preocupat Consi
liul județean pentru angrenarea 
în activitatea sportivă a oameni
lor muncii veniți la odihnă ? ,

sportive de

ramură de 
constructori, 

O atenție

deso lacune la 
de la distanță, 
vînd a eficiență mult ________ ,
față de nivelul obișnuit Apoi, ten-» 
dința Bpre un Joo statio, pozițional, 
a caracterizat evoluția echipelor 
S. C. Bacău, Independența Sibiu 
și Dinamo Brașov, în vreme ce 
Universitatea București.
București și Politehnica 
folosind circulația rapidă, au 
zat mai mult pe incisivitatea ju
cătorilor 
tea Cluj, 
Timișoara 
fluctuație 
păstreze 
cursul întregului joc.

O altă problemă care ne-a .a- 
tras atenția și se cere rezolvată în 
jocurile de la Ploiești este pasi
vitatea apărărilor sau, mai bine 
zis, convingerea din ce în ce mai 
accentuată (dar complet greșită I) 
că blocarea șuturilor este mai efi
cientă decît ieșirea la jucătorul cu 
mingea.

In fine, referindu-ne la actuala 
situație din clasament, subliniem 
faptul că ea este departe de a fi 
mai clară decît îp urmă cu două 
săptămîni, același număr de 5 e- 
chipe trăind sub apăsătoarea ten
siune a retrogradării-

în altă ordine de idei. turneul 
de la Ploiești va găzdui una dintre 
confruntările cele mai așteptate i 
Steaua—Dinamo,

Iată, în încheiere configurația 
actuală a clasamentului i

1. Steaua
2. Dinam o Buc.
3. Univ. Buc.
4. „U“ Cluj
5. Indep. Stbiu
6. S.C. Bacău
7. Trotușul
8. Dinamo Brașov
9. Politehnica Tlm,

10. Pollt. Galați

Dinamo
Galati, 

mi-

de semicerc. Universita- 
Trotușul și Politehnica 
manifestă încă o mare 
de forfnă, 'nereușind să 

același tempo pe par-

LA GALATI
Ștefan (Galați) pot

Paul IOVAN

9

prestate 
fi date 
urmate 
zenți aci, la „Criteriul tineretului".

de Ion
ca exemplu, și ar trebui 
și de ceilalți oficiali pre-

DE

Gorea (Reghin). Foto : C. BEREȘTEANU

12
16
12 
ii 
ii

9
7
7

319—205 30 
276—196' 25 
244—198 ™ 
256—271 
249—237 
233—260 
227—256 
231—270 
225—262 
217—262

„CRITERIUL TINERETULUI
GALAȚI. 24 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). In Palatul Sportu
lui din localitate vor fi cunoscuți 
sîmbătă seara, cîștigătorii celei de 
a 3-a ediții a ..Criteriului tineretu
lui" la box. După cele două reu
niuni preliminarii putem afirma că 
lupta pentrU întîietate, confirmată 
și de dîrzele dispute ce au avut 
loc, va fi foarte interesantă și, spe
răm, de o calitate tehnică și spec
taculară în măsură să satisfacă e- 
xigențele acestui mare iubitor de 
box, care este publicul din frumo
sul port dunărean.

Anticipînd asupra ultimelor me
ciuri putem afirma că vor fi cî- 
teva întîlniri care dețin capul de 
afiș al galei finale. La categoria 
cocoș, Marian Lazăr (Steaua) va 
încerca să se impună în fața teh
nicianului Ion Vladimir (Dinamo). 
Dacă primul va ști să „ocolească" 
directele de stînga ale dinamovis- 
tului și se va impune în lupta de 
aproape, atunci poate spera la vic
torie. altfel...

Categoria semiușoară va opune pe 
Ion Adam (Steaua), lui Ilie Tîrîlă 
(Constr. Galați), care a reușit să-l 
elimine din competiție pe favori
tul categoriei, Adrian Guțu. Con
fruntarea finaliștilor va fi demnă 
de urmărit atît prin realizările an
terioare ale ambilor pugiliști, cît 
și prin disputa acerbă ce o vor da 
pentru selecția în lotul național. în 
ce'elalte meciuri ale finalei există 
cîte un favorit, dar în box nicio
dată nu se pot face pronosticuri si
gure. așa că mai bine să așteptăm 
sfîrșitul luptei dintre corzi.

Acum, cîteva cuvinte despre ar
bitrii de ring, care aici la Galați 
au comis cîteva erori ce puteau

sau chiar au influențat unele dispu
te. Joi seara, arbitrul gălățean Ni- 
culae Tătaru a coin is o greșeală 
flagrantă, descalificînd pe greul 
brașovean Marian Văcaru, într-un 
moment cînd această hotărîre tre-

Azi
divizia

fl
A

mîine, in 
feminină

MIZĂ Șl INTERES
cerbă pentru puncte, atît de nece
sare fiecăreia dintre echipele aflate 
în zona periculoasă. Dar iată pro
gramul complet al etapei (între pa
ranteze, rezultatele din tur) : Dina
mo — I.E.F.S. (0—3). Universitatea 
Timișoara — Rapid (0—3), Ceahlăul 
P. Neamț — C.P.B. (3—1), C.S.M. 
Sibiu — Constructorul București 
(3—1), Medicina București — Sănă
tatea Arad (3—0), Farul — Penici
lina (0—3).

în competiția rezervată diviziona
relor A masculine „Criteriul Primă
verii", azi și mîine se dispută par
tidele etapei a doua : Progresul — 
I.E.F.S. și Steaua — Dinamo (azi, 
în sala Progresul, de la ora 17), în 
seria I, Rapid — Viitorul Bacău 
(mîine în sala Dinamo, ora 8) și 
Unirea Tricolor Brăila — Politehni
ca Galați, în seria a II-a, Tractorul 
Brașov — Universitatea Craiova și 
„U“ Cluj — Politehnica Timișoara, 
în seria a III-a.

Ia Consiliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport Pucioasa și pot 
fi împrumutate de către oamenii 
muncii veniți la odihnă. în pe
rioada de vară, la cabanele ce a- 
parțin acestei stațiuni și în oraș 
se găsesc jocuri de șah, mingi de 
volei și de fotbal, alte materiale 
sportive. In plus, Comitetul sindical 
al stațiunii organizează pentru fie
care serie de oameni ai muncii ve
niți la odihnă, excursii turistice 
pentru vizitarea muzeelor din jude
țul nostru și cele din județu] Pra
hova.

Mișu AVANU

rm. vîlcea : zzOltuT\ prima asociație sportivă a județului 
facilitat — moral și material — amena
jarea unor spații pentru sport și chiar 
a unor construcții specializate. Asocia
ția sportivă Oltul posedă la această 
oră o arenă de popice cu 4 culoare 
(unică prin1 dimensiuni, pe județ), o 
sală de pregătire fizică și, paralel, pen
tru haltere (12 X 8), u-n teren de fotbal 
prevăzut cu vestiare și întreaga insta
lație sanitară adecvată. Iar în curs de 
amenajare : terenuri pentru jocuri spor
tive (baschet, volei și handbal) și tenis 
de cîmp.

De bună seamă, cei de la „Oltul*4 Rm. 
Vîlcea se gîndesc și la performanță. 
Deocamdată, ei se laudă cu tinerii ae- 
romodeliști, campioni naționali, cu e- 
chipa de fotbal, care activează în divi
zia C (acum însă cu rezultate nesem
nificative, care o situează tocmai pe 
locul 11 în clasament), cu șahiștii — 8 
sportivi au categoria I, cu jucătorii de 
popice, care aspiră la un loc în prima 
divizie.

Sînt obiective posibile, dacă ținem 
seama că „Oltul" dispune de un activ 
de instructori voluntari foarte inimoși 
și pricepuți : Gh. Ciofică (fotbal), ing. 

Costea (șah), Augustin Munteanu 
(haltere), ing. D. Cotulbea (popice), M. 
Bușoi (handbal) etc.

Prin tot ce s-a realizat pentru sport 
și mai ales prin* perspectivele care e- 
xistâ, „Oltul" are toate șansele să se 
mențină în fruntea asociațiilor sportive 
vîlcene,

//
Asociația sportivă „Oltul" din Rîmnicu 

Vîlcea (președinte, Victor Cheler) este 
— după aprecierile Consiliului sindical 
județean — cel mai bun nucleu sportiv de 
masă și de performanță care funcțio
nează pe lingă o întreprindere, în spe
ță C.E.I.L. Mai bine de 1 200 de mem
bri își desfășoară activitatea în această 
asociație sportivă. Ei practică atletismul, 
boxul, popicele, halterele, tenisul de 
cîmp și, bineînțeles, fotbalul. Le prac
tică, cu mici excepții, la tfcivel de ma
să, în cadrul atelierelor și al secțiilor. 
Sportul reprezintă, pentru mai bine de 
40 la sută dintre iubitorii de exercițiu 
fizic de la „Oltul" Rm. Vîlcea, o acti
vitate care interesează, place și care 
este prezentă apoape zilnic în viața 
lor. Avem în vedere, mai ales, pe sa- 
lariații secțiilor P.A.L., placaje, deru
lare și tehnico-administrativ.

40 la sută dfntre salariați, așadar. în 
activitatea sportivă. Este mult ? Este pu
țin ? Dacă ținem seama de faptul că la 
C.E.I.L. sînt încadrați, într-o bună mă
sură, oameni mai în vîrstă (oricum tre- 
cuți peste 35 de ani), atunci coeficien
tul nu este de neglijat. Și tot astfel 
este de apreciat că o bună parte din
tre cei ce își desfășoară activitatea de 
producție la C.E.I.L. 
locuiesc în comunele 
deci, naveta de la și 
dere.

Oricum conducerea 
general, ing. Gh. Alboiu 
deosebite în sprijinirea activității spor
tive. în primul rînd, prin aceea că a

sînt oameni care 
Învecinate și fac, 
pînă la întreprln-

C.E.I.L., director 
are merite

Tiberiw STAMA

Marian Lazăr (dreapta) punctează scurt in partida cu D. 
buia aplicată exact beneficiarului 
deciziei, Alexandru Mureșan (Stea
ua), care a. ținut tot timpul, a lovit 
incorect, comițînd obstrucții după 
obstrucții. Un alt arbitru localnic, 
Kevorkian, în partida Dinu Con- 
durat (Steaua) — Costel Nedea 
(Constr. Buc.), l-a „văzut" învin
gător pe... învins, deși Condurat cîș- 
tigase meciul la cel puțin 2—3 
puncte diferență.

Sperăm că la reuniunea finală 
vor fi programați arbitri care să 
lase lupta liberă, să intervină doar 
în momentele oportune, iar învin
gătorii să fie cei reali. Arbitrajele

O ETAPA CU MECIURI

INTERESANTE, LA GRECO-ROMANE
Duminică se dispută etapa a Il-a 

a campionatului diviziei A la lupte 
greco-romane, care programează o 
serie de meciuri Interesante la Sla
tina, Tulcea (seria est), Satu Mare și 
Timișoara (seria vest).

Iată programul etapei : SLATINA: 
Aluminiu — A.S.A. Bacău — Rapid

MÎINE LA BUCUREȘTI,

UN MECI DE TRADIȚIE:
DAR ETAPA DE CAMPIONAT

Vorbeam 
pre „suspensul" 
rugby ; scriam 
dîrzâ ca oricind 
mentului, apreciind disputa pentru 
tiu mai pasionantă ca în alți ani, ,,Ti 
cii“ bucureștene (Grivița Roșie, 
ua. Dinamo) 1 s-au alăturat * 
an. cu mari șanse de izbîndă, ____
formații studențești din provincie, Ști
ința Petroșani și Universitatea Timi
șoara. Ei bine, cînd credeam că lupta 
s-a încins mai bine, cînd întrecerea pă
rea a se desfășura într-un climat nou, 
de deplină maturitate, cînd, în fine, ve
deam campionatul captînd atenția ama
torilor de sport din țară — iată-ne puși 
în fața unei surprize de-a dreptul ne
plăcute. O etapă amputată, care strică 
din start (etapa a treia a returului) 
farmecul întrecerii. Astfel, partida din
tre Știința Petroșani (locul I în clasa
ment) și Sportul Studențesc se amină, 
deoarece bucureștenii au plecat într-un 
scurt turneu în Franța. Dar dacă a- 
cest motiv de amînare are oarecari cir
cumstanțe (relațiile cu rugbyștii fran
cezi fiindu-ne! absolut necesare) în 
plus ni se servește, neașteptat, o altă 
mostră de... ușurință : aminarea (inad
misibilă) a . .................... _ t:
Grivița Roșie (locul II în clasament, fa 
egaLtate cu 
„motivul* că 
oameni în ]

într-un articol trecut des- 
din campionatul de 

despre lupta — mai 
— din fruntea clasa- 

ti- 
'roi- 

Stea- 
în acest 

două

partidei dintre Farul șl

ce ?liderul). De ce ? Pentru 
i XV-le litoralului are doi 
lotul național de juniori, 

care In aceste zile va participa la Tur
neul F.I.R.A., din Italia. Oare in cei 
doi juniori stă toată tăria... Farului ? 
Cu atita se pot lăuda rugbyștii din 
Constanța 7 Nu se gindesc el că soli- 
citlnd aminarea partidei lor (de ce li 
s-o fi aprobat ?). dau peste cap Întrea
ga întrecere care-și pierde sarea șl pi
perul ? Nu putem înțelege de ce n-au 
vrut să Joace 7 Nu au șanse nici la ti
tlu și nici nu sint amenințați cu retro
gradarea. locul lor de la mijlocul cla
samentului filndu-le asigurat. Avem

ESTE
STEAUA - DINAMO
PERTURBATĂ DE AMÎNĂRI...
face cu un exemplu din care re- 
că Interesele mărunte, „clublste” 

din păcate, asupra lntere- 
Și asta

de-a 
iese 
prevalează, . ___ _____ r
selor generale ale rugbyului. ___ _
tocmai acum cînd acest sport care tre
ce prin momentele dificile, are mal mul
tă nevoie de seriozitate decit oricind.

încolo ar mai fi de spus că Bucu- 
reștlul găzduiește derbyul „mini-etapei", 
partida STEAUA—DINAMO (mîine, la 
ora 11 pe terenul Ghencea). Un adevă
rat derby (și nu numai al etapei), 
deoarece echipa care pierde, rupe, de
ocamdată cel puțin, contactul cu frun
tea clasamentului și-și compromite se
rios șansele la titlu :

4. Steaua 13 8 2 3 223:104 31
5. Dinamo 13 8 2 3 129: 67 31
Egalitate aproape perfectă Intr-un

meci deschis oricărui rezultat. Prin 
simplă impresie, pronosticăm victoria 
echipei gazdă (Steaua), mal bine pusă 
la punct în acest început de sezon șl 
mult, mult mai eficace. In tur, re
zultatul a fost egal (6—6), după o par
tidă In care dinamoviștii au dominat șl 
au fost. în general, mai buni.

Iată șl formațiile probabile anunțate 
de cei doi antrenori :

Steaua : Durbac — Ionescu^ BudicS, 
Suctu. Braga (Teleașă) — Giugluc, 
Mateescu — Achim, Enăcescu, Ballnt 
— Postolache, Pintea — Mlhai (Bucur), 
Gheorghe, Ciornei. (Internaționalul Șer- 
ban este indisponibil, fiind operat de 
menise).

Dinamo : Hulă (Dăiciulescu) — Con
stantin. Nlca. Dragomlrescu. Coravu — 
Nicolescu, Florescu — I. stoica, Prosl, 

Dărăban, Țurlea — Baeiu,

București | TULCEA : Pescărușul 
Steaua — Dunărea Galați; ~ ” 
UȚI : Iprofil — C. S. Pitești 
taiul București (seria est); 
REȘTI : Dinamo — A.S.A. 
Progresul București ; SATU ______
Olimpia — Electroputere Craiova — 
Vulturii textila Lugoj ’ TIMIȘOARA: 
C.F.R. — Crișul Oradea — Steagul 
roșu Brașov (seria vest).

înaintea acestor confruntări, în 
fruntea clasamentelor se află echipe
le : seria est — Aluminiu Slatina 
55—14 6 p, Steaua 34—14 6 p, Dună
rea Gala(i 34—30 6 p ; seria vest — 
Dinamo București 71—5 6 p, Vulturii 
textila Lugoj 50—14 6 p, Progresul
București 38—21 6 p.

★
Finala campionatului republican al 

școlilor profesionale se va disputa la 
Sibiu, între 6 și 8 aprilie. In zilele 
de 6—7 aprilie la lupte libere, iar 
la 7—8 aprilie la greco-romane. în 
consecință, etapa de zonă a campio
natului național al juniorilor la lupte 
libere se modifică astfel : în Ioc de
8— 9 se va desfășura în zilele de
9— 10 aprilie la Ploiești, Hunedoara, 
Tg. Mureș și Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

Zonele la greco-romane — progra
mate la Constanța, Reșița si Tg. Mu
reș — se vor ține în zilele de 15—16 
aprilie, iar etapa de la Botoșani la 
16—17 aprilie. ,

RADA-
— Me- 
BUCU- 

Cluj - 
MARE :

I.
Roman —
Caraiman, Gh. Stoica.

în rest, mai sînt programate urmă
toarele • partide : Rulmentul Bîrlad — 
Gloria (în tur 10—14) ; Universitatea 
Timișoara — Agronomia Cluj (10—0) ; 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Iași (6—16).

D. CAILIMACHI

„SPERANȚELE” RUGBYULUI ROMÂNESC AU PLECAT LA ROMA
Un vagon special, plin de yoie 

bună și tineri rugbyști, a părăsit 
ieri seara la ora 22,17 Capitala. în- 
dreptîndu-se, pe cale de fier, spre 
Roma. Un mănunchi de 20 tineri 
au plecat în Italia cu o misiune 
deosebit de dificilă i să reprezinte 
onorabil rugbyul românesc în ca
drul Turneului F.I.R.A.’72 pentru 
juniori. în compania unor echipe 
ce reprezintă elita sportului 
balonul oval din 8 țări. 
Romulus Moldoveanu, 
Stoica, Pavel Bidirel, 
Varga, Marin Ionescu, 
echipei, și ceilalți vor pleda pentru 
prestigiul rugbyului românesc-

înaintea plecării, Nicolae Pădu- 
reanu, conducătorul delegației ne-a 

ipua i .Vom trece cred ușor de e-

cu 
tineri ca 
Octavian 

Gheorghe 
căpitanul

chipa R. F. a Germaniei (29. III) 
țară cu un rugby de o valoare in
ferioară celui practicat la noi. Apoi, 
cred, vom întîlnia Italia (31. III.) 
care este de așteptat să învingă 
Cehoslovacia. Firesc ar trebui să 
trecem mai departe — afirm a- 
ceasta bazat pe valoarea rugbyu- 
lui din România și Italia — ur- 
mînd să întîlnim în finală Franța 
(2. IV). Va fi dificil însă să învin
gem pe italieni. Fiindcă sînt pe 
teren propriu și au rugbyjti care 
joacă în prima categorie. Vom face 
totul însă pentru a ieși de pe te
ren cu fruntea sus". Au mai făcut 
deplasarea doctorul Ion Stavracbe, 
antrenorii Nicolae Vizitiu și Sergiu 
Wieslberg,

A apărut numărul 6 al revi£ 
tei ilustrate „Sport", cu un bo
gat, variat și interesant conți
nut, din care spicuim următoa
rele materiale :

• Prezentarea Campionatului 
mondial de hochei de la Bucu
rești ;
• Fotucronica meciului de 

box dintre Cuțov ji Dobrescu;
• Comentariul 

de atletism <
• FOTBAL: 

dreaptă fotbalul ? ; Va fi Bum 
gău o pasăre Phonix ?; Ima
gini de la ultima etapă a cam
pionatului diviziei A ;
• Un fotoreportaj de gimnas

tică de la Liceul de educație 
fizică din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej
• La 

tatea și frumusețea 
voastră" 
ta actriță a Teatrului 
„I. L. Caragiale" — 
Bulcă;

•i Rubricile Orizont 
Viața sportivă. Sport 
zin — completează 
sumarul numărului 6 
tei „Sport", pe care puteți să 
vi-1 procurați de îndată.

,,europenelor" 
de la Grenoble; 

încotro se în

> 
rubrica „Pentru sănă- 

dumnea- 
talenta- 

Național 
Ioana

este prezentă

extern, 
maga- 

armonios 
al revis-

M. Fr.
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LA STEAUA, DUPĂ MECIUL
DE LA MUNCHEN

Intr-o zi de septembrie, sub un 
soare fierbinte și pe un teren cu 
nisip și pietriș, Steaua își începea 
frumoasa aventură în „Cupa Cu
pelor", terminind la egalitate (0—0) 
cu o echipă necunoscută, pe nume 
Hibernians Paola La Valeria, din 
Malta. Se mai chinuiseră pe insula 
din Mediterană și alte echipe cu
noscute, dar lumea uitase și era 
supărată pe Steaua. De altfel, erau 
supărați și jucătorii bucureșteni. 
în autobuzul de la La Valetta la 
aeroport, Tătaru ne promitea cinci 
goluri la București, dar partida re
tur avea să fie cîștigată cu numai 
1—0 și aceasta... datorită unui au
togol i Apoi, pe stadionul din Bar
celona, Steaua realiza un neaștep
tat 1—0, pentru ca la București să 
repete victoria, cu 2—1.

Așa a ajuns echipa bucureșteană 
față în față cu faimoasa Bayern 
Munchen, formația lui Beckenbau
er și a „tunarului" Minier, liderul 
golgeterilor de la Campionatul 
mondial din Mexic. Cum s-a ter
minat dubla confruntare, se știe:

descalță, nu alta. Helmut Schiin 
îmi spunea că tactica echipei ro
mâne a fost cea mai potrivită. 
Dacă atacul era mai activ, nu se 
știe ce ieșea".

Constantin : „Aș vrea să repet 
ceea ce am spus la venirea din 
Brazilia : să ne judecați după me
ciurile cu Bayern Munchen. Și 
iată, am făcut o treabă bună. In si
nea noastră, sîntem supărați că am 
ratat o victorie la București. Dar 
ne-a eliminat o mare echipă. Fot
balul nostru e oricum în progres".

Cit a fost de greu meciul pentru 
Bayern ? Iată ce ne spune Negrea : 
„Cînd arbitrul a fluierat sfirșitul 
meciului, Beckenbauer și Mflller 
s-au imbrățișat. Atunci i-am spus 
lui Vigu : „Iată, jucători atit 
mari se bucură nemaipomenit 
mult că au obținut calificarea 
fața echipei noastre". Da, ceea 
ne-a spus Negrea are o 
semnificație...

Bujor Hălmăgeanu, la cei 32 de 
ani ai săi, a fost unul dintre cei 
mal buni jucători. Am rămas sur

de 
de 
in 
ca

anume
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Sportul
• Partide de atracție, care promit dispute pasionante, ia constanța.
Cluj, Ploiești, și craiova • crișui și c.r.R. Cluj joaca mîine o „cane 

I marc** • Meciurile slut programate de la ora io (cu excepția 

| jocului Petrolul—Rapid, care este televizat șl începe la ora 14)

[ ETAPA A XVII l-a DOMINATĂ DE
i
i
I
I
I
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DERBYUL F.C. ARGEȘ-STEAGUL ROȘU
F.C. ARGEȘ-STEAGUL ROȘU

— vor purta furniza un

ADAMACHE: 
la valurile astea ?'

După „sincopa Metalul", suferită în optimile Cupei, F. C. Argeș a 
recuperat strălucit in durul examen susținut in compania feroviarilor 
bucureșteni, descinzind pentru partida de mîine — în propriul fief — în 
chip de ticelider

Va veni lume multă să-i iadă la lucru pe proaspeții urmăritori ai 
tricoului galben — Dobrin, Frățilă, Clteanu și Vlad — ca să nu-i numesc 
decit pe cițiva dintre favoriții suporterilor piteșteni. Ei, elevii lui Hala- 
gtan, împreună cu fotbaliștii brașoveni — nu o dată adversari incomozi 

Pitești meci mare. (EFT1M1E ICNESCU)
F. C. ARGEȘ

In afară de Radu, care continuă 
să aibă piciorul în ghips din jocul 
cu S. C. Bacău, întregul lot a fost 
przent la antrenamentele ' intense 
desfășurate zilnic Joi, piteștenij au 
suținut două reprize de joe-școală 
cu echipa de tineret, și o repriză 
a 30 de minute cu divizionara C. 
Flacăra roșie București de care au 
dispus cu 3—1, prin golurile inscrise 
de Ivan, Jercan și D. Ștefan. La a- 
cest joc, Dobrin a făcut o ușoară 
întindere de ligamente, iar Frățilă 
s-a resimțit după un accident mai 
vechi, neputînd juca pînă la sfîrși- 
tul partidei. In cazul cînd Dobrin și 
Frățilă vor fi recuperați, ,.ll“-le 
piteștean va fi cel care a învins Ra
pidul. (Ilie FEȚEANU, coresp. juri.)

STEAGUL ROȘU
Stimulați de rezultatele obținute 

în primele două etape ale returu-

DINAM0 - POLITEHNICA

UNIVERSITATEA CRAIOVA-S.C. BACAU

Vnul din multele dueluri pe care le-a avut, și le-a pierdut Gerd Miiiler 
cu apărătorii echipei Steaua. De data aceasta, l-a stopat Hălmăgeanu. 

Foto : WERNER RZOHACZEK — Munchen

a
cel de

1—1 la București și 0—0 în orașul 
viitoarei olimpiade.

Așadar, Steaua părăsește presti
gioasa competiție internațională mai 
mult decît onorabiL Este eliminată 
în sferturile de finală fără să fie 
învinsă. Golaverajul general : 5—2, 
fără să fi primit vreun gol în de
plasare. E o performanță !

Desigur, jocul cel mai greu 
fost acesta din urmă,
miercuri, de la Munchen. Joi- sea
ra, Steaua s-a înapoiat în Capi
tală. iar ieri i-am întîlnit pe an
trenori și jucători și i-am rugat 
să ne spună părerea lor despre 
acest meci, despre adversari.

„Echipă foarte bună — ne de
clara Valentin Stănescu. Am jucat 
închis și am mizat pe contra
atacuri, armă care la Barcelona a 
dat rezultate. Dar acum alta a fost 
situația. Bayern Munchen nu e 
C. F. Barcelona. Nici nu te lasă să 
te apropii de minge. Jucătorii vest- 
germani fac un marcaj formidabil, 
iar cind vii în contact cu ei, te...

prinși cind am aflat că în toamnă 
a vrut să abandoneze fotbalul ! 
Antrenorii l-au convins să renun
țe la această idee. Și iată, Hălmă
geanu joacă excelent. L-am între
bat cum a fost la’ Munchen. „Bine, 
ne-a răspuns. Echipa era pregătită 
și doar lipsa meciurilor a împie- 
dicat-o să realizeze mai mult".

Steaua își apreciază 
versarul. Și Ștefănescu, 
Coman, și Dumitriu III 
echipa Bayern. Dar toți 
știenți că puteau realiza

Ce impresie a lăsat 
Munchen ? Iată ce ne-a relatat țov. 
Maximilian Pândele, președintele 
clubului Steaua : „Am propus lui 
Bayern menținerea unor contacte 
strinse. După meci, conducerea clu
bului miinchenez ne-a declarat că 
e dispusă, oricind, să perfecteze 
jocuri cu formația noastră, care a 
avut o evoluție bună și o ținută cu 
adevărat sportivă".

lucid ad- 
Pantea, 

au elogiat 
sînt con- 

mai mult. 
Steaua la

Constantin ALEXE

MÎINE REÎNCEPE ÎNTRECEREA
DIVIZIA C

fot- 
_____  , __ _ , ale 

țării se vor alinia pentru a reînce
pe întrecerea lor echipele din cel 
de al treilea eșalon fotbalistic, Di
vizia C. Returul campionatului 
celor 167 de formații, o adevărată 
competiție cu caracter de masă, se 
anunță deosebit 
majoritatea celor 
fiind diferența 
care desparte combatantele atit* în 
fruntea, cît și în subsolul clasa
mentelor.

Iubitorii fotbalului, numeroșii 
suporteri ai acestor formații răspîn- 
dite în întreaga țară, începînd din 
București și pînă la Dorohoi, Si- 
ghetul Marmației și Deta, așteaptă 
de la echipele favorite comportări 
bune, jocuri frumoase, lipsite de 
durități. Sperăm că în acest retur 
spiritele vor fi mai calme, jucă
torii nu vor depăși limitele spor
tivității, în așa fel îneît meciurile 
să prilejuiască întreceri sportive 
loiale în care să cîștige cei mai 
buni.

In același timp, eșalonul al 
treilea al fotbalului nostru tre
buie să devină și o pepinieră pen-

Duminică, pe terenurile de 
bal din zeci și zeci de orașe

de disputat în
12 serii, dată 

mică de puncte

tru echipele din diviziile superioa
re. In acest scop, formațiile din 
Divizia C trebuie să crească ti
neri fotbaliști bine pregătiți, pen
tru ca dintre ei să fie alimentată 
divizia B și — de ce nu ? — chiar 
Divizia A. Pînă acum, puține echi
pe s-au străduit să îndeplinească 
acest deziderat, multe dintre ele 
urmărind rezultatul imediat.

Sînt, evident, în Divizia C o se
rie de formații bine puse Ia punct. 
O atestă și recenta ediție a popu
larei competiții, „Cupa României", 
în ale cărei faze superioare unele 
dintre ele au făcut zile grele 
multor echipe din Diviziile A și B. 
Printre aceste competitoare care 
încep mîine returul, cu o bună car
te de vizită se prezintă Tracto
rul Brașov — neînvinsă în tot se
zonul de toamnă, Constructorul 
Galați, Victoria Cărei, C.I.L. Gherla, 
Delta Tulcea, Vagonul Arad, Chi
mia Suceava, Flacăra Moreni, Rul
mentul Bîrlad, Metalul Tr. Severin 
ș.a., echipe cu mari șanse de pro
movare în categoria imediat su
perioară a campionatului național.

T. RABȘAN

SIMBATA

ATLETISM • Stadionul Viito
rul, de la ora 14,30 : Concurs 
organizat de clubul Viitorul.

BASCHET. Sala Constructo
rul, de la ora 17,30 : Academia 
Militară — „U“ București (m.B.), 
I.E.F.S. — Rapid (f.A.) j sala 
Giulești, de Ia ora 17 : Voința 
— Politehnica Galați (m.A.), Po
litehnica — „U“ Cluj (m.A.), Ra
pid — I.E.F.S. (m.A.) ; sala Ar
hitectura, de Ia ora 17 : I.E.F.S. 
II — Medicina (f.B.), „U“ Bucu
rești — Progresul Bucureșți (f.B.), 
Arhitectura — Voința (f.B.).

FOTBAL • Teren Laromet ora
14.30 : Băneasa — Minerva (cam
pionat feminin)! ora 16 : Tehno- 
metal — Laromet (divizia C).

LUPTE • Sala Floreasca,
16.30 : Triunghiularul de 
România 
Germaniei, 
categorii.

POLO • 
la ora 17 : 
Bulgaria și 
Cehoslovacia.

TIR 
(concurs 
Dinamo, ora 
manșa a H-a, armă liberă cali
bru redus.

VOLEI • Sala Dinamo, ora 
17,30: Dinamo — I.E.F.S. (f.A.); 
sala Progresul, de la ora 17 : 
Progresul — I.E.F.S. (m. A),

-....-----------------

Steaua — Dinamo (m. A) — me
ciuri în cadrul „Criteriului Pri
măverii", Medicina București — 
Constructorul Arad (f.A.).

DUMINICA

ATLETISM • Stadionul Viito
rul, de la ora 8 : Concurs orga
nizat de clubul Viitorul.

BASCHET • Sala Giulești,

ergem

de

— ”- Ungaria — R.F. 
turneu individual

ora
.libere" 

a 
pe

Bazinul Floreasca,
România
România

(juniori) 
(seniori)

de

• „Cupa 
republican)

9 : pistol

Primăverii
— Poligon 

viteză

la ora 9,30 : PTT — Progresul 
București (m.B.), Steaua — Mu
reșul (m.A.); sala Constructorul, 
de la ora 10 : Politehnica — 
A.S.A. Cluj (f.A.), Constructo
rul — Sănătatea S. Mare (f.A).

BOX • Sala clubului Grivița 
Roșie, ora 10 : Reuniune în ca
dru! campionatului municipal de 
juniori.

FOTBAL • Teren Dinamo, ora 
13: Venus — Carmen (campio
nat feminin)| ora 14: Dinamo — 
Politehnica (tineret rezerve), 
16: Dinamo — Politehnica 
(divizia A) | teren Metalul,
11: Metalul — Portul Con»tanța

ora
Iași 
ora
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S-ar părea că ne aflăm în fața unuia din cele mai simple meciuri 
ale etapei. Dinamo are avantajul terenului, a jucat foarte bine duminică 
la Brașov, echipa se află în creștere de formă, Dobrău reprezintă o solu
ție bună pentru indisponibilitatea lui Sătmăreanu II, in plus campionii 
au o mare sete de victorie, pe care n-au mai savurat-o de la meciul din 
tur, cu Steaua, deci de 5 etape. Politehnica marchează un reviriment, dar 
•— in mod normal — nu poate emite pretenții mîine.

Cu toate acestea, cine‘poate uita ultimele „isprăvi" pe teren propriu 
ale lui Dinamo, meciurile nule cu.Petrolul și C.F.R. Cluj? Așa că. mai 
reflectați înainte de a juca la Pronosport „1 solist" 1 (RADU UHZ.ICEANU)

DINAMO
Pregătirile campionilor în acea

stă săptămînă nu s-au putut desfă
șura cu efectivul complet, deoarece 
cinci dintre jucătorii de bază au fost 
convocați la lotul reprezentativ. 
Antrenorul D. Nicolae-Nicușor a lu
crat intens cu cei rămași la club, 
insistînd asupra unor carențe de 
ordin tehnic și tactic. De joi, Iotul 
s-a reunit, pregătind cu multă minu
țiozitate jocul cu team-ul ieșean, 
în privința formației pe care Di
namo o va alinia în fața Politehni
cii Iași se ridică unele semne de 
întrebare. S-ar putea să reintre Du- 
mitrache (care nu a jucat în parti
da cu Steagul roșu, fiind gripat), 
dar, absentează Sătmăreanu II (care 
duminică la Brașov a suferit o frac
tură de peroneu)

POLITEHNICA
în afara antrenamentelor zilnice, 

studenții au susținut miercuri după- 
amiază un joc amical la Roman, 
în compania formației locale Danu
biana. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate. 1—1 (0—1), în 
urma golurilor marcate de Cuper- 
man (min. 15), pentru Politehnica

I

lui, și mai ales de jocul bun de 
duminică, brașovenii ș-au pregătit 
intens, chiar și de două ori pe zi.

Joi, Steagul roșu a susținut un 
joc amical, la Mija, cu Metalul.

Pentru meciul de la Pitești, unde 
brașovenii au lăsat mereu o bună 
impresie, antrenorul N. Proca va 
trimite în teren următoarea echi
pă: Adamache — Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu — Pescaru, Cadar — 
Zotincă, Ghergheli. Pavlovici, Gydr- 
fi. (C. GRUIA, coresp. jud.)

învinși in tur, la Bacău, cu un scor de forfait (3—0), craiovenii vor 
face totul pentru a obține victoria sub privirile periilor suporteri. Cu 
un atac valoros (Țarălungă, Oblemenco, Pîrvu. Marcu). gazdele sînt capa
bile nu numai să cîștige, dar să și egaleze numărul de goluri primite la 
Bacău. Pe de altă* parte, elevii celor doi Rădulești. după un start mai 
puțin convingător, știu să se mobilizeze în jocurile din deplasare. Ce va 
rezulta din această „ciocnire" ? Greu de anticipat, deși gazdele au, fără 
îndoială, prima șansă. (GHEORGHE NERTEA).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenorul C. Cernăianu ne-a co

municat că nu va modifica forma
ția cu care a început jocurile în 
noul sezon competițional decit în 
cazul unor indisponibilități. Iată 
de ce, fundaș dreapta apare Velea,
------------------ . ....... — --------

FARUL-STEAUA

care îl înlocuiește pe Niculescu, 
nerestabilit încă. Joi, Universita
tea a întîlnit pe Victoria Tg. Jiu, 
de care a dispus cu scorul de 4—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Oblemenco (2), Marcu și Țarălungă.

Iată formația pentru meciul cu 
Sport Club : Papuc — Velea, Sa- 
meș, Deselnlcu, Ciocîrlan — Strîin- 
beanu, Donose — Țarălungă, Pîr- 
vu, Oblemenco, Marcu. (Șt. GUR
GUI, coresp. județean)

Meciul acesta promite mai mult decit altele. Miercuri, Farul a dat 
o replică foarte energică selecționatei naționale. Semn că echipa lui Cos- 
moc se apropie de punctul de echilibru. Iar Steaua vine cu orgoliul de 
a fi rezistat în fața lui Bayern la MUnchen. Dacă fundașii bucureșteni și 
Coman vor repeta duminică jocul lor precis, atunci constănțenii au puține 
șanse să marcheze. Înaintarea Stelei pare și ea prea puțin inventivă și 
periculoasă pentru o apărare în care Antonescu a reînceput să strălu
cească Partidă echilibrată oricum ai cîntări forțele. Realizările indivi
duale ale jucătorilor buni, imposibil de prevăzut, pot deveni, in cele din 
urmă, elementul departajant. (ROMULUS BALABAN)

compania Stelei cu care au realizat 
mereu jocuri spectaculoase. Spre 
satisfacția antrenorului Cosmoc, cu 
excepția lui Stoica, suspendat, nu 
există nici un semn de întrebare, 
așa că Farul va începe jocul de mîi
ne cu formația de bază: Ștefănescu 
— Ghircă, Mareș, Bălosu, Nistor — 
Tănase, Antonescu — Goleac, Cara- 
man, Oprea, Turcu. (Cornel POPA, 
coresp. jud.)

STEAUA
Reîntorși joi seara de la Miin- 

chen, unde au susținut partida re
tur din cadrul „Cupei Cupelor" cu 
formația F. C. Bayern, fotbaliștii de 
la Steaua și-au reluat vineri antre
namentele în vederea partidei de 
la Constanța. Antrenorii V. Stănes
cu și Gh. Constantin sînt mulțumiți 
de randamentul jucătorilor din par
tida de miercuri și speră într-un 

avizul 
lui

,,Stai liniștit, vreau 
cum îmi stă cu ea!“
de Al. CLENCIU 
S. NOVAC

CLUB BACAU

«, După jocul de miercuri cu lotul 
național, fotbaliștii constănțeni au 
mai făcut două antrenamente ușoare 
și cred într-o comportare bună în

rezultat bun. Se așteaptă 
medicului pentru utilizarea 
Iordănescu și Smarandache.

și Sîrcu I (min. 60), pentru Danu
biana.

Antrenorul V. Mărdărescu a de
clarat corespondentului nostru G. 
Groapă că intenționează să folo-

MARDARESCU : 
pentru nimic !'

„Mult zgomot

PETROLUL-RAPID

RUGIUBEI l 
numai să văd

Desene 
»i

SPORT
In această săptămînă, băcăuanii 

au urmat un program obișnuit de 
pregătire, care a cuprins antrena
mente zilnice. Miercuri s-au de
plasat la Bîrlad, unde au susținut 
un joc de verificare cu divizionara 
C Gloria, pe care au învins-o cu 
scorul de 4—0, prin golurile mar
cate de Vâtafu, Rugiubei, Pmteanu. 
și Băluță. Velicu a suferit o rup
tură musculară, așa că va fi în
locuit cu tînărul Doboș care de
butează cu 
tida de la 
probabilă, 
nori pentru
tea : Ghiță — Mioc, Catargiu, Do
boș, Comănescu — Vâtafu, Sinău- 
ceanu, Hrițcu — Dembrovsehi, Ru
giubei, S. Avrant.

această ocazie în par- 
Craiova. Iată echipa 
preconizată de antre- 
meciul cu Universita-

sească 
taș —
So fi an
Incze,
nilă (Mari ca).

următorii
Romilă I. 

— Romilă 
Cupennan,

JIUL-C.F.R. CLUJ

jucători : Cos- 
Ianul, Stoicescu, 

II, Simionaș — 
Lupulescu. Dă-

Meci hotăritor pentru singura echipă care nu a primit nici un golf!) 
în acest început de sezon și care speră să facă o minune: evitarea retro
gradării. Fortificat moral de draw-ul obținut în arena campionilor, plu
tonul doctorului Rădulescu va încerca mîine. la Petroșani, o dificilă inter
venție de transplantare de... puncte, pentru recuperarea celor pierdute în 
tur, acasă, grație a două autogoluri. Ar putea interveni însă și „feno
menul de respingere", pentru că — să nu uităm — E Iordache. actualul 
antrenor al minerilor, a răspuns mai înainte de C.F.R Cluj iar despăr
țirea nu s-a făcut cu flori și sărutări. Meciul de miine va fi și o 
cronică la partida de 
doara... (MIRCEA M.

JIUL
Deși a cîștigat și în

Jiul s-a pregătit cu toată seriozi
tatea pentrti meciul de mîine. An
trenorul Eugen Iordache nu aye 
probleme deosebite în alcătuirea 
echipei și, probabil, va începe par
tida cu 11-le de bază, 
Libardi și Cotormani în 
diană La pregătirile de 
cui săptămînii nu au 
Mulțescu și Făgaș, prezenți miercuri 
la trialul lotului național de ti
neret.

Cupă... C.F.R. Cluj — Jiul, de miercuri, la 
IONESCU)

tur, Ia Cluj,

adică cu 
linia me- 
la mijlo- 
participat

(divizia B) ; teren 
ora 9,30 : Traviata 
(campionat feminin), ora 
lectronica — Victoria 
(divizia C); teren Sirena, 
9,30 : Juventus — Doina 
pionat feminin), ora 11 : 
na — Unirea Tricolor ;
C) ; teren Autobuzul, ora 9,30 : 
Diana — Unirea Tricolor (cam
pionat feminin), ora 11 : Autobu
zul — T.M.B. (divizia C) ; teren 
F.R.F., ora 9,30 : Luceafărul — 
Speranța (campionat feminin), 
ora 11 : Mașini Unelte — Flacă
ra roșie (divizia C); teren C.P.B., 
ora 11 : Miorița — Voința (cam
pionat feminin)

LUPTE • Sala Floreasca, ora 
9,30: Triunghiular de „libere": 
România — Ungaria — R.F. a 
Germaniei, finalele turneului In
dividual pe categorii.

POLO • Bazinul Floreasca, de 
la ora 11 : România (juniori) — 
Cehoslovacia șl România 
niori) — Bulgaria.

RUGBY • Teren Ghencea, 
11 : Steaua — Dinamo (div.

TIR • „Cupa Primăverii' 
(concurs republican) — Poligo
nul Dinamo, ora 8: armă stan
dard (juniori și senioare) | Poli
gonul Tunari, ora 8,30 : talere 
(șanț și skeet), pistol liber.

VOLEI • Sala Dinamo, ora 8 : 
Rapid — Viitorul Bacău (m.A.), 
meci în cadrul „Criteriului Pri
măverii".

Electronica,
Dacia 

II : E- 
Lehliu 

ora
(cam- 
Sire- 

(divizia 
ora

(se-

ora
A) 
iM

,.LL .J'.. 1 "ALL...

avan-
Hune-

C.F.R. CLUJ
Din 5 martie, de cînd a 

în „hora" Cupei și apoi a campio
natului. ceferiștii clujeni — cu 
excepția etapei a Il-a a returului 
— au jucat tot pe alte meleaguri. 
Iată că urmează alte 
plasări, ambele partide 
piemat și Cupă — fiind 
în compania aceluiași 
Jiul. Din deplasările de pînă acum 
a rezultat o oarecare eboseaiă în 
ringul jucătorilor. Dovadă și me
ciul pierdut joi în compania divi
zionarei C Dermata Cluj (1—3). 
Pentru duminică, dr. Rădulescu 
și L. Munteanu preconizează să 
alinieze formația standard. (M. 
VICTOR)

intrat

două de- 
— cam- 
susținute 

adversar :

Rapid prinsese aripi după jocul de la Arad. Dar i le-a. frînt în mod 
neașteptat echipa din Trivale. Petrolul a început sezonul destul de greu, 
căci Adamache i-a smuls jumătate din zestrea planificată. Dar ploieștenii 
aveau să se bucure de necazul altora și să șe întoarcă de la Oradea cu 
un punct mare.

Prin prisma ultimelor rezultatp, Petrolul ar fi în avantaj. Dar, cele 
două formații au oferit întotdeauna jocuri atractive, încheiate cu rezul
tate neașteptate, care au oscilat detla l—6 la 6—0. Petrolul are avantajul 
terenului. însă totul depinde de duelul 
Lupescu, din care se pare că va lipsi

atacului ploieștean cu apărarea lui 
BOC.

Modalitățile de plată

la sistemele Loto-Pronosport
PETROLUL

la Oradea cu un... 
un moral bun, petro- 
intensificat pregătirile

întorși de 
punct și cu 
liștii și-au 
pentru meciul cu Rapid.

Cum era și firesc, atit la antre
namentele efectuate zilnic, cît și în 
jocul-școală. susținut miercuri cu e- 
chipa de tineret, un accent deosebit 
s-a pus pe jocul înaintării, pe ac
țiunile ofensive. In lotul ploieștean 
(cu excepția lui Mocanu) nu mai 
sînt indisponibilități și acum, așa 
cum spunea M. Dridea, se întreză
resc rezultate bune.

Formația probabilă: M. Ionescu — 
N. Ionescu, Bădin, Mierluț, 
tu — Crîngașu, Iuhasz 
Grozea, Moldovan, Dobre. 
coresp. județean).

RAPID
Antrenamentele zilnice 

diștilor din această

Ciupi- 
— Dincuță, 
(V. ALBU-

ale rapi- 
săptămînă au 

purtat amprenta corectării deficien
țelor constatate în meciul cu F.C. 
Argeș. S-a pus accent pe eficacita
tea înaintașilor și pe pregătirea fi
zică. După eșecul suferit duminică, 
jucătorii sînt hotârîți să facă o par
tidă bună la Ploiești. Boc însă este 
incert după întinderea suferită. ■ An-

(CONSTANTIN ALEXE)

i

RÂDUCANU ! „Petele argeșene 
cu benzină de Ploiești" 
trenorul Bazil Marian nu s-a 
lit încă asupra „ll“-lui pe

stabi- 
. „ . care-1

va trimite in teren, urmind să-l de
finitiveze înaintea deplasării echipei 
la Ploiești.

și Pronoexpres

U. T.A.-CRIȘUL
V T.A. față în față cu Crișul, în aparență un duel inegal Pledează 

pentru această bănuială, în primul rind, valoarea echipelor probată timp 
de 17 etape: U.T.A. locul 1, Crișul locul 16. In virtutea acestui decalaj 
demonstrat, ne putem aștepta la un „galop de sănătate" al lui Domide et 
compania prin rîndurile de apărare ale băieților lui Vlad, care-și vor 
încerca probabil o ultimă șansă de a supraviețui în prima divizie. Dar 
dacă Crișul va juca cu gîndul liniștitor „nu mai avem nimic de pierdut" ? 
In cazul acesta, U T.A. se vor descurca, cu siguranță, mai greu. (ION 
CUPEN)

La cererea mai multor partici
pant! reamintim că — în anul 1972 
— cîștigurile obținute la Loto, Pro
noexpres și Pronosport, se plătesc 
în aceleași condiții ca și anul 
trecut, adică:

— prin agențiile proprii plătitoa
re de cîștiguri;

— prin mandate poștale.
La fiecare dintre agențiile plă

titoare de premii din localitățile 
unde funcționează asemenea agen
ții, primesc premiile cîștigătorii care 
și-au dat adresa în orașul respec
tiv și au jucat la oricare agenție 
din județul în care se află acel oraș.

In București, premiile se achită 
la agențiile plătitoare Loto Prono
sport din sectorul în care se află 
agenția, la care au jucat.

Toți ceilalți cîștigători care au 
indicat adresa într-o localitate fără 
agenție plătitoare de premii sau 
într-o localitate cu agenție plătitoa
re de premii, dar au jucat în alt 
județ, primesc premiile prin man
dat poștal.

La agențiile plătitoare de premii, 
sumele cuvenite cîștigătorilor se a- 
chită acestora pînă cel mai tîrziu 
a 45-a zi de la data concursului sau 
tragerii la care au jucat.

Se precizează că — pentru a intra 
în timp în posesia cîștigurilor — 
participanții sînt obligați ca la 
depunerea biletelor considerate 
cîștigătoare să completeze cu litere 
mari de tipar, cu cerneală sau pas
tă, numele și prenumele (fără pre- 

xv. ", 1. strada, numă- 
apartamentul,

scurtări), localitatea, 
rul, blocul, etajul, 
județul.

U.T.A.
s-a întors din Anglia, 

miercuri după-amiază,
U.T.A. 

aterizînd, 
pe aeroportul din Arad. Antreno
rul Dumitrescu, socotind, că este 
necesară o zi de odihnă totală, 
după oboseala călătoriei și a me-

ham, a hotărît ca joi echipa să se 
repauzeze. Vineri, în schimb, 
textiliștii și-au reluat pregătirile. 
Nu se preconizează schimbări 
formație.

f/U" CLUJ-A.S.A. Tg. MUREȘ
A.S.A. este un adversar dificil pentru oricare dintre celelalte divizio

nare A. Indiferent că joacă pe teren propriu sau in deplasare, echipa lui 
Bone excelează prin organizarea jocului și disciplina în teren, afișînd in 
același timp o seriozitate exemplară. Mîine, la Cluj, va întilni insă un 
„unsprezece" aflat în mare... criză de victorii, lată un argument care ne 
permite să afirmăm că Anca, Uifăleanu, Adam, Lică, Barbu vor face tot 
posibilul pentru a-i „păcăli" de citeva ori pe masivii apărători mureșeni. 
(LAURENȚIU DUMITRESCU)

„U" CLUJ

LA TRAGEREA

DE CÎȘTIGURI :
71 11 33 82 15 85

603.293 iei.
13 fH 56

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

DIN 24 MARTIE 1972
FOND GENERAL

1.274.853 lei.
EXTRAGEREA I :5 41 59
Fond de .cîștiguri :
EXTRAGEREA a Ii-a : 30 78 54 18
Fond de cîștiguri : 671.560 lei.
Plata ciștlgurllor va începe în 

de la 1 aprilie plnă la 8 mai: ... ___
de la 4 aprilie pînă la 8 mal 1972 inclu-

Capitală 
în țară

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

După înapoierea de la Bacău 
(luni), studenții au efectuat zilnic 
cite un antrenament, accentul pu- 
nîndu-se în mod deosebit pe jocul 
cu mingea. Joi după-amiază echipa 
a susținut un joc-școală cu tineret- 
rezervele. Au absentat motivat Anca 
și Uifăleanu, care miercuri au ju
cat la Constanța în rîndurile trico
lorilor. In partida cu A.S.A., Ștefan 
Onisie va folosi probabil următoa
rea formație : Moldovan — Sudi, 
Pexa, Solomon, Mihăilă (Cîmpeanu), 
— Anca, Fanea — Barbu, Adam, Lică, 
Mureșan. Este posibilă reintrarea 
lui Cîmpeanu. (V. MOREA-coresp. 
Județean),

A.S.A. TG. MUREȘ
Duminică, sute de mureșeni vor 

lua drumul Clujului (Oficiul jude
țean de Turism și B.T.T. organizînd 
excursii în acest scop) pentru a în
soți și încuraja echipa favorită în 
dificila confruntare cu studenții clu
jeni. A.S.A. s-a pregătit cu asidui
tate toată săptămînă, antrenamen
tele de marți, miercuri și joi vi- 
zînd eliminarea caranțelor evidenția
te în partidele din primele două 
etape, cu Farul și Jiul. întrebat ce 
formație va alinia în meciul cu „U“ 
Cluj, antrenorul Tiberiu Bone n-a 
stat prea mult pe gînduri, oferin- 
du-ne un răspuns prompt : „Cea 
din meciul cu Jiul". Adică : Nagel — 
Szolosi, Boloni, Ispir, Czako — 
Naghi, Hajnal, Lucaci, Mureșan. Fa- 
zekaș, Varadi. (C, ALBU-coresp.)

— Aoleu, dacă mai ia și Broșov-
1 sec de tot!schi două căni, am să

CRIȘUL
Cu un picior în A și 

Crișul nu dorește decît 
lizeze o formulă de echipă vala
bilă, cu care să atace în bune 
condiții noul sezon, indiferent de 
divizia unde va juca. Meciul nul 
în compania Petrolului a semănat 
tristețe, dar în nici un caz panică 
în tabăra orădeană Crișul va în
frunta deci pe textiliștii arădeni 
în formația sa standard, înfiripată 

’ ' cu
s-a 

efl-

altul In B, 
să-și stabi-

după reluarea campionatului, 
care toată această săptămînă 
lucrat pentru îmbunătățirea 
cecității,

• Ora 14,15 : Petrolul — Ra
pid (transmisie directă tie la 
Ploiești). în pauză, aspecte din 
meciurile Benfica Lisabona — 
Feyenoord Rotterdam (5—1), 
Glasgow Rangers — Torino 
(1—0), Celtic Glasgow — Uj- 
pest (1—1), Standard Liege — 
Inter Milano (2—1) și Tottenham 
— U.T.A. (1—1), din Cupele eu 
ropene intercluburi.

• Ora 16,00 : Aspecte de It 
gala de selecție a lotului națio
nal de box (înregistrare din a- 
rena Circului de Stat), de la 
meciurile : Aurel Mihai — Ște
fan Boboc, Gabriel Pometcu — 
Eugen Gorea, Antoniu Vasile — 
Gh. Ciochină, Ion Covad — Ion 
Mocanu și Alec Năstac — Ion 
GyCrffi.



— Iugoslavia:partidei

GRUPA B A CAMPIONATULUI MUNDIAL DE HOCHEI A DEBUTAT
Gale, portarul echipei Iugoslaviei

Foto I Dragoș NEAGU
Fața tn față doi dintre cei mai buni jucători 

și McManama, atacantul formației americane

(Urmare din paQ. t)

perioritatea tehnică și.4actică a hn- 
cheiștilar polonezi a început să pri
meze în fața forței și ambiției ad
versarilor lor și scorul a prins a 
lua, treptat, proporții. Interesant

PUCURI
• Primul gol al actualei ediții 

a C. M. (grupa B) poartă semnă
tura nord-americanului Bob McMa
nama (nr. 7), care a fructificat o 
pasă excelentă primită din partea 
fundașului Bill Corkery (nr. 5). Și 
cel dinții hocheist care a făcut 
cunoștință cu banca celor penali
zați a fost tot un component al 
reprezentativei S.U.A. Aceasta se în- 
tîmpla după 4 minute și 15 se
cunde ale jocului inaugural, cind 
arbitrii l-au invitat pe Dave Hynes 
(nr. 23) pentru două minute în 
„cușca" specială pentru a se calma.

• In selecționata Iugoslaviei 
puteți urmări două grupuri de frați: 
Gorazd și Rudolf Hiti, Ivo, Milan 
și Bogo Jan. Ei sînt impărțiți, și tot 
frățește, în două echipe, H. C. Je- 
senice și Olimpia Ljubljana, cele 
mai bune formații din țara vecină, 
care-și dispută in fiecare an titlul 
de campioană. Singurul prilej de 
a se întilni și de a juca unul lingă 
celălalt li-l oferă doar echipa na
țională .'

• Intr-un colț al tribunei — an
trenorul emerit Sigismund Ferencz, 
unul dintre cei mai reputați spe
cialiști ai baschetbalului românesc

prind, e- 
Hocheiul 
privințe 

tot

este faptul că „desprinderea" învin
gătorilor s-a realizat prin cîteva 
goluri marcate aproape în același 
mod > atac norvegian, apărarea a- 
cestei echipe descoperită, contraatac 
polonez, fructificat cu ușurință.

Golurile au fost marcate în ordi
ne de : Zientara (min. 6), Zientara 
(min. 23), Frizlewicz (min. 25), Bat- 
kiewicz (min. 26), Kacik (min. 32). 
Tokarsz (min. 35), Goralczyk (min 
38), Zientara (min. 42) și Goralczyk 
(min. 59) pentru învingători, Bjol- 
back (min. 17) pentru învinși. 
Foarte bun arbitrajul cuplului J. Fi
lip (Cehoslovacia) 
(Japonia).

față. Acționind ca un mecanism 
bine sudat, formația germană a 
înscris gol după gol (Noack, Prusa, 
Thorrias, Karger de două ori) și in 
min. 35 conducea cu 7—0, pentru 
ca apoi să oprească „motoarele".

în final, japonezii au încercat 
să realizeze golul de onoare, reu
șind aceasta cu 70 de secunde îna
inte de sfîrșit, prin 
bitrajul lui Fischer 
Jahn (S.U.A.).

Ito. Bun ar- 
(Norvegia) și

și K. Isumisawa

CROSA ZILEI

Demonstrația
din R. D Germană

a serii, care a 
cu stiluri dife- 

Germană și Ja

Ultima partidă 
opus două echipe 
rite de joc, R.D. 
ponia, a debutat într-un ritm in
fernal. După ce Nickel a des
chis scorul, prelungind — în poar
ta lui Misawa — un puc șutat 
de la distanță de Braun, hocheiștii 
japonezi s-au năpustit pur și sim
plu spre butul 
o statură mai 
a adversarilor, 
iuți, au forțat
dividuale pe centru sau extremă, 
dar Rudi Herzig, cu reflexe ex
celente nu a putut fi învins. Din 
momentul în care Schiller (min. 
14,22) ; 
echipa 
jocul 
purtate 
asiatici

advers. Niponii, 
puțin impozantă 

dar extrem 
prin pătrunderi

cu
ca 
de 
in-

WALENTY ZIENTARA
(Polonia)

Unul dintre cei mai buni 
hocheiști care au evoluat ieri 
pe gheața patinoarului de la 
„23 August" a fost atacantul 
polonez Zientara. El a produs 
specialiștilor, și nu numai lor. 
o foarte bună impresie prin 
calitățile sale de conducător 
de joc, prin clarviziunea sa. 
Zientara și-a pus de multe 
ori coechipierii in poziții fa
vorabile de șut (el însuși s-a 
numărat printre marcatori), 
prezența sa în teren insem- 
nînd o permanentă amenin
țare pentru defensiva forma
ției norvegiene. Principalele 
sale calități ni s-au părut a 
fi: viteza debordantă, 
minarea in executarea 
blingurdor 
crasei.

Walenty 
ani) face 
\'ouy Târg

•li <

cialiști ai baschetbalului 
„Am venit să învăț, să 
yentual, vreo idee nouă, 
se aseamănă în unele 
cu baschetul; se joacă 
contra cinci (în teren), există 
cui zonei și apărarea om la 
Realmente, mă aflu în fața 
surse de inspirații".

cinci 
ata- 
om. 

unei

a majorat scorul la 2—0. 
R. D. Germane și-a impus 
colectiv bazat pe atacuri 

i în forță, căruia jucătorii 
nu i-au mai putut face

inde- 
dri- 

și in minuirea

z

vmetiliu.
această ispravă 

m. la București !

Zientara
parte din clubul 

din Podhale. c 
mică localitate din apropiere 
de Zakopane. Ieri a susținu 
cel de al 71-lea joc in « 
reprezemetiră a Polonie 
amintire de neuitat : tn 
la C. E. de juniori din 
landa grupa A) Zsentcra a 
fost desemnat ca cri mai

Întîlnirea de sărituri România —R. S. F. S. R

,23
internațională

Ieri a continuat la bazinul
August" întîlnirea 
de sărituri dintre reprezentativele 
României și R.S.F.S. Ruse. La băr
bați, I. Ganea a cîștigat și sări
turile de la trambulină arătîndu-se 
din nou mai constant decît prin
cipalul său adversar, sovieticul 
Kuznețov. Ultimul a pierdut însă 
și locul al doilea în favoarea com-

în „Cupa primăverii" la tir

Concursul republican de tir, „Cupa 
primăverii", care se desfășoară în 
Capitală, pe poligonul Dinamo, a 
avut ieri în program cîteva probe de 
mare interes, cum sînt armă liberă 
calibru redus 60 f. seniori, pușcă stan
dard 60 f. senioare și pistol viteză 
(manșa I). Concurenții' au avut parte 
de un timp cu totul nefavorabil ti
rului de performanță — 
nic și în rafele — care 
negativ rezultatele.

La proba băieților s-a 
mare pentru întîietate,

patriotului său Kalmikov, căci, și 
de astădată, a ratat o săritură care 
l-a privat de multe puncte. Foarte 
strînsă a fost lupta pentru primele 
locuri din întrecerea fetelor. După 
calificările disputate dimineața, 
Melania Decuseară a intrat după- 
amiază în concurs handicapată în 
fața Ludmilei Lukianovskaia. Dar, 
ea a reușit să refacă diferența 
printr-o comportare meritorie și să 
ocupe primul loc și la săriturile 
de la platformă.
Trambulină bărbați :
(România) 454.95 p ; 2. A. Kalmi
kov (R.S.F.S.R.) 437,25 p ; 3. A.
Kuznețov (R.S.F.S.R.) 419,45 p ; 4. 
A. Cij (R.S.F.S.R.) 389.80 p; 5. I. 
Ilieș (R) 332,90 p ; 6. G. Falich (R) 
313.65 p. Platformă femei : 1. Me
lania Decuseară (R) 287.25 p : 2. 
Ludmila Lukianovskaia (R.S.F-S.R .) 
271,95 p ; 3. Tatiana Usaciova 
(R.S.F.S.R.) 262.90 p : 4. Ecaterina 
Dimitriu (R) 260.10 p : 5.
na Evstafeeva (R.S.F.S.R) 254.45 p; 
6. Mîhaela Atanasiu (R) 171,20 p. 
(Rd. T.)

Clasamente :
1. I. Ganea

Valenti-

vînt puter- 
a influențat
dat o luptă

,____ _______ , trei concu-
renți aflîndu-se la egalitate de punc
te. Pînă la urmă, trofeul a revenit 
unui țintaș din. afara lotului, și anu
me, lui Mircea Antal de la I.E.F.S. 
La fete, spre surprinderea generală, 
a cîștigat o sportivă din provincie^ 
Ileana Daroczi, de la C.S.M. Cluj.

Prima manșă la pistol viteză s-a 
încheiat cu rezultate care nu exprimă 
obiectiv valoarea pistolarilor. Vîntul 
a făcut „ravagii" și la standul de vi
teză cu toate că este protejat de 
patru pereți. Unul dintre favorițl, de 
pildă, M. ___  _ . .
de cinci focuri la patru sec 
exact în momentul declanșării 
rafale de 
asemenea _____ , ___  _ ______
siluetă obținînd astfel doar 284 de 
puncte. După primele 30 de focuri 
conduce Ion Tripșa (Dinamo) cu 296 
p urmat de D. Iuga (Dinamo), V. A- 
tanasiu (Steaua) G. Maghiar (Dinamo) 
toți cu' cite 292

REZULTATE
bru redus 60 f. poz. culcat seniori i 
1., M. Antal (I.E.F.S.) 587 p (ultima 
decadă 100), 2. Gh. Sicroschi (Dina
mo) 587 p (99), 3. M. Ferecatu (Di
namo) 587 p (96), 4. Șt. Caban (Dina
mo) 586 p, 5. Em. Alsanyi (C.S.M. 
Cluj) 585 p, " ’ " ’ "■ ‘
585 p. Armă 
cat senioare f 
Cluj) 584 p, 
namo) 582 p, 
581 p.
■, întrecerile ______  . .
poligonul Dinamo, cu disputarea pro
bei de armă liberă calibru redus 
seniori (40 f — genunchi și 40 f în 
picioare) și pistol viteză manșă a 
Ii-a.

T. R.

Roșea a tras ultima serie 
iatru secunde, 

________ _____ ,__ I unei 
vînt care l-a deranjat în 
măsură, incit a „scăpat" o

p. armă liberă cali-

6. I. Codreanu (Steaua) 
standard 60 f. poz. cul-
1. Ileana Daroczi (C.S.M.
2. Marina Vasiliu (Di-
3. Ioana Soare (I.E.F.S.)
continuă azi, tot pe

Azi fi miine, la Mangalia

CD REPREZENTATIVELE UNGARIEI
Azi și miine are loc la Manga

lia, pe arena de asfalt mecanizată, 
dubla intilnire de popice dintre 
reprezentativele feminine și mascu
line ale României și Ungariei. Este 
cea de a 11-a partidă dintre popi
carii celor două țări. Ultima a avut 
loc în 1970. la București, și s-a 
încheiat cu victoria reprezentanți
lor noștri (2736—2453 la femei și 
5592—5421 la bărbați).

Cei doi antrenori români. Ale
xandru Andrei 'la echipa feminină i 
și Ferdinand Popescu (la echipa 
masculină) au selecționat pentru a- 
ceste meciuri pe vei mai în formă 
jucători și jucătoare. Astfel, din 
cele două loturi fac parte : Corne
lia Pelrușea. Elena Trandafir. Ana 
Petrescu. Crista Szoes, Floriea Ne- 
guțoiu. Elena Cernat. Ildiko Gro- 
zăvescu. Margareta Bordei. Rozalia 
Stefucz. Eriea Szăsz. precum șt Ion 
Mieoroiu. Petre Purje. Hie Băiaș. 
Iosif Tismănaru. Gheorghe Silves
tru. Ludovic Martina. Constantin 
Rădulescu. Ion Stefucz și Ludovic 
Kiss.

Popicarii maghiari au sosit joi 
seara La București $i ieri diminea- 
ță au plecat spre Mu-giLa. Din re- 

■ele maghiare fac pane, 
printre alții. Agnes Vati, Eva Me- 
szăros. Szofli Hursăn. Jdzsef Rakos. 
BeU Csânyi și Miklds Makkai.

Azi va avea loc întrecerea pe 
echipe, iar miine turneul indivi
dual. Arbitru neotru va fi Srepfan 
Pair (Iugoslavia).

prezen

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA TIMISOARA>

Runda a XII-a a consemnat 
mai puțin de trei întrerupte și 
atîtea remize. Doar Ghizdavu a cîș
tigat la Alexandrescu. Dar iată re
zultatele : Ghiț^scu — Paoli, Sam
kovici —. Espig, Honfi — Messing 
întrerupte, Pavlov — Kirov, Ungu
reanu — Cobo, Ghindă — Barcza

nu 
tot

remize. în întreruptele din runda 
a Xl-a : Espig — Honfi 0,5—0,5, 
Barcza — Ungureanu 0—1, Messing 
— Ghindă 1—0.

în clasament conduce Samkovici 
cu 8.5 p (1), urmat de Honfi 8 p 
(1), 3—5. Kirov, Ghizdavu, Ungu
reanu 7 p, 6. Cobo 6.5 p.

„CUPA PRIMĂVERII" LA HANDBAL FEMININ

RULMENTUL BRAȘOV LA PRIMA VICTORIE
TIMIȘOARA, 24 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru județean). 
Cea de a treia zi a turneului a de
butat cu. partida -dintre selecționata 
orașului Katowice și Vozdovac Bel- 

" ” celor 
de 

re
grad, partidă care a oferit 
prezenți un perfect echilibru 
forțe. în final însă, victoria a 
venit in extremis handbalistelor po
loneze CU 7—6 (3—4). 
realizatoare : Cearnasak
Katowice, Kadovic (3) 
dovac.

în al doilea meci, Rulmentul Bra
șov a înregistrat prima victorie din

Principalele
(3) pentru 

pentru Voz-

turneu întrecînd formația cehoslova
că Odewat Hlekovec cu 
14—9 (7—4). Rulmentul
Oancea (6) și Naco (4) principalele 
animatoare și realizatoare.

Ultimul joc, disputat între Uni
versitatea și O.R.K. Beograd, a ofe
rit spectatorilor satisfacția unei e- 
voluții superioare a timișorencelor, 
care au impresionat prin omogeni
tate și fantezie în atac. Scor : 21—9 
(12—7). Principale realizatoare : Popa 
(4), Neghină (4), Ibadula (4), Rigo 
(4), respectiv Adamovici (5). Turneul 
continuă.

scorul de 
a avut în

Petre ARCAN

EPILOG IA „SFERTURILE" CUPELOR EOROPENE DE FOTBAL
• Partide pasionante decise în ultimele minute ® Benfica și-a surclasat adversarul în uiți* 

mele 7 minute © Ferencvaros a realizat un procentaj maxim în transformarea loviturilor de la 
11 ml • „Golul de aur" marcat în deplasare • Meciuri la concurență la Glasgow!

men deosebit 
Ștefan Covaci 
invincibilitatea .
(atît în campionat cît și în meciurile 
oficiale din C.C.E.) de cînd ța cîrma 
echipei se află antrenorul român I In 
capitala Angliei, Ajax 
autogolul gazdelor, dar 
care îl era suficient și 
Așadar, o promovare 
pe deplin meritată I

Cu meciurile de miercuri seara, Cu
pele Europene au intrat într-o nouă 
fază, cea a semifinalelor. Partidele

SEMIFINALELE
C.C.E.

Ajax Amsterdam 
cu

Benfica Lisabona 
IS 

Internazionale
cu

Celtic Glasgow 
CUPA CUPELOR 
Dynamo Berlin 

cu
Dinamo Moscova

Bayern Miinchen
cu

Glasgow Rangers
CUPA U.E.F.A.

Tottenham
cu

Milan

Ferencvaros
cu

Wolverhampton
Turul la 5 aprilie, returul la 

, ~ : echipe sînt19 aprilie. Primele 
gazde în tur.

retur din sferturile de 
trei competiții au fost 
te decît indicau pronosticurile. Cine 
ar fi crezut intr-un scor egal la Glas- 
gov între Celtic și Ujpesti Dozsa (du
pă cd scoțienii au cîștigat la Budapest 
ta) sau o victorie și calificarea echi
pei Ferencvaros la Sarajevo ? Să tre
cem în revistă cîteva din aspectele 
mai semnificative ale partidelor care 
au clarificat promovarea echipelor în 
fazele finale ale celor trei competiții.

La Londra, Ajax a trecut un exa-

finală în cele 
mai pasionan-

de dificil. Băieții lui 
și-au dovedit din nou 
pe care o păstrează

a învins prin 
pentru califi- 
un scor egal, 
în semifinale

ia Glasgow!
proape de calificare. In min. 80, la 
scorul de 2—1 pentru Benfica, echipa 
olandeză se putea considera califica
tă, deoarece în primul joc Feyenoord 
cîștigase cu 1—0. Au .urmat 10 minu
te infernale, în care formația lui Eu
sebio a forțat mărirea scorului și pe 
care a reușit-o, partida încheindu-se 
în favoarea el, cu 5—1 I O lovitură 
necruțătoare pentru elevii lui Hap-

Atac la poarta lui Vieri (Inter), care blochează balonul din fața lui
Semmeling (Standard). Fază din meciul Standard Liege — Inter 2—1. 

în semifinalele C.C.E
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Totuși, Inter s-a calificat

Cealaltă formație olandeză, Feye
noord a fost supusă unui asediu con
tinuu de către un adversar dezlănțuit, 
care în campionatul portughez își 
pulverizează orice adversar. Se pare 
că Benfica^ cu cîteva noi stele (Jorge, 
Jordao, Nene), vizează din nou titlul 
european lntercluburi. Dar, să nu ui
tăm câ Feyenoord a fost foarte a-

Duminică la Leipzig, in semifinalele C. C. E
la handbal feminin:

S.C. LEIPZIG-,,U" BUCUREȘTI
Cupa campionilor europeni la handbal feminin a ajuns în faza semi

finalelor. în prima semifinală joacă formațiile S. C. LEIPZIG (campioana 
R. D Germane) și UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (campioana României), 
prezentate mai sus, iar în cea de a doua SPARTAK KIEV (campioana 
U.R.S.S.) și BAKONY VEGYESZ (campioana Ungariei).

Cele două partide dintre S. C. Leipzig și Universitatea București au 
loc la«26 martie — la Leipzig și la 8 aprilie — la Ploiești.

la Liege, rezultatul a fost sta
in ultimele minute. Internazio- 
a fost condusă cu 1—0. de Stan-

BERLIN. 24 (prin teiex.). — Acum 
urmează partidele de mare atracție 
ale actualei ediții a Cupei campio
nilor europeni, pentru S.C. Leipzig, 
reprezentanta R.D. Germane in a- 
ceastâ competiție, meciurile cu Uni
versitatea București fiind un veri
tabil examen. Cunoaștem valoarea 
ndicatâ a handbalului din România, 
rorta de joc a campioanei, și dupâ 
cum ne dedara antrenorul 
Kretzschmar. calificarea 
va obține erfiipa ce se 
F/r-: fxrrr.â ootimâ la 
b'.â întilnire. wN’e vom

Pete- 
In finală o 
va prezente 
această du- 

_______________ strădui si 
Jurăm rit mal'a»ne tn prima partida 
de la Leipzig, decisivă după părerea 
mea pentru ea voiajul nr-stru In Ro
mani* să fie rit mai liniștit* — ne 
mărturisea P. Kretzschmar.

Har.dbaTsteie din Leipzig au de
monstrat tn 'r—.» vreme o formă 
apretSaotlă. E» conduc detașat in 
campior-atul din prima ligă fără să 
t cunosetri Infrîngerea. realiztnd un 
golaveraj de 2S6—122 după 11 me
ci;-. v aa toate șansele să-ș! adju
dece tittal pentru a 6-a oară. Echipa

- , - : o;’ ' tor.r.
deoseb:te ale portarului Hanelore 
Zober. pe torta de șut a atacantelor 
Waltraad Kretzsctanar, Maria Winkler 
ș: Rita Zimmermann, ca ș: pe viteza 
r irurv -ra-ea aripilor și pivotflor 
Petra Kahnt. Barbel Braun. Barbel 
Heltar « Birbet Starke, toate aceste 
JneMoare. fiind In același timp și 
coctpecente ale rationale! R. D. Ger
mane. actuala deținătoare a titlului 
aa|VM- CeWatte jucătoare ale echi
pe rine porcarul de rezervă Renate 
endtlyă. Barbel Ludvig Christine 
Matăiri. Beata Kuhl*. șl Senate

cele două 
va desfășu-

JOERG LEISSLING

Deși prima șansă aparține — după 
„calculul hirtle" — formației S. C. 
Leipzig, campioana noastră. Univer
sitatea București, n-a plecat în R.D. 
Germană resemnată, împăcată cu 
ideea unei înfrîngerl. Antrenorul 
Constantin Popescu — deși handica
pat în această dublă confruntare da 
o nouă accidentare a tinerel și talen
tatei Nicuiina lordache — are încre
dere tn formația sa. Cele patru Ju
cătoare din lot (Lucreția Anca, Si
mona Arghir, Doina Furcoi și Aneta 
Schramko) ca și celelalte echipiere 
(Elisabeta lonescu. Lidia Scorțescu, 
Maria Mereu, Mariana Nlță, Ioana 
Surugiu, Elena Dobirceanu. Mirela 
Dragoș) sînt animate de dorința de 
a ajunge tn finala C.C.E. șl pentru 
aceasta s-au pregătit cu grijă, au 
efectuat Jocuri de verificare (tn sală 
șl tn aer liber) cu echipe de băieți 
(juniori).

Universitatea București, reprezen
tantă de seamă a handbalului româ
nesc. a întrerupt anul trecut șirul 
victoriilor Universității Timișoara în 
campionatul național. In actuala edi
ție, ea se află pe locul 2 cu 25 de 
puncte (U. Timișoara — locul I — 
28 p). dar lupta este deschisă, cele 
două tntîlnirl directe cu fosta cam
pioană. puțind să aducă fiecăreia 
dintre ele cîștlg de cauză.

In C.C.E., formația bucureșteană a 
trecut ușor (4 meciuri — 4 victorii) 
de campioanele Israelului și R.F. a 
Germaniei. în confruntarea eu S.C. 
Leipzig, campioanele României por
nesc de la ideea că trebuie rezistat, 
tn primul meci, asaltului handbaliste
lor din Leipzig, pentru ca apoi, la 
Ploiești, să se Încerce abordarea ca
lificării. De fapt, totul se reduce — 
în condițiile echilibrului de forțe — 
la forma ne care o. va deține Si
mona Arghir. jucătoare care prin 
forța sa de șut poate înclina balanța 
victoriei spre Univeritatea Bucu
rești. Dar. acestea sînt doar calcule 
de anticipație. Rămîne ca dubla in- 
ttlnire să ne arate cum au știut 
handbalistele noastre să-și pună în 
aplicare intențiile.

N. HRISTACHE

Și bilit 
nale____ ___
dard, apoi Mazzola a egalat, spulbe- 
rînd șansele gazdelor de calificare.
Standard s-a consolat apoi printr-o
victorie la limită, obținută printr-un 
gol marcat din 11 m. Iată deci, cît de 
mult contează golul marcat în depla
sare !

La Glasgow au fost programate 
două meciuri la concurență, fapt unic 
în istoria competițiilor europene. Și, 
totuși, la cele două întîlniri au fost 
prezenți 140 000 de spectatori : 75 000 
pe „Ibrox Park" (la meciul Celtic — 
Ujpesti Dozsa) și 65 000 pe „Hampden 
Park" (la ccl dintre Glasgow Rangers 
și Torino). Dragostea pentru fotbal a 
scoțienilor nu a fost nerăsplătită. 
Ambele lor formații s-au calificat în 
semifinale : Celtic (C.C.E.) și Rangers 
(Cupa cupelor), dovedind că fotbalul 
scoțian a întrecut pentru moment pe 
cel englez, rămas fără reprezentanți, 
în aceste competiții de elită.

In fine, în Cupa U.E.F.A., Ferenc
varos a furnizat o surpriză de pro
porții. Firește, după ce Zeleznicear 
Sarajevo a cîștigat la Budapesta (2—1) 
ea nu se aștepta la o asemenea re
plică din partea echipei 
învingătoare cu 2—1 după 
nute. La sfîrșitul acestui 
crainicul budapestan, care 
meciul, se întreba dacă 
Ferenc Csanadi dețin arta transformă
rii penaltyurilor. Și au avut-o, într-un 
procent de 100%. Oaspeții n-au gre
șit niciodată — ceea ce nu e deloc 
ușor, în condițiile unui meci în de
plasare după 120 de minute de efort 
— în timp ce Zeleznicear a ratat o 
singură dată. Scor final 7—5 
pentru Ferencvaros. Esențial de 
reținut rămîne faptul că transforma
rea penaltyurilor este hotărîtoare.

Ion OCHSENFELD

maghiare, 
120 de r.ii- 
„maraton", 
transmitea 
băieții lui

PETRE CANEA,
PE PRIMUL LOC

IN TURNEUL DE BOX
DE LA MOSCOVA

TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX
Peste 5 Me de spectatori au asistat la 
cea de-a doua tr.rUmre dtntre ethtpele 
de lupte libere ale URSS șl SUA. des
fășurată In orășelul Ar.oka (tn apro
piere de Minneapolis). Victoria a revenit 
luptătorilor sovleect cu 7—1.

In turneul preolimpic (zona asiatică) de 
fotbal, care se desfășoară la Rangoon, 
selecționata Indoneziei a Învins cu sco
rul de 4—0 (1—0) formația Thailandei.

Concursul Internațional de maraton or
ganizat de ziarul „Mainichi", la Otsu. 
a revenit atletului Japonez Akio U sânii 
cronometrat pe clasica distanță de 42.195 
km cu timpul de 2h 20:24. Pe locul dot 
s-a clasat compatriotul său Kimihara — 
2h 21:06.■
La Budapesta. în cadrul -Cupei Europei 
Centrale" la fotbal s-au întilnit forma
țiile Honved și Sparta Braga. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (0—1) prin golurile marcate de 
Kocsis și Kozma. Punctul echipei oas
pete a fost înscris de Marton.

Desfășurată timp de două zile la Poznan, 
întîlnirea internațională de natație dintre 
selecționatele Poloniei și Bulgariei s-a 
încheiat cu scorul general de 
puncte în favoarea gazdelor 
puncte la masculin și 75—56 puncte la 
feminin).■
Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional de schi 
de la Predazzo (în apropiere de Trente) 
a fost cîștlgată de sportivul francez 
Henri Duvlllard, cronometrat în cele 
două manșe cu timpul de 3:24,06. Deți
nătorul „Cupei Mondiale", italianul Gus-

HANDBALISTELE

162—100 
(87—14

handbal de

DE LA VOINȚA ODORHEI 
IN TURNEU ÎN UNGARIA
Echipa feminină de

divizia A, Voința Odorhei, între
prinde, începînd de mîine, un turneu 
de 5 zile în Ungaria- la invitația 
clubului Spartacus Budapesta. 
Printre jucătoarele care fac depla
sarea se numără Magda Mikloș, 
Maria Magyari, Irina Teglaș etc.

tavo Tb.oecl. s-a ciasat pe locul doi 
cu SAM. fiind urmat de compatriotul 
sl- Rjiando Thoenl — 3:26.37 ți vest- 
g*-—-i--.il Max Rieger — 2:27.67.

Peste M*M de spectatori au urmărit. la 
Brtsm. înzCnirea internațională amicală 
de focbal disputată Intre selecționatele 
•e n-.eret »’* R.D. Germane și Angliei.

§-... -germani au terminat tn- 
cnneătoel cu scorul de 1—# (1—0) Prin 
gol— marcat de Sparwasser in minutul

Clari concurent! : Szurkouskț (Polon a). 
Gorelov URSS). Gusiatnikov (URSS). 
Zeman (Cehoslovacia) șl Czeehowskl 
(Pot oda) conduc cu același timp (Sh 
5:33) după trei etape în Turul Alge- 
r.eL Etape a 3-a (Se-.T — Batna > a fost 

de rutierul belgian Van Loy. 
pe 166 km ,ln 4h 07:30.

După patru runde, în turneul interna
țional masculin de șah de la Sarajevo 
conduc Petrosian (URSS) șl Ivancicl 
(Iugoslavia) cu cite 3 puncte, urmați de 
Szabo (Ungaria), Jansa (Cehoslovacia) 
— 1.5 puncte etc. în runda a 4-a, Hort 
a cîștigat !a Bogdanovicl, Basagld la 
Tatal iar Jansa l-a învins pe Gaslci. A 
fost consemnată remiza în partidele Ke- 
res — Kosanski, Bukal — Petrosian, Mi
alei — Ivandci șl Szabo — Matulovlcl.

La numai două zile după ce Slmmenthal 
Milano a cucerit -Cupa Cupelor", o altă 
echipă italiană — Ignis Varese — a cîști
gat „Cupa campionilor europeni", tn fi
nala actualei ediții, desfășurată la Tel 
Aviv. Ignis Varese a primit replica re
dutabilei formații Iugoslave Iugoplastika 
Split, La capătul unei partide de exce
lent nivel tehnic, baschetbaliștii italieni 
au terminat învingători, la limită, cu 
scorul de 70—69 (34—35).

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Aici 
s-a desfășurat, în cinstea celui de
al XV-lea Congres al sindicatelor 
din U.R.S.S., un mare turneu in
ternațional de box,- la care au luat 
parte 76 de pugiliști din Austria, 
Finlanda, Franța, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Dintre concurenții străini, singu
rul care a reușit să se claseze pe 
primul loc a fost românul 
Ganea (categoria semimuscă). La 
celelalte categorii, 
gători boxerii sovietici Semenov, 
Abasov, Volkov, Thorovski, Kal
mikov, Pavlov, Kuimov, Bogdanov, 
Gorskov și Zagurski.

în finală- Petre Ganea l-a învins 
la puncte pe boxerul maghiar Fe
renc Kozma. în afara lui Ganea, 
din partea României au mai parti
cipat Pavel Nedelcea (categoria pa
nă) și Ion Hodoșan (categoria semi- 
mijlocie), ambii finaliști.

Lui Petre Ganea i-a fost înmînat 
un premiu special de către fostul 
campion olimpic Valeri Popencenko. 
Referindu-se la pugiliștii români, 
Popencenko a declarat corespon
dentului agenției TASS: „Pugiliștii 
români s-au distins totdeauna prin
tr-o înaltă tehnică și o bună pre
gătire fizică. Dovadă că toți cei trei 
boxeri români participanți la acest 
turneu au ajuns în finală. Cel mai 
bun dintre ei, Petre Ganea, a ma
nevrat cu abilitate, a arătat o bună 
artă a eschivei, iar în ultima repri
ză în finală a găsit resurse să atace 
și să obțină o meritată victorie".

Petre

au ieșit învin-

o ultimele stirfz ultimele rezultate ^ultimele știri o ultimele rezultate o

LA BARI, PONGRAȚ Șl BARA- 
GAN, ÎN FRUNTEA CLASA

MENTULUI LA SPADA

BARI, 24 (prin telefon). — în sala 
Circolo Unione din Barl a început 
turneul Internațional de scrimă la 
care participă trăgători de frunte din 
Italia. Polonia și România. în prima 
zi, sportivii români au înregistrat un 
frumos succes ocupînd primele două 
locuri In proba individuală de spadă 
prin Anton Pongraț — 5v și Constan
tin Bărăgan — 4v. Pe locurile urmă
toare s-au clasat i 3. Matveev (Polo
nia) 3v ț 4. Barbunski (Pol.) 2v ț 5. 
Nielaba (Pol.) 2v ; 6. Muzio (It.) lv.

în turneul de floretă pe echipe, for
mația României (compusă din M. 
Vicol, R. Văduva, E. Habala, A. Hai- 
chin și E. Pricop) a terminat pe locul 
III (a cîștigat la tușe meciul cu Ita
lia și a pierdut cu 6—10 întîlnirea cu 
Polonia).

AU ÎNCEPUT FINALELE DE JUDO ALE SENIORILOR
BRAȘOV, 24 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru Iile Stanca). în sala 
de sport Armata din localitate au început 
r.r.alele campionatelor republicane In
dividuale de Judo ale seniorilor. Cel 124 
de concurent! au susținut mai întîl, 
dimineața, tn sala Dinamo, examenul 
pentru probele de tehnicitate pe care 
le-au trecut cu succes toți finaliștii. După- 
amiază au început confruntările la trei 
dintre cele cinci categorii de greutate.

Iată cîteva rezultate mai importante : 
categ. 80 kg — V. Țlrei (Universitatea 
Craiova) b. yusel-gachl (superioritate 
tehnică) C. Sauoiuc (Șc. sp. Unirea 
Iași), M. Teleky (I.E.F.S.) b.y. C. Mel- 
nic (Rapid Buc.), cat. 93 kg — L. Pali 
(Dinamo Brașov) b.y. C. Chit 
Craiova), cat. 4-93 kg — 
(Rapid) b. ippon V. Cosma 
Roman).

întrecerile continuă sîmbătă 
mini că.

„Internaționalele" de tenis de masă ale U.R.S.S. 

ECHIPELE ȚARII GAZDA, ÎNVINGĂTOARE
MOSCOVA, 24 (prin telefon). Sportivi din opt țări participă la camplonatela 

internaționale de tenis de masă ale U.R.S.S. Prima zi s-a deschis cu probele pe e- 
chipe. Rezultate, băieți, grupa I : U.R.S.S. tineret (Margin 2 v. Staprikin 2 v, Milosian 
1 v) — România (Giurgiucă 3 v, Gheorghe 1 v, Luchlan) 5—4, Suedia (Ch. Johansson. 
1 v. Bernhard 2 v, Viktrom 2 v) — România (Giurgiucă 1 v. Gheorghe. Luchian) 5—1. 
Semifinale : Suedia — Cehoslovacia 5—4, U.R S.S. I — U.R.S.S. II 5—2. finala : U.R.S.S. 
I — Suedia 5—0. Fete, grupa a doua : România — U.R.S.S. tineret 3—1, România — 
Ungaria 3—2 : Crișan — Molner 2—0, Vlaicov — Hernadi 2—1, Crișan, Vlaicov — Mol
nar, Hemadi 1—2, Vlaicov — Molnar 0—2, Crișan — Hernadi 2—0, Semifinale : U.R.S.S. 
I — România 3—0 : Fedorova — Crlsan 2—0, Rudnova — Vlaicov 2—1. Fedorova. Rud- 
nova — Crișan. Vlaicov 2—0. U.R.S.S. II — U.R.S.S. IU 3—1, finala: U.R.S.S. I — 
U.R.S.S. II 3—1. Pentru locurile 3—4 : U.R.S.S. III — România 3—2 : Golubkova — 
Crișan 0—2, Gedraitite — Vlaicov 2—0, Golubkova, Gedraitite — Crișan, Vlaicov 2—1« 
Gedraitite — Crișan 0—2, Golubkova — Vlaicov 2—1.

întrecerile continuă cu probele individuale.

(Univ. 
Gh. Boșcu 

(Metalul

șl du-
r
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