
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REPUBLICA ZAMBIA
CONVORBIRI OFICIALE

Sîmbătă, 25 martie, la Palatul de 
Stat din Lusaka au continuat 
convorbirile oficiale dintre preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda.

Au participat, din partea română, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ștefan Andrei 
și Gheorghe Oprea. consilier; ai 
președintelui, iar din partea zam-

biană — Elijak Mudenda, ministrul 
afacerilor externe, A. G. Zulu, mi
nistrul apărării, și J. M. Mwana- 
katve, ministrul finanțelor.

Cei doi președinți au discutat, 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că. probleme ale dezvoltării rela
țiilor de colaborare multilaterală 
româno-zambiene.
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IN PROVINCIA DE SUD A TĂRII
în cursul zilei de sîmbătă, pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu șeful sta
tului zambian, Kenneth David Ka
unda. și roția sa, Betty Kaunda, au 
făcut o călătorie în provincia de 
sud a țării.

Pe aeroportul din Livingstone, 
capitala acestei regiuni, oaspeții au 
fost salutați de A. B. Mutemba, 
ministrul de stat pentru provincia 
de sud, de guvernatorul districtu
lui, L. Samundengo, și de primarul 
orașului, Sayambango, de notabili
tăți civile și militare.

de simpatie pe careManifestația 
o face populația zambiană oaspe
ților români este deosebit 
presionantă. De-a lungul a zeci de 
kilometri, de la aeroport 
centrul orașului, mulțimea își ex
primă în med spontan bucuria de 
a avea în mijlocul său pe solii po
porului frate al României socialis
te, prin cîntece, dansuri și aclama
ții.

Deosebit de densă este mulțimea 
în fața Muzeului Național, unde 
are loc o adevărată sărbătoare 
populară în cinstea oaspeților.

Felicitînd călduros conducerea 
muzeului pentru modul remarcabil

de im-

pînă în

în care acesta este organizat, to
varășul Nicoiae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu semnează, la 
încheierea vizitei, în Cartea de o- 
noare.

Salutați din nou cu însuflețire 
de mari mulțimi de oameni, oaspe
ții se îndreaptă spre unul din cele 
mai celebre și impresionante mo
numente ale naturii din întreaga 
lume — Cascada Victoria.

în cursul după-amiezii, 
dintele Consiliului 
publicii Socialiste 
ședințele Zambiei. 
ne oficiale’române 
reîntors cu avionul la Lusaka.

LA CAPĂTUL UNUI JOC DIFICIL CU IUGOSLAVIA 3-2!

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT CU U VICTORIE

preșe- 
al Re- 
și pre- 
persoa-

de Stat 
România 
celelalte 
și zambiene s-au

INTiLNIRE CU MEMBRII COLONIEI ROMÂNE
Sîmbătă 

Ceaușescu, 
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, la sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste România din 
capitala Zambiei, cu membrii colo
niei române. Au participat tova
rășii Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
Bujor Almășan și celelalte persoa
ne oficiale române care îl însoțesc 
pe șeful statului nostru în vizita în 
Africa.

Intîl ni rea dintre conducătorul 
partidului și statului româp și 

* membrii ambasadei, ai agenției e- 
conomice, specialiștii din cadrul 
filialei Geomin din Lusaka și alți 
specialiști care activează aici în 
cadrul acordurilor de cooperare

seara, tovarășul Nicoiae 
secretar general al Par-

românc-zambiene a constituit o pu
ternică manifestare de stimă și 
dragoste pentru partid, pentru to
varășul Nicoiae Ceaușescu. Cei pre- 
zenți au scandat minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R !“.

Potrivit datinei românești, copii 
îmbrăcați în costume naționale au 
oferit tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu pîine 
și sare. Apoi, ambasadorul român 
în Zambia. Aurel Ardeleanu. pre
zintă oaspeților pe membrii colo
niei române.

Urînd un fierbinte bun venit to
varășului Nicoiae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. ambasa
dorul român a relevat marea bu
curie și fericire pe care le-au trăit 
fiecare membru al coloniei române 
din Zambia, întîlnindu-se — aici.

la aproape 9 000 de kilometri de
părtare de patrie — cu conducăto
rul iubit al partidului și statului 
nostru. El l-a asigurat pe tovară
șul Nicoiae Ceaușescu de hctărîrea 
tuturor cetățenilor români care lu
crează în Zambia de a contribui 
și pe viitor la dezvoltarea și adîn- 
cirea relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări 
prietene.

Tovarășul Nicoiae CL-aușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au fo
tografiat cu cei prezenți. Apei s-au 
întreținut, într-o atmosferă caldă, 
de vie însuflețire, cu membrii colo
niei române, care vor păstra neș- 
tearsă amintirea acestui eveniment 
emoționant al vieții lor.

Tntîlnirea România — Iugoslavia 
este unul dintre meciurile de tra
diție ale hocheiului nostru. Partici
parea la aceleași competiții, fie că 
este vorba de C.M. ori de Cupa Du
nării, întîlnirile bilaterale au făcut, 
firesc, ca jucătorii celor două repre
zentative să-și cunoască posibilită
țile — atuurile și, deopotrivă, slăbi
ciunile — ceea ce, în cele mai multe 
cazuri, au imprimat acestor partide 
o notă de echilibru. Acest echilibru, 
a fost pregnant și în partida de ieri 
de pe „23 August", chiar dacă ho- 
cheiștii români s-au aflat mai multă 
vreme în treimea de apărare a for
mației iugoslave, chiar dacă ei au 
avut mai multe și mai clare posibi
lități de a marca. Acest echilibru 
se poate vedea și din desfășurarea 
scorului și chiar din numărul pe
depselor cu care au fost sancționați 
unii dintre jucători (Iugoslavia 4x2, 
România 2x2).

Primele două reprize au aparținut 
românilor care inițiază o serie de 
atacuri debordante și-și constring 
adversarii la o apărare foarte 
strînsă. Portarul Gale este obligat, 
în ultimă instanță, să intervină de
cisiv. In repriza a doua însă una 
din intervențiile sale — cea mai 
puțin inspirată — la un șut cen
trare a lui Pană, care nu prevestea 
mare lucru, a făcut să ricoșeze pu
cul în poartă și 1—0 pentru Româ
nia. Este minutul 21. Dar nu trec 
decît patru minute și Smolej aduce 
egalitatea pe tabela de marcaj : 1—1.

Repriza a treia debutează furtu
nos. Este rîndul apărării noastre —

și al spectatorilor ! — să trăiască 
cîteva momente toarte încordate. 
Iugoslavii ratează, mai bine zis 
Dumitraș salvează, două ocazii ex
traordinare, dar în continuarea ac
țiunii, Beravs nu mai greșește : 1—2 
(min. 45). Antrenorii noștri produc 
cîteva remanieri în formație între

care cea mai curioasă pare introdu
cerea lui Tureanu în atac, aripă 
stingă. Această schimbare s-a dove
dit însă extrem de inspirată pentru 
că în min. 47 mezinul formației ro
mâne reușește egalarca. Stimulați 
de acest gol hocheiștii români se

mențin în ofensivă și Calamar în 
min. 50 înscrie golul victoriei O 
victorie foarte frumoasă pentru care 
fiecare jucător a muncit pînă la 
epuizare. Bravo 1

Au condus bine arbitrii ceho
slovaci Adam și Filip.

PREMIEREA FRUNTAȘILOR 
ÎN ÎNTRECERE

MECIURI SPECTACULOASE 
1N TRIUNGHIULARUL INTERNATIONAL 

DE LUPTE LIBERE
Surpriza reuniunii de ieri: 

înfrângerea vicecampionului lumii, L, Ambruș

Am anunțat la timpul respectiv 
rezultatele întrecerii pe 1971 la care 
au participat consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, și 
cluburile sportive. A fost o acțiune 
de anvergură, continuarea unei ini
țiative binevenite, destinată să 
impulsioneze activitatea sportivă 
de masă și de performanță de pe 
întregul cuprins al țării, creșterea 
numărului de cadre de specialitate, 
a instructorilor voluntari, lărgirea 
bazei materiale a mișcării sportive, 
în pas cu cerințele, cu preferințele 
oamenilor muncii și tineretului.

Ulterior, consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, cluburile 
sportive fruntașe, situate conform 
clasamentelor întocmite, pe primele 
locuri, au fost premiate în cadrul 
unor festivități la care au luat parte 
reprezentanți ai Biroului Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport. Asemenea festivități de 
premiere au avut loc pînă acum la 
nivelul județelor Brașov și Constan
ța, care au făcut parte din grupa 
I și Maramureș din grupa a II-a. 
Foarte curînd urmează a fi premia
te județele Cluj locul I în grupa 
1 și în clasamentul general, Har
ghita și Suceava.

Festivități asemănătoare au avut 
loc și în cadrul unor cluburi spor
tive fruntașe în întrecere. Astfel, 
zilele trecute s-a decernat steagul de 
fruntaș clubului sportiv Rapid 
București, situat pe locul I în grupa 
I. La festivitate, onorată cu pre-

zența tovarășului Marin Birjega, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
au participat numeroși sportivi de 
frunte ai acestui club bucureștean, 
antrenori, membri susținător'. (Foto
grafia noastră vă înfățișează un as
pect de Ia festivitatea de înmîna- 
re a steagului de club sportiv frun
taș).

Tot în Capitală a avut loc festivi
tatea de decernare a diplomei de 
club fruntaș Metalului, clasat pe lo
cul 3.

în grupa a II-a s-a încheiat ac
țiunea de premiere a tuturor clu
burilor situate pe primele trei locuri, 
în ordine Politehnica București, 
Universitatea Timișoara și Nicolina 
Iași.

în grupa a III-a a fost decernat 
steagul fruntaș Clubului Nautic Del
ta Tulcea (locul I), Urmează a fi 
premiate: Clubul sportiv din Cîmpu- 
Iung Muscel (locul 2) și Voința Cluj 
(locul 3)

în zilele următoare vor fi premia
te și cluburile Dinamo și Steaua.

Adresăm sincere felicitări consi
liilor județene pentru educație fi
zică și sport, cluburilor sportive 
fruntașe pentru rezultatele obținute 
și le urăm noi succese în activita
tea lor, de antrenare a tineretului 
în practicarea educației fizice de 
masă și de consolidare și sporire 
a valorii performanțelor, la cele 
mai înalte cote !

După multe ocazii ratate, hocheiștii noștri au deschis în sfirșit scorul prin Pană, spre decepția portarului 
și fundașului iugoslavi, care privesc pucul din poartă

REZULTAT DE IERI CLASAMENTUL

România — Iugoslavia 
3—2 (0—0, 1—1, 2—1)
PROGRAMUL DE AZI

Ora 17,00 R. D. Germană — 
Norvegia.

Ora 19,30 S.U.A. — Japonia.

1. Polonia
2. R. D. Germană
3. S.U.A.
4. România
5. Iugoslavia
6. Japonia
7. Norvegia

1
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2
1
1

1
1
1
1
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o
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0
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(In pagina a 4a:
• Interviu cu invitatul nostru
• Crosa zilei • Noutăți despre

C.M de hochei — grupa B)

Materialele de la C.M. de hochei 
au fost redactate de: Romeo VILARA, 
Gheorghe STEFANESCU si Adrian 
VASILIU.

Fotografii de P. ROMOSAN si 
S. BACKSY

ION TRIPSA ÎNVINGĂTOR
ÎN „CUPA PRIMĂVERII" 

LA PISTOL VITEZĂ
Ieri după-amiază a început, în 

, sala Floreasca, turneul individual 
internațional de lupte libere, la 
care participă reprezentativele o- 
limpice ale R.F. a Germaniei, Un
gariei și României ; în plus, ccm- 
ponenții echipei secunde ale țări) 
noastre și o serie de tineri luptă
tori evidențiați la ultimele între
ceri de campionat.

Chiar din primul tur, meciurile 
au fost de un bun nivel tehnic, viu 
disputate, victoriile prin tuș con
stituind o raritate.

întrecerile de ieri au fost domi
nate de reprezentanții noștri, ei 
obțintnd numeroase victorii ; azi, 
însă, în tururile finale, ei nu vor 
fi scutiți totuși de emeții. în pri
ma confruntare am și asistat la o 
surpriză i înfrângerea reprezentan
tului nostru la cat. 74 kg, L. Am- 
bruș (locul II la C.M. de anul tre
cut) de către maghiarul Urbanovics 
(punctaj 3—4). Este adevărat că, 
înainte de meci, Ambruș acuza du
reri la ficat- Ieri, la categoria grea,

s-au întîlnit din nou Șt. Stîngu 
și renumitul luptător vest-german 
Dietrich. De data aceasta oaspetele 
a cîștigat mai greu, fără acțiuni 
tehnice, doar în urma celor două 
avertismente. pentru pasivitate, 
date de către arbitri lui Stîngu.

Iată cîteva dintre rezultatele de 
aseară i cat. 48 kg — I. Arapu b.p. 
Latak (Ungaria); Gh. Ștefan b. tuș 
Diepold (R.F.G.) ; 52 kg — Gali 
(U) b.t. P. Ioniță ; Sabatini (R F G.) 
b.p. I Vlădescu ; P. Cernău și Gali 
(U) dese. ; 57 kg — Klinga (U) b.p. 
Giray (R.F.G.); 62 kg — P. Coman 
b.p. N. Dorobanți) ; 68 kg — p. 
Pcalelungi egal C. Emilian ; C. E- 
milian b.t. Rusznyak (U); 74 kg — 
T. Pancă egal Seger (R.F.G) ; 90 
kg — S. Morcov b.t. Stratz (R.F.G.): 
100 kg — Csatari (U) b.p. E Pa- 
naite.

Azi, înainte de masă, vor avea loc 
întrecerile finale

T. RABȘAN

Au fost desemnați campionii de judo la trei categorii

ION HERMAN $1 GHEORGHE BOȘCU 
ÎNVINȘI IN SEMIFINALE!

BRAȘOV, 25 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Sîmbătă di
mineața au continuat intreceri'e fi
nalelor de judo ale seniorilor la ca
tegoriile 80, 93 și -i-93 kg. întîlnirile 
decisive au fost deosebit de specta
culoase și s-au încheiat cu mari 
surprize. Cunoscuții campioni Ion 
Berman și Gheorghe Boșcu, cîștigă- 
tori ai titlurilor la toate edițiile de 
pînă acum, au fost învinși încă din 
semifina'e ! Herman a fost întrecut 
de juniorul D. Alexandru (Rapid 
Buc.), iar Boșcu a pierdut tot în

AZI IN DIVIZIA A A CAMPIONATULUI DE FOTBAL
Cea de a treia etapă a returului, a XVllI-a a cam

pionatului, programează opt jocuri sub semnul echi
librului care pare să devină caracteristic competiției 
nr. 1 a fotbalului nostru.

„Capul de afiș" îl constituie, fără îndoială, partida 
de la Pitești, unde F. C. Argeș, la un pas de primul 
loc în clasament, va căuta să-și consolideze actuala 
poziție și să stopeze, în același timp, un rival peri
culos care aspiră, justificat, la unul din locurile frun
tașe ale întrecerii. O partidă atractivă promite și în- 
tîlnirea de la Constanța, unde Steaua va încerca să

CLASAMENTUL LA ZI
1 U.T.A. 17 9 5 3 34—16 23
2 F. C. Argeș 17 11 0 6 31—23 22
3 Spor! Club Bacău 17 9 3 5 31—21 21
4. Steagul roșu 17 7 6 4 21-12 20
5. „U" Cluj 17 8 3 6 25—17 19
6 Steaua 17 6 6 5 20-15 18
7. A.S A. Tg. Mureș 17 6 6 5 17—16 18
8 Dinamo 17 6 5 6 24-21 17
9 Rapid 17 7 3 7 21—23 17

10 Jiul 17 6 5 6 16-18 17
11 Univ Craiova 17 6 4 7 20—22 16
12. Politehnica lași 17 5 6 6 21—24 16
13. Farul 17 6 3 8 16—23 15
14 Petrolul 17 5 4 8 8—22 14
15 C.F.R Cluj 17 2 6 9 12-25 10
16. Crișul 17 2 5 10 5—24 9

nu dezmintă forma bună a apărării sale din partida 
de la Milnchen, in fața unui adversar care știe bine 
să-și valorifice potentele ofensive pe teren propriu. 
La Ploiești, Petrolul și Rapid se intîlnesc intr-un 
meci de tradiție in care nici unul din cei doi com
batanți, dar mai ales gazdele, nu-și pot permite luxul 
risipei de puncte. La Petroșani, C.F.R., una dintre 
echipele cu un start remarcabil in acest sezon, nu
trește speranța unui punct ce i-ar putea mări șansele 
în lupta pentru evitarea retrogradării. Deosebit de 
strinse se prezintă și partidele Dinamo — Politehnica, 
Universitatea Cluj — A.S.A. și Universitatea Cra
iova — Sport Club, în care gazdele urmăresc revanșa, 
iar Sport Club menținerea legăturii cu plutonul 
fruntaș. In sfirșit, la Arad, o întîlnire care pare să 
facă excepție de la regula echilibrului general al eta
pei, interesantă totuși prin faptul că liderul va primi 
vizita „lanternei" intr-un joc cu puține complicații în 
aparență.
Așadar, azi în Divizia A, cu începere de la ora 16i 
București : (stadion Dinamo)

DINAMO — POLITEHNICA
Pitești : F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU
Constanța : FARUL — STEAUA
Petroșani : JIUL — C.F.R. CLUJ
Cluj : UNIVERSITATEA — A.S.A.
Craiova : UNIVERSITATEA — SPORT CLUB 
Arad : U.T.A. — CRIȘUL
Ploiești : PETROLUL — RAPID (începe la
ora 14, meciul fiind televizat)

fața unui junior, C. Nicolau (Șc. 
sp. 1 Buc.). La rîndu-i, Nicolau a 
fost învins de Gh. Marchiș (Politeh
nica Timișoara). în cele din urmă, 
în finală, studentul timișorean a cu
noscut și ei înfrîngerea în fața lui 
Ion Buzic (Șoimii Buzău).

Iată primii clasați la finale’e ce
lor trei categorii : 80 kg — 1. A.
NEGOITA (I.E.F.S.), campion națio
nal pe 1972, 2. V. ȚIREI (Universi
tatea Craiova), 3. C. Sauciuc (Șc. 
sp Unirea Iași) și Gh. Ungureanu 
(A.S.E. Buc.) ; cat. 93 kg : 1. D ALE
XANDRU (Rapid Buc.), campion na
țional pe 1972, 2. L. Pall (Dinamo 
Brașov), 3. I. Herman (Politehnica 
Bucj) și I. Fabian (Univ. Craiova) ; 
cat. -p93 kg 1. ION BUZIC (Șoimii 
Sibiu), campion național pe 1972,
2. Gh. Marchiș (Politehnica Timiș.),
3. FI. Sandu (Rapid) și C. Nicolau 
(Șc. sp. 1. Buc.).

întrecerile '.a cat. 63 și 70 kg se în
cheie duminică dimineață.

Ilie STANCA-coresp.

In manșa a II-a la pistol vi
teză, disputată ieri, Ion Trip
șa a tras din nou bine — ob- 
ținînd 295 p și totalizînd 591 
p, ceea ce pentru început de 
sezon este un rezultat foarte 
bun. El a cucerit primul loc 
în competiția inaugurală a 
sezonului în aer liber „Cupa 
primăverii". Adversarul său 
direct, D. Iuga, care avea, 
după manșa I, un handicap 
de patru puncte, a evoluat 
excepțional în a doua jumă
tate a concursului, realizînd 
297 p. din 300 posibile. A- 
vînd la tojfdul 
focuri 589 p, el 
se mulțumească 
cund. Ceilalți doi olimpici, 
V. Atanasiu și M. Roșea au 
obținut 582 și, respectiv, 578 
p (Roșea a „pierdut11 în man
șa I o siluetă) Pe 
locuri s-au clasat: 1 
591 p (296—295), 2. 
589 p (292—297), 3 
ghiar 586 p (toți de

f __ __ _

celor 60 
a trebuit 
cu locul

de 
să 

se-

primele 
I. Tripșa 
D. Iuga

G. Ma
la Dina-

mo), 4. M. Stan 585 p, 5. V. 
Atanasiu 582 p, 6. Al. Gered 
581 p (toți de la Steaua). La 
juniori, cel 
aparține lui 
568 p.

La proba 
standard 60 
bine s-au comportat trăgătoa
rele de la Viitorul Focșani, 
care au ocupat, primele două 
locuri la fete și locul trei la 
băieți.

JUNIOARE: l. Aurora Po- 
daru 581 p, 2. Georgiana Opri- 
șan 576 p (amîndouă de la 
Viitorul Focșani), 3. Cristina 
Dumitrescu (Dinamo) 573 p. 
JUNIORI: 1. O. Regep 581 p, 
2. D. Poșchină 580 p (ambii 
de la Dinamo), 3. C. Chiriac 
(Vitorul Focșani) 579 p.

La armă liberă calibru re
dus 3X40 f. a cîștigat N. Ro
taru (Metalul Buc.) cu U49p.

în clasamentul general con
duce Dinamo cu 124 p.

T. R.

mai bun rezultat 
G. Calotă

juniorilor 
f. culcat)

(IEFS)

(armă 
foarte

Ion Tripșa, după concurs, în fața țintelor 
Foto : S. BAKCSI

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA

PENTATLONIȘTII 

AU PLECAT 
IN FRANȚA

Lotul reprezentativ de pentatlon 
modern al țării noastre a plecat 
ieri cu avionul în Franța (via 
Bruxelles) pentru a participa, între 
27 martie și 1 aprilie, la un im
portant concurs internațional găz
duit de centrul sportiv din Fontain- 
bleau- Au făcut deplasarea sporti
vii Dumitru Spîrlea, Marian Cos- 
mescu, Albert Covaci și Constantin 
Călina, însoțiți de antrenorul fede
ral Gheorghe Tomiuc. Concursul 
reprezintă pentru pentatloniștii noș
tri o importantă etapă pregătitoare 
în vederea competițiilor următoare, 
un prim test pentru confirmarea 
aspirațiilor lor de a se prezenta la 
startul Jocurilor Olimpice,

Ca în probele polivalente ale 
atletismului, pentatlonul și 
decatlonul, unde performan

ța se convertește în cifre și aces
tea la rîndul |or, adunîndu-se, re
levă o nouă performanță, mai 
complexă, întrecerea care animă 
activitatea consiliilor 
pentru educație fizică 
exprimă, an de an , în i 
reflectă performanța. Nu 
performanța stabilită [ 
de joc, în săli și arene, pe pista 
de concurs, ci și cea implicită, 
poate uneori mai puțin spectacu
loasă, dar organică, și care re
zultă din popularea bazelor spor
tive cu tineri și vîrstnici, cu elevi, 
muncitori și studenți, toți doritori 
(sau doar curioși încă !) să prac
tice sportul, exercițiul fizic. Cele 
trei mari capitole care punctează 
întrecerea : sportul de masă, de 
performanță și activitatea econo- 
mico-financiară și de amenajare 
a bazelor sportive, constituie, tot
odată, direcții principale ale miș
cării sportive din țara noastră, 
rolul său educativ fiind un coro
lar firesc.

județene 
și sport se 
în cifre ce 

j numai 
pe terenul

Pentru a treia oară consecutiv, 
C.J.E.F.S. Cluj dobîndește întîieta- 
țea în cadrul grupei I, consiliul 
județean Suceava fiind lider în 
grupa secundă (încadrarea în 
cele două grupe se face după po
tențialul valoric al sportului ju
dețean respectiv). Ce au însem
nat, de fapt, cele 635 260 de 
puncte cu care a încheiat între
cerea pe anul 1971 sportul clu
jean ? Aportul său la loturile na
ționale (mai mult de jumătate din 
punctajul primit), clasificarea 
prestigioasă a reprezentanților 
săi în ierarhia internă și interna
țională, cele peste 2500 de com
petiții organizate în cuprinsul ju
dețului (60 fiind internaționale), 
acțiunile de învățare a înotului, 
schiului^ și patinajului în rîndul co
piilor și tineretului.

Plenarele consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
care continuă să se desfășoare și 
în această perioadă, constituie și 
ele nimerite prilejuri pentru a 
compara cifrele cu faptele, pen
tru a privi realitatea prin prisma 
cerințelor actuale și, mai ales, a

perspectivei. Aportul organelor 
sportive județene trebuie să se 
facă simțit — așa cum a subli 
niat și președintele C.N.E.F.S., An- 
ghel Alexe, la recenta plenară a 
C.J.E.F.S. Maramureș — în pro
movarea pe prim plan a activită
ții sportive de masă, nu pe baze 
formale, în care să primeze nu
mărul acțiunilor, ci pe baza atra
gerii reale la practicarea sistema
tică a exercițiului fizic și spor
tului a unor mase largi de cetă
țeni. Iar sportului de performan
ță să i se găsească, pe plan lo
cal, un cadru adecvat discipline
lor cu tradiție, cu bază materială 
și cadre de specialiști corespun
zătoare.

CROSUL, ACEST GHIOCEL 
AL ATLETISMULUI

Tn 
cism

pofido unui anume scepti- 
care vizează nu numai re-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cronica sferturilor de veat

CIND BUNICII

FĂCEAU SPORT!

UN DUBLEU RATAT

1897

de februarie cu

Un veteran

luat cu cald pe
să numească unele for- 

și cobori? 
și echipa 

! In acel

noastre,al echipei 
Varga

adusese la baltă 
doi tovarăși de 

făceam iluzii, 
veni foarte re- 
Trebuie să mă

stuf, dar cum 
carimbii cizme-

Sezonul de vinătoare la rațe săl
batice se apropia de sfirșit cind 
ne-am repezit pină spre Buzău, 
încolo. Fiindcă, să știți, una este să 
nu impuști nimic, ici, la cinci, șase 
kilometri distanță de apartamentul 
tău confort I din București și alta 
e să nu împuști nimic, după ce ai 
parcurs, cum — necum, cinci sute 
de kilometri pînă la Suceava sau 
vreo opt sute pînă la Sighetul Mar- 
mației... Dar noi am fost mai mo
dești : noi, cei patru amici ne-am 
oprit doar la Buzău. Ba mai aproa
pe. La limita de sud a județului. 
La Cirligul Mare. Căruța ne-a dus 
repede spre salba de bălți unde 
înnoptau rațele. Și erau rațe cu du
iumul ! Ne-am risipit pe maluri și 
cind am văzut cum aterizau pe apă 
sute de rațe, m-a 
la inimă...

Intru repede în 
apa crește — salt 
lor. Ba le leg și „urechile* de cen
tură, că era o arătură băltită și 
intrai adine în nămol. Am ajuns 
intr-un foltan de stuf, mi-am în
cărcat pușca șt am descărcat-o ime
diat, în două rațe dintr-un stol de 
șapte. Au căzut amindouă ca două 
pietre, cu zgomot plin, de parcă a 
plesnit de două ori balta. Era cel 
mai frumos dubleu pe care-l făcu
sem in viața mea...

Și cum aș mai fi putut răbda " 
M-am repezit după cele doua rațe 
cere căzuseră după un pilc de stuf 
din fața mea. Am făcut vreo zece- 
doisprezece pași. Apa era cam pină 
la genunchi. Dar cind să-l fac. pro
babil, pe al treisprezecelea fnu sini 
superstițios ! pun piciorul sting 
(iarăși?!) înainte și nimeresc intr-o 
probabilă 'fostă urmă de tractor, de 
pe fosta arătură, sau vreun șanț — 
că nu i-am de fund — dar

nu-mi mai pot scoate la timp pi
ciorul drept din nămol și cad, pla- 
chez, cu totul in apă. Cu totul, adi
că cu tot cu pușcă, cu țigări și bri
chetă. cu cartușe, cu haine, cu tot!

Cind m-am recuperat din baltă, 
nu mai știam care era pilcul de 
stuf după care căzuseră rațele. Iar 
cind am ajuns la mal, am consta
tat urgent viteza viatului și tempe
ratura scăzută care se poate mani
festa Ia un sfirșit 
totul banal.

Căruța care ne 
plecase cu ultimii 
vânătoare. Nu-mi 
cum că ar putea 
pede. Ce să fac ? 
mișc .’ Oricum ! Altfel îngheț ! Dar 
socotind cam cit ar mai fi pină vine 
înapoi căruța, mă ia și mai rău cu 
frig. Și, atunci, încep un cros sus
ținut, pe arătură și după al treilea 
tur am auzit taca-tac-ul salvator al 
căruței. Apoi, mi s-a părut a fi cel 
mai lung drum din vieță pină la 
locul unde eram găzduiți. Dar și 
cind am ajunsI Am fost literal
mente dezbrăcat și îmbrăcat cu hai-

ne uscate; in plus foc tn sobă, bău
turi tari, ceai și așa mai departe. De 
aici am rămas cu 
faptul in sine, ci 
te rușinezi că ai 
baltă...

convingerea că nu 
prietenii te fac să 
căzut prostește în

llie CARCIU

l

Sări tu nlc în npă. această «pectacti.oa- 
sâ (dar. din păcate, puțin cunoscută do 
marele public), ramură a natației. *e 

ifirșrt de apariția unei noi 
ipecialitate. După maestrul 

emerit al sportului Alexandru La seu.
autorul volumului .Săriturile în apă** 
(aoărut cu anj în urmâ și epuizat de 
foarte mul 
alt fosi 
antreno

b»

Itâ vreme), este rindul unui 
campion național. apreciatul 
sibian Norbert F. Hatzak („pro- 

numeroase elemente de certă 
trintre care Ion Ganea. de 
deținător al titlurilor la tram- 
Latformă), să-și impărtăș

experiența de aproape două decenii. în 
volumul :

Norbert F. Hatzak : sărituri in 
apă. Tehnica și metodică învățării. 
Editura Stadion. București, 1971 : 264 
pagini ; 9.30 lei.

Folosind o bibliografie imoresionantâ, 
In care apar nume prestigioase din 
U.R.S.S.. S.U.A.. R.D. Germană. R.F. a 
Germaniei Și din alte țâri cu mart per
formanțe la săriturile in apă, antrenorul 
Norbert F. Hatzak oferă in lucrarea sa 
-Sărituri in apă" garanția unor aprecieri 
și indicații solide, bine studiate, cu a'de-

în zbuciumata istorie a competițiilor 
internaționale de hochej pe gheață, pal- 
maresele sînt destul de greu de alcătuit 
cu rigoare, întrucit fluctuația în denu
miri și în aprecierea valorilor a fost 
destul de mare, fără a mai pomeni, de 
pildă, confuzia întrecerilor. în momente 
în care se acordau concomitent titlurile 
de campioni olimpici, mondiali și eu
ropeni.

Oricum 
grupei B 
du-se în 1 
fi născut : 
competiția 
gheață serba jubileul celei de. 
ediții. Numărul record de echli 
Ucipante p5) a imnus departajarea va
lorilor Așa s-a înființat grupa aceea 
secundară, care a primit numele simbolic 
de ..Criteriul european", pentru că și-1 
disputau formațiile României. Ungariei 
si Austriei. Acest turneu, desfășurat la 
Plsen. a fost ciștigat de reprezentativa

ar fi. campionatul mondial al 
— care ne interesează, aflin- 

plină actualitate — pare să se 
in anul 1959. Atunci, la Fraga, 

i supremâ ' a hocheiului pe 
‘ a Jiâ-a 

!pe par-

El«eția, echipa României pierde șansa 
de a juca în grupa B, fiind învinsă în- 
tr-un meci de baraj de către echipa 
Austriei (4—5) cu 24 de ore înainte de 
începerea competiției și trebuind sa se 
consoleze cu ciștigarea grupei C. In 
schimb, grupa B a revenit, la Lausanne, 
Norvegiei, la egalitate de puncte cu An
glia, dar cu un golaveraj mai bun.

După ce se sare peste ediția din 1362. 
în anul următor participă la grupa B 
echipele Angliei. Franței. Iugoslaviei. Po
loniei. României. Elveției și Norvegiei. 
Ciștigătoarea seriei a fost din nou Nor
vegia, echipa României ocunînd locul 3. 
la egalitate de puncte cu Elveția.

în grupa secundă a Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck (1964), echipa română 
iși dispută intiietatea cu alte 7 formații, 
obține, trei victorii, un meci nul și trei 
infringed, ceea ce o clasează pe locul 
final 4. în urma Poloniei, Norvegiei și 
Jaooniei. dar înaintea Austriei, Iugosla- 

Italiei șl Ungariei. Și de data

I n III
1960 Squaw V. Finlanda Japonia Australia

1961 Lausanne Norvegia Anglia Elveția
1--------11963 Stockholm Norvegia Elveția România

1964 Innsbruck Polonia Norvegia Japonia

1965 Turku Polonia R.r.G. Elveția

1966 Zagreb R.F.G. România Norvegia

1967 Viena Polonia România Norvegia

1968 Grenoble Iugoslavia Japonia Norvegia

1969 Ljubljana R.D.G. Polonia Iugoslavia

1970 București S.U.A. R.F.G. Norvegia

1971 Elveția Elveția Polonia R.D.G.

română, care reintră in elita mondială 
cu o bună carte de vizită

După Jocurile Olimpice de la Squaw 
Valley (1960) — mult prea depărtate pen
tru a putea capta interesul micilor pu
teri hochdstice europene — in 1961, in

vărat utile micii familii a săritorilor de 
la trambulină. Spunînd „micii familii", 
ne-am gîndit la toți cei angrenați in 
activitatea acestui sport, adică antrenori, 
sportivi fruntași. începători și chiar 
simpli spectatori, pentru că lucrarea 
este cu adevărat completă, ea fiind deo
sebit de interesantă pentru cei mai pre
tențioși. ca șl pentru cel venițt doar să 
aplaude evoluția zburătorilor acrobați. 
Menționînd că manualul de tehnică șl 
metodică „Sărituri in apă“ este excelent 
ilustrat cu 133 de schițe (sugestiv exe
cutate de Horst Zay) și completat cu 
cinci utile anexe (printre care codul 
tabelei de sărituri F.I.N.A. și tabelul de 
calcul), avem mal bine redată valoarea 
acestei cărți, care iși găsește un loc de 
cinste in biblioteca oricărui amator de 
sport. (D. ȘT.).

Renault-15. numai

DE LA PENICILINA, LA

peste un

mecanica reușită

NOII MEMBRI Al „FAMILIEI11 RENAULT

aceasta, selecționata noastră găsește un 
prilej de consolare in ..Cupa fair-play" 
ce i se decerne.

Pentru a doua oară consecutiv, la 
Turku, in Finlanda. în 1965. Polonia ciș- 
tlgă grupa B. în anul următor. în tur
neul organizat la Zagreb, pe primul loc 
s-a clasat echipa R. F. a Germaniei, care 
la ediția următoare, avea să evolueze în 
grupa A, in timp ce echipa Poloniei, 
retrogradată. îi lua locul în grupa se
cundă. In clasamentul final, echipa 
României are un extrem de onorabil 
loc 2, înaintea Iugoslaviei. Norvegiei, 
Austriei. Elveției, Ungariei. Angliei. Peste 
un an. in 1967. disputa pentru titlu în 
grupa B s-a dat în principal între re
prezentativele Poloniei și României. 
Pină la urmă a ciștigat Polonia, dar la 
egalitate de puncte, avind însă un go
laveraj superior.

Din nou prezentă la Jocurile Olimpice 
(Grenoble 1968). echipa României pare 
abonată la același loc 4 în turneul olim
pic secund, dp astă dată după două vic
torii și trei înfrîngeri. Din nou primii 
in clasamentul sportivității, hocheiștii 
români nu se mal pot lăuda că au în
vins deeît formațiile Austriei și Franței, 
fiind în schimb întrecuti de cei iugo
slavi, japonezi și norvegieni.

Anul 1969 aduce importanta decizie a 
federației internaționale (L.I.H.G.) de a 
limita numărul echipelor din eșalonul 
superior la 6. In acest fel. lupta în gru
pele B și C devine mult mai interesantă, 
mai dirzâ. mai pasionantă. începe ne- 
sfirșitul șir al promovărilor șt retrogra
dărilor care a făcut pe un coleg de al

nostru elvețian 
mâții specializate în urcuș 
(printre care era evocată 
României) : „echipe-ascensor“ 
an, întrecerile grupei B au avut loc la 
Ljubljana, unde a fost prezentă și selec
ționata României. Evoluînd sub posibili
tăți. hocheiștii români s-au clasat pe 
locul 6, salvîndu-se de la retrogradare.

Pentru prima oară, în 1070. turneul 
grupei B se desfășoară la București. în
soțit de un uriaș interes, cu o asistență 
plină de temperament, cere a cunoscut 
în mijlocul ei și trei astronauți ameri
cani ! Din păcate, hocheiștii români au 
avut o comportare nesatisfăcătoare, ter- 
minind întrecerea pe locui 7, ceea ce 
le-a adus retrogradarea în grupa infe
rioară. Competiția de la București a fost 
cîștigată de echipa S.U.A., care a termi
nat turneul neînvinsă, promovînd în eșa
lonul de elită (nu pentru multă vreme 
însă, pentru că lat-o din nou acum în 
gruoa B).

Ultima ediție a grupei B a fost găz
duită de Elveția, ceea ce a facilitat vic
toria echipei elvețiene în 1971 (urmată de 
formațiile Poloniei și R. D. Germane), 
în același timp, în turneul grupei C din 
Olanda, echipa României — cucerind 
primul loc — obține din nou dreptul de 
a promova în gr ipa secundă, care se 
pare că-i este mai proprice și mai po
trivită valorii, ambițiilor și pretențiilor 
jucătorilor noștri.

O trecere în revistă statistică arată că 
în decursul edițiilor de pînă acum Nor
vegia este cea mai constantă partici
pantă ia gruoa B, iar succesele cele maî 
mari le-a obținut echipa Poloniei. Echipa 
României a fost de trei ori pe podium 
întocmai ca echipa Japoniei.

Victor BĂNCIULESCU

i

PECO SI5 I.J.C.M.!

Pe pistele de concurs, pe șoselele 
lumii, mașinile celui mai mare con
structor francez. Regia Renault, au 
obținut in ultimii ani tot mai multe 
succese. Reușitele stau de altfel la 
baza intrării acestei prestigioase 
firme în rir.dul

acestei 
puținilor milionari 
a acelor construc- 
in fiecare an pe 

milion de automo
bile. Printre ultimele creații ale 
Regiei se află — pentru prima oară 
— și un automobil de mic litraj 
(Renault 5) destinat tot mai inten
sei circulații urbane, alături de o 
gamă de mașini cu alură și per
formanțe sportive, născute dintr-un 
automobil de mare serie (Renault 
12), gamă care vine să satisfacă ce
rințele autcmcbiliștilor mai preten
țioși (R-15 și R-1.7), Acești noi mem
bri ai familiei Renault au fost pre- 
zenți zilele acestea, în București, 
unde tehnicienii și ziariștii de spe
cialitate au avut posibilitatea să-i

Un fapt aparent neîn
semnat ne-a determinat să 
redeschidem o mai veche 
prob'emă. Cea a denumi
rilor unor echipe de fotbal.

Zilele trecute, pe adresa 
Federației române de lot; 
bal, au so-it cîteva 
de schimbare 
sub care sînt înregistrate 
la forul de 
unele echipe, 
naiizăm :

— Victoria 
să devină 
imai simp'u, 
vezi o stație 
cu peron și umbrar colo
rat).

— Comerțul Alexandria 
cere să devină Constructo-

cereri 
a numelui
specialitate 

Să le norrri-

cere
Ploiești 

parcă și 
de benzină

I.P.L.P. 
Peco 
dar

nil. iar Automobilul Foc
șani vrea (dreptul ei.'), nici 
mai mult, nici mai puțin, 
sâ devină I.J.C.M. Asta, 
așa ca să întregească șirul 
banalelor denumiri pe care 
le poartă mu'te din echi
pele noastre de fotbal.

Sâ amintim cîteva : 
nofrig Cluj, 
Tîrnâveni, T.M.B. 
rești. I.R.A.
Mașini Unelte 
U.R.E.M.O.A.S 
bozia, Penicilina Iași,

O privire mai 
asupra denumirilor 
pelor ce compun 
natul național 
poate reproduce 
proape de fidel

Teh-
Chimica 

Bucu- 
Cîmpina, 

București, 
Azotul SIo- 

, etc. 
atentă 

echi- 
campio- 

de fotbal 
foarte a- 
toate ra-

muriie șl subramurile in
dustriei noastre (13 echipe 
Minerul. 6 Metalul. 3 Tex
tila. 2 Cimentul, ba chiar 
și un ... Acumulatorul 
ș.a.m.d.).

Parcă-i și auzi pe supor
teri. scandind cu nădejde:

— Hai-de
— ,.îiai-de 

tc !“...
Nu vrem 

lipsa de imaginație 
ponsabi'ilor din 
respective, insă credem că 
a venit timpul să se iasă 
din niște tipare, sclerozate 
de-a binelea.

Este oare neapărată ne
voie să se gîdile niște va
nități atunci cînd se dă o 
denumire unei echipe de 
fotbal ? Oare s-au epuizat 
denumirile sugestive ale 
cluburilor și respectiv echi
pelor de fotbal ? Unde sînt 
denumirile clasice din mi
tologie : Olimpia, Jupiter,
Titan, Minerva, Aurora și 
altele ? răspîndire mai

I.J.C.M. sau... 
Ma-șini-unel-
să ironizăm 

a res- 
asociațiile

I. GHINESCU. COMUNA BOTENI. Re- 
întilnire plăcută cu catrenele dv. Vi-1 
publicăm pe cei dedicat asului fotbalis
tic al județului dv., Dobrin :

largă pot avea și denumi
rile istorice sau geografice 
specifice regiunilor respec
tive. E nevoie doar de un 
pic de efort de imaginație 
și atît ! Avem nevoie de 
nume care să placă tine
retului, să atragă.

Pare bizar, dar la tine- 
re’e echipe de fete înfiin
țate recent în Capitală, 
responsabilii respectivi au 
fost mai inspirați, dînd de
numiri ca Diana, Venus, 
Carmen, Doina.

Ar 11 cazul ca și Consi
liile județene pentru edu
cație fizică și spart să in
tervină împotriva șablonis- 
mului, pentru înviorarea 
atît a denumirilor cît chiar 
și a culorilor și desenelor 
de pe tricouri, ce tind să 
se înece Intr-o mare de 
banalitate...

Nu de alta, dar și aces
tea fac parte din mijloa
cele propagandfUice ce a- 
trag tineretul spre

ION BALAȘ
sport.

cunoască de aproape și să-i con
ducă pentru u constata calitățile 
lor. Este greu să spunem care din 
noile automobile Renault au ocupat 
locul de vedetă, fiindcă dacă linia 
modernă, finisajul, calitățile meca
nice, eficacitatea sistemelor de frî- 
nare ale lui R-17 și R-15 au ineîn- 
țat pe cei mai pretențioși, micile 
R-5, mai aproape de nevoile auto
mobilistului obișnuit, au stîrnit — 
pe bună dreptate — mult interes. 
Am condus și am stat apoi alături 
de unul dintre piloții noștri încer
cați. Florin Popescu, atît R-17 TL 
(mașină cu viteză de vîrf de 170 
km oră, ru frîne pe discuri — cele 
din față ventilate) — cit și R-5 TL 
(cu motorul de 956 cmc) și am fost 
îneîntat de comportarea ambelor. 
Florin Popescu, aprig susținător al 
mașinilor cu „totul în spate" s-a a- 
șezat la volan cu oarecare scepti
cism. dar după cîteva zeci de kilo
metri — de-a lungul cărora a soli
citat R-17 TL către limitele ei — a 
recunoscut că ține excepțional dru
mul, că are o suspensie foarte bu
nă, frîne eficace (progresive și bine 
asistate) și direcție precisă. La R-5 
TL ne-a surprins plăcut nervozita
tea mașinii încărcată cu 4 persoa
ne, calitate care alături de celelal
te (ținută de drum, suspensie, fini
saj, lărgimea și comoditatea scau
nelor și spațiul generos pentru ba
gaje) fac fără îndoială din cel mai 
mic Renault o excelentă mașină 
pentru circulația urbană, dar și o 
rutieră care poate satisface deplin 
pe automobilistul mijlociu (ea are 
de altfel o viteză de vîrf de 140 
km/oră).

Concluzia ? Noile realizări com
pletează fericit gama, acum aproa
pe completă a marelui constructor 
francez și dă totodată sugestii și 
exemple tinerilor noștri construc
tori care, fără îndoială, trebuie sâ 
se gîndească și ei la unele variante 
ale mașinii noastre Dacia 1300.

G'n. EPURAN

De cind Dobrin s6 află iară 
Printre cei mai buni din țară. 
Suporterii clin Pitești
Spun că silit din... Dobrlnești !

T. MIHAi, BUCUREȘTI. ,»Ca unu! care 
am absolvit engleza, m-a deranjat til- 
mâcirea care s-a dat denumirii „Hot
spurs", afirmîndu-se că ea ar însemna 
„călCîi fierbinte**. în engleză, hotspurs 
înseamnă belicos, năbădăios, zburdalnic, 
bătăios. Deci Tottenham Hotspurs în
seamnă ..Bătăioșii din- Tottenham". Este 
binevenită precizarea dv,. mai ale? că 
n-a lipsit mult ca bătăioșii din Totten
ham sa fie învinși, pe teren propriu, de 
bătăioșii din... Arad !

DUMITRU SUDITU, PLOIEȘTI. ..Un 
prieten susține că tenismanul american 
Graebner are 40 de ani. Eu spun câ 
n-are mai mult de 26. Dv., ce părere 
aveți?1*. Prietenul dv. este tot atîta de... 
darnic, în toate ocaziile ? Graebner “ “ 
28 de ani.

Amsterdam (Olanda). Vă restitui 
timbrele, în caz că scrisoarea nu ajunge 
la destinație !

CONSTANTIN GHITA. PLOIEȘTI. Unt! 
In calitate de suporter dezamăgit al 
Petrolului, ați vrea să faceți un rămă
șag cu conducătorii acestui club, că 
acel Petruț, de ia Tractorul Brașov, care

le convin, aprigii șahiști începători 1 
Cel oficial îl contrazice pe fratele dv., 
preclzind că. pentru realizarea matului 
se acordă un maximum de 50 de mu
tări. cu condiția ca nici o poziție să 
nu se fi repetat de trei ori, consecutiv 
sau alternativ, același jucător fiind la 
mutare.

NICOLAE TAPALAGA. TIMIȘOARA. 
„Referindu-mă la un articol apărut in 
pagina de „Magazin” a ziarului „Spor
tul”, privitor la jocul de biliard, vreau 
să știți că noi avem la Timișoara un 
club de biliard, patronat de asociația 
„Fauna", care dispune de 2 mese bune 
de joc și numără circa 40 de membri 
cotizanțl. Au avut loc și întreceri cu 
selecționatele Aradului și Lugojului. Sînt 
convins câ, in scurt timp, acest joc — 
acest sport, am curajul sâ spun — ar 
putea deveni foarte popular, fără efor
turi materiale deosebite". Problema nu 
e atît de simplă, cum credeți dv., dar 
presupunem că intr-o zi. biliardul iși 
ra găsi locul in activitatea noastră spor- 

Este, lntr-acievăr. un joc frumos.

are a

CRAIOVA. Adresa iul Ajax? 
celebrii fotbaliști olandezi, 

punînd ' o' asemenea întrebare! Ajax —

3. MIHAI, 
îi jigniți pe

_ înscris cîte aouă goluri, în Cupa Ro
mâniei, echipelor Politehnica Iași și Di
namo București, nu este altul deeît 
fostul jucător ai... ploleștenilor, la care 
Petrolul a renunțat cu atita ușurință, 
cu un an în urmă. Ne spuneți că slnteți 
un suporter al Petrolului. Atunci. de 
c.e mal turnați gaz peste foc ?!

DUMITRU BUCIUMAN, COMUNA LA- 
PUȘEL. „Silit un pasionat al șahului. 
Pină aici, nici un necaz (N.n. : știu, ne
cazurile încep cînd te așezi să joci !). 
Mai Zilele trecute, am jucat șah cu un 
frate, e) răminintl numai cu regele, iar 
eu avintl in plus regina și un nebun. 
După 12 mutări, mi-a spus : „gata! e 
remiză !". El susține că nu aveam drep
tul deeît la 12 mutări, in aceste condi- 
țiuni". în general, nu e recomandabil 
să te amesteci in discuții familiale, dar,, 
in calitatea mea de poștaș trebuie 
tac. Șahul este sportul cu cele 
multe regulamente. Cel oficial, și cele 
pe care le alcătuiesc ad-lipc, după cum

Aproape că slnt tentat să mă reped 
pină la Timișoara, să fac un carambol 
cu dv. Dar mă primiți 1

I. MARIAN. Un gol nu poate fi acor
dat decit atunci cind mingea a depășit 
linia porții, pe pâmint sau In aer, cu 
ÎNTREAGA ei circumferință.

IULIAN REGECZNY, DETA. „De ce 
Olanda participă cu două echipe la Cupa 
campionilor europeni ?“ Nu din nebă- 
garea de seamă a celor de la U.E.F.A.! 
Ajax participă de drept, in calitate de 
câștigătoare a precedentei ediții a aces
tei competiții, iar Feyenotird este cam
pioana Glandei.

Ilustrații : N. CLAUDIU

s-o 
mai

martie -
• Luîndu-i-se, în
că din 1869, drep
tul de a organiza 

„darea la semn" pe terenul de la 
Cuibul cu Barza, Societatea Româ
nă de Arme, Gimnastică și Dare la 
Semn a făcut în 1870 „un apel la 
comune și județe pentru construi
rea Tirului". S-au adunat 20 700 lei 
pentru construirea Tirului, dar 
amenajarea poligonului va fi îm
piedicată mai bine de trei decenii. 
Cauza: necurmatele procese cu 
„Consiliul județean de Ilfov", pen
tru obținerea unui nou teren, in 
schimbul celui de la Cuibul cu Bar
ză, pe care — în această vreme — 
„pășunarea erbei fu închiriată pe 
50 galbeni pe an, plătiți în 3 cîș- 
turi".

(„Societatea 
Gimnastică

Română de Arme, 
și Dare la Semn").

• „La 29 martie 
a.c„ Societatea 
profesorilor se

cundari a organizat o festivitate 
școlară în sala palatului Ateneului, 
în fața unei „asistențe foarte nu
meroase", s-au executat „mai multe 
producțiuni școlare, între care și O 
serie de exerciții de ordine și li
bere ou măciuci executate de 16 
elevi ai Liceului Lazăr".

Festivitatea „a reușit într-un mod 
strălucit, lăsînd o impresiune din 
cele mai frumoase asupra întregu
lui public".

(„Gimnasticul român" nr. 8 
din 28 mai 1897)

• „întemeierea u- 
nei secțiuni femi
nine pentru toate

sporturile. Primul pas s-a făcut 1 
(...) Clubul Tricolorul a întemeiat 
o secțiune feminină care pe lîngă 
vechile sporturi practicate la noi 
ca tenisul și sporturile de iarnă 
(bob, schi, skeleton, patinaj), se vor 
înființa și secțiuni pentru 
fotbal, natațiune etc.“.

Ceea ce dovedește că 
pentru fotbal nu mai este 
masculină, încă de acum 
tate de veac 1

(„Ecoul 
1922)

1922

sportiv" din

atletism.

pasiunea 
exclusiv ** 
o juma-

5 martie

1947
martie

A

• „La 9
s-a disputat pri
ma etapă a retu- 
de fotbal. Scorul

Timișoara
rului Diviziei 
etapei a fost stabilit la 
unde feroviarii din localitate au în
vins cu 6—0 (2—0) pe Juventus ! 
Reuter a marcat 3 goluri, Bădeanțu 
2, iar Iiieș a completat jumătatea 
de duzină în poarta lui Negru".

zv

Documentar alcătuit de
Dorin ȘTEFLEA

CEREMONIA PLANTĂRII BRAZILOR ROMANEȘTI LA MUNCHEN
Președintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Munchen, Willi Daume (in mijloc) rostin- 

du-și salutul cu prilejul plantării celor doi brazi românești in perimetrul olimpic. Din partea română au fost 
de față (in dreapta): ing C. Virlan, consulul P. Olaru și ing. M Ștefănescu. Au asistat (in stingă): dr. W. Ritter, 
șeful protocolului, H. Both, din secția de presă și alți reprezentanți ai comitetului de organizare.
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INTtLNl^E CU MtHAJ MOCANU ț

..prietenii 
nu te uită 

niciodată
sportivi nu sînt uitați 
foarfecă spectaculoasă, 

oricît ar fi el de fru- 
scos de pe linia porții,

Nu. marii 
niciodată. O 
un dribling 
mos, un gol . . . .
după cîtva timp se uită. Pe sporti
vul dîrz, neînfricat, oamenii • îl ad
miră întotdeauna. Iar cînd, din mo
tive serioase, independente de voin
ța lui, acesta rămîne in afara sta
dionului, spectatorii îi regretă lipsa.

Așa se întîmplă acum cu Mihai 
Mocanu, excelentul fundaș al Petro
lului și al echipei naționale. Acci
dentul din turneul tricolorilor în 
Turcia i-a barat, pentru un moment, 
drumul sportiv. Cît ? Nu se știe. 
Cîteva luni, poate tot sezonul. Un 
sezon pe care internaționalul nostru 
îl pregătise cu toată grija, cu toată 
dăruirea de care acest sportiv 
capabil.

...La 24 aprilie, Mihai Mocanu 
plinește 30 de ani. Vîrsta la care 
cei mai mulți sportivi își fac bilan
țul realizărilor. Și maestrul emerit 
al sportului Mihai Mocanu, ce! care 
a îmbrăcat de 33 de ori tricoul echi
pei naționale, are cu ce se mîndri. 
Iată de ce ar fi vrut ca această zi 
s-o întîmpine altfel. Poate 
tabăra tricolorilor, unde a 
atîtea satisfacții.

Acum, Mihai Mocanu e 
stadionului. Ce face el ?

este

îm-

acolo în 
cunoscut
în afara

...Era o zi de primăvară, cu mult 
soare și cu adieri ușoare de t int. 
Pe stadionul ploieștean se juca me
ciul de „Cupă” Dinamo—TractoruL 
Acolo l-am intilnit pe Mihai Mocanu, 
deși il știam acasă, în paL A intrat 
la tribuna oficială, alături de Alina, 
fetiția sa și de soție. Pășea ușor, 
sprijinit în cîrje, purtîndu-și cu gri
jă piciorul în ghips. Publicul l-a 
observat și !-a aplaudat. Mocanu a 
mulțumit printr-o aplecare a capului 
Jucătorii l-au observat și ei și l-au 
salutat. I-au făcut semne prietenești 
colegii de lot Dinu, Deleanu, Lucescu. 
In ace! moment, fața lui Mocanu se 
luminase.

Iată-1 lîngă el pe Sătmăreanu. Sînt 
doi buni prieteni. Zilele petrecute 
împreună la lotul național, 
cerea dîrză purtată sub 1 
tricolore i-au împrietenit 
mult.

De la Mihai Mocanu am __ . 
în perioada care a urmat accidentu
lui, perioadă destul de grea pentru 
ce! ce era obișnuit cu viața stadio
nului, a simțit o dată. în plus prie
tenia colegilor de întrecere. L-au vi
zitat acasă Dinu, Lupescu și Cheran. 
S-a bucurat de gestul lor. L-au che
mat la telefon oameni din conduce
rea federației, Angelo Niculescu, doc
torul Tomescu, Mircea Lucescu. L-a

l, între- 
tricourilc 
ți mai
aflat că

Constantin ALEXE

sunat tocmai de la Cluj portarul Ște
fan. Clujenii i-au trimis vederi din 
Iugoslavia.

în confortabilul apartament din 
centrul Ploieștiului, acum, cînd min
gea a rămas departe, și 
de la picior l-au lăsat, 
nu răsfoiește cursurile 
menele de la facultate, 
în anul V la I.E.F.S. și 
tul capului nu vrea să

cînd durerile 
Mihai Moca- 
pentru exa- 
Este student 
nici în rup- 

, piardă anul
Iși aruncă ochii pe ziare, reviste. A 
citit reportajul cu viața lui Rudy 
Wetzer, fotbalistul care la aceeași 
vîrstă suferise un accident '.a fel de 
grav. Exemplul lui Rudy Wetzer i-a 
dat imbold. Mihai Mocanu ne măr-

tunsea că accidentul nu l-a demora
lizat și e încrezător în viitor. Ii pare 
rău doar că în aceste momente nu 
se află lîngă colegii de la Petrolul 
ți lîngă cei din lotul național. Toate 
aceste mici amărăciuni au pălit însă 
în fața grijii pe care au manifes
tat-o față de el clubul și federația, 
colegii de sport.

Este, de tapt, o grijă care se ma
nifestă nu numai în cazul lui Moca- 
nu. Toți sportivii noștri simt căldura 
celor din jur, în momentele de cum
pănă, exprimare firească a umanismu
lui socialist.
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UNDE-Șl CUM-
IȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA 

ABSOLVENȚII ȘCOLILOR SPORTIVE 
Șl Al LICEELOR CU PROGRAM 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ?

PLUSURI Șl MINUSURI IN KILOGRAMELE
RIDICATE DE COMPONENȚII LOTULUI NATIONAL

VASILE DEAC-record național

Este cunoscut faptul că, in 
prezent, funcționează o largă 
rețea de unități specializate, 
școli sportive ți licee cu pro
gram de educație fizică, înfiin
țate în întreaga țară și consi
derate, pe bună dreptate, izvoa
re extrem, de importante pen
tru continua întinerire și crește
re calitativă a sportului de per
formanță din țara noastră. Fără 
a epuiza, desigur, tema ,,produc- 

acestor unități, în raport 
condi- 
a sub-

0ei“
cu cerințele actuaie, cu 
țiile create, ziarul nostru ____
liniat recent, unele din princi
palele realizări, dar și neajun
suri, ceea ce va face fără în
doială, și în viitor. Pentru 
astăzi, ne reține, însă, atenția 
o altă problemă pe care însăși 
practica activității sportive o 
situează printre preocupările de 
stringentă actualitate.

In fiecare an, școlile sporti
ve și liceele cu program de edu
cație fizică sint absolvite de 
sute de tineri, performeri — 
desigur de valori diferite — în mai 
multe discipline sportive. Se 
pune, firesc, întrebarea: CINE 
ÎI PREIA PE ACEȘTI SPOR
TIVI FRUNTAȘI, EVIDENT 
CU O PREGĂTIRE AVANSA
TĂ, UNII DINTRE EI CU 
CERTE POSIBILITĂȚI DE A- 
FIRMARE PE PLAN NATIO
NAL SAU INTERNAȚIONAL ?

Unii găsesc repede drumul 
spre cluburile universitare, sin
dicale sau teritoriale, alții — 
mai puțini — rămîn în eviden
ța diferitelor loturi reprezenta
tive de juniori sau seniori. Cei 
mai mulți se pierd, însă, fie 
pentru că organele sportive lo
cale nu au cunoștință de rezul
tatele și nici măcar de existen
ta lor, fie că ei înșiși așteaptă 
această solicitare sau se sfiesc 
să ceară înscrierea intr-un club 
sportiv (mai mult ca sigur că 
nici nu știu cum anume).

Știm că în școlile sportive 
și în liceele eu program de edu
cație fizică activează cîteva 
sute de profesori de speciali
tate, că s-au făcut și se fac în 
continuare multe eforturi pen
tru rezolvarea corespunzătoare 
a problemelor care vizează baza 
materială, ca și pentru asigura 
rea tuturor celorlalte condiții 
necesare unei activității a cărei 
eficiență să crească pe măsura 
cerințelor actuale ale sportului 
de performanță. Cum spuneam, 
nu demult, această eficiență nu 
este încă de natură să-i mulțu
mească pe directorii, profesorii 
și elevii acestor unități și se

impune o mai mare responsa
bilitate in îndeplinirea obiec
tivelor pentru care aceste școli 

fost, de fapt, create. Dar. 
chiar in aceste condiții, sportul 
de performanță ar cîștiga mult 
mai mult dacă la absolvire toți 
tinerii performeri și-ar continua 
activitatea în diferite cluburi, 
avînd astfel posibilitatea să-șt 
îmbunătățească rezultatele, să 

recorduri 
echipele 
chiar în

im bunătățească 
vizeze mai departe 
sau selecționarea în 
clubului, orașului sau 
reprezentativele țării.

Considerăm că obligațiile șco
lilor sportive și ale liceelor cu 
program de educația fizică nu 
trebuie să înceteze total o dată 
cu eliberarea diplomelor de ab 
solvire. Școala poate și trebuie 
să fie interesată, în continuare, 
de viitoarea activitate a perfor
merilor pe care i-a pregătit ani 
de zile. Poate ar fi bine ca, 
încă înainte de absolvire, să fie 
organizate consultații pe această 
temă, să se facă recomandări, 
să se analizeze fiecare caz în 
parte.

O bună inițiativă in această 
direcție ni se pare a fi FIȘA 
DE EVIDENȚA a rezultatelor 
obținute de elevii școlilor spor
tive și ai liceelor cu program 
de educație fizică, introdusă 
recent în toate aceste unități 
tocmai cu scopul de a regle- 

viitoare a 
realizează 

cunoaștere 
a fiecărui performer, a 
telor sale, a calităților 
treptelor de clasificare 
pe care le-a urcat 
școală etc. Semnat 
rul de specialitate, 
capătă — în plus 
orientativă pentru 
sportiv.

Fără îndoială, simpla existen
tă a acestor FIȘE DE EVIDEN
ȚA nu rezolvă nimic dacă, în 
completarea lor nu se va mani 
festa multă grijă, competență 
și răspundere Ca și pentru în
drumarea absolvenților 
cluburile sportive din 
unde se stabilesc.

Poate că aceste rtnduri 
continuate. Poate că este nece
sar să pornim pe urmele ab
solvenților dintr-o școală spor
tivă sau ai unui liceu cu pro
gram de educație fizică, tocmai 
pentru a arăta la modul cel 
mai concret cît de importantă 
este problema pe care, astăzi, 
ne-am propus doar s-o enun
țăm.

Prima confruntare a echipei na
ționale de haltere, desfășurată re
cent la Poznan, în compania selec
ționatei secunde a Poloniei, nu a 
satisfăcut decît în parte. Nu ne refe
rim doar la scorul întîlnirii (6—3 
pentru gazde), ci in special la com
portarea halterofililor din lotul o- 
limpic și din 
tește pentru 
nate europene 
—21 mai ).

Unii dintre 
au trecut examenul cu un califi
cativ mulțumitor, dacă ne referim 
la haremurile fixate inițial pentru 
perioada respectivă, alții însă au 
concurat neconcludent, nereușind 
să termine concursul.

Să începem cu sportivii care au 
înregistrat un oarecare progres. Gh 
Bercea +5 kg. Gh. Miinea —5 kg, 
L» Opreanu +â kg. O mențiune 
pentru .super-greul V. Deac. 
deși nu a realizat norma prev 
tă (470 kg), fiind în minus cu 
kg față de aceasta, a doborit 
valorci record "hațtonal la „smuls- : 
140 kg (la a patra încercare). Fi
rește, ne-ar bucura dacă tînărul V. 
Deac și-ar Îmbunătăți rezultatele la 
„împins" și ..aruncat" în aceeași 
măsură ca Și la „smuls". Se pare 
însă că la „aruncat* V. Deac va 
ajunge In scurt timp (să sperăm 
chiar la campionatele naționale) în 
posesia recordului tării. La Poznan

acela care se pregă- 
apropiatele campio- 
de la Constanța (13

componenții lotului

VÎRFUL CU DOR, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — Ieri 
au început în munții Bucegi între
cerile „Cupei Primăverii". Condi
țiile atmosferice nu s-au arătat în
să favorabile bunei desfășurări a 
slalomului uriaș, întrucît în perma
nență a viscolit și a căzut zăpadă 
peste Stratul de gheață existent an
terior. Tocmai de aceea organiza
torii, care preconizaseră stabilirea 
traseului de slalom uriaș pe fața 
mare a văii lui Carp, au fost ne- 
voiți să-l marcheze doar în căldarea 
Furnicii. Dar și așa concurenții au 
trebuit să se întrebuințeze serios în

A apărut : nr. 3/1972 
al revistei

SPORT Șl TEHNICA

ți variat cuprins.cu un bogat 
din care menționăm ;

— ARO — mașină româneas
că de teren.

— Primul raliu SALVAMONT.
— Limita fineței aerodinamice 

în aviație.
— Telefon, radio, televiziune, 

prin sateliți.
— Ce sînt >,golurile de
— Conducerea corectă a 

mobilului.
— Stabilizator de 6 sau 9
— Karting '72.
— Motociclete de competiții.
în acest număr mai puteți 

găsi numeroase articole tehnice, 
re[x>rtaje, știri, noutăți.

32 pagini, bogat ilustrate.

aer", 
auto-

volți.

menta activitatea 
absolvenților. Se 
astfel o exactă

rezulta- 
fizice, a 
sportivă 
anii de 
profeso-

In 
de 
documentul
— valoare 
orice club

spre 
orașele

se cer

la „smuls"; 140 kg!
a ridicat 172,5 kg, dar mișcarea a 
fost anulată, deoarece a atins po
diumul cu genunchiul.

VASILE DEAC
Și-acum despre „repetenți"... Pa

tru sportivi din lotul olimpic au 
fost selecționați în echipa națională: 
I. Hortopan, M Grigoraș, V. .Rusu 
și V. Bădescu. Dintre aceștia, doar 
primii doi au terminat concursul : 
Hortopan cu 295 kg la cat. muscă 
și M. Grigoraș cu 325 kg Ia cat. 
cocoș. Rezultatele nu sînt la înălți-

Cupa

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA LIDERĂ

Primăverii"

A CLASAMENTULUI

mea așteptărilor, 
obțină normele 
de spus. Și mai 
concurat ceilalți 
lotul olimpic : V.

TIMIȘOARA 25 (prin telefon). — 
în penultima etapă a turneului in
ternațional de handbal feminin
care se desfășoară în localitate, par
tidele s-au desfășurat în aceeași
notă de interes, atît din partea 
echipelor participante — care a- 
bordează fiecare întîlnire cu deose
bită seriozitate și dăruire — cît și 
a organizatorilor și publicului timi
șorean. în primul joc, Rulmentul a 
terminat la egalitate, 11—11 (7—5), 
cu Selecționata Katowice, datorită 
unei căderi fizice în final. Urmă
toarea partidă a opus formațiile cla
sate pe locul II în 
trecut, în România și 
respectiv Universitatea
și Vozdovac Belgrad. Formația iu
goslavă a făcut un joc curajos, cel 
mai bun din acest turneu, reușind 
să stăvilească în bună parte atacu
rile timișorencelor și să 
contraatacuri periculoase, 
final : 12—9 (7—4) pentru 
timișoreană. Au marcati 
(4), T. Popa (2), Hrivnak

campionatul 
Iugoslavia, 
Timișoara

realizeze
Scorul 

formația 
Ibadula 

(2), Rigo

CONDIȚII GRELE DE CONCURS ÎN „CUPA PRIMĂVERII"

curse care î-au solicitat la maxi
mum. Probele de fond, desfășurate 
pe traseele din jurul cabanei Piatra 
Arsă, au avut condiții mai 
desfășurare din. cauza 
subțire de zăpadă nouă, 
care a acoperit gheața.

REZULTATE TEHNICE: 
uriaș seniori:
(A.S.A. Brașov) 61,5, 2. I. 
(I.E.F.S.) 63,3, 3. Marin Focșeneanu 
(S.B.C. Sinaia) 64.0 ; juniori : 1. Ma
rian Burchi (S.B.C. Sinaia) 61,6, 
2—3. Ion Neagu (S.B.C. Sinaia), 
Florian Barbu (Șc. sp.
64,8 ; junioare : 1.

bune de 
stratului 
prăfuită.

Slalom
1. C. Văideanu

Juncu

Brașovia) 
Nuți Degeratu 

(Șc. sp. Predeal) 74,6, 2. Christina 
Ene (Șc. sp. Predeal) 83,4, 3. Maria 
Roșculeț (Șc. sp. Predeal) 84,3 ; se
nioare : 1. Elena Neagoe (Caraima-

nul Bușteni) 76,3, 2. Minodora Zer- 
man (A.S.A. Brașov) 76,6. FOND 
10 km seniori : 1. Gheorghe Voicu 
(A.S.A. Brașov) 41,50, 2. Petre Dinu 
(Dinamo) 42,13, 3. Nicolae Bărbă- 
șescu (A.S.A.) 43,20 ; 5. km juniori : 
1. Samoilă Tomoș 
20,37, 2. Nicolae 
(A.S.A.) 20,45, 3. Stelian Urs (Trac
torul) 22,04; 5 km senioare: 1. Mar
cela Leampă (Dinamo) 23,11, 2. A- 
driana Barabaș (Tractorul) 24,15, 3. 
Rodica Clinciu (Tractorul) 24,24 ; 3 
km junioare : 1. Elena Tișcă (Trac
torul) 14,42, 2. Elena Tomuș. (Șc. sp. 
Rîșnov) 15,31, 3. Valeria Cristolo
veanu (Șc. sp. Rîșnov) 17,13.

(Steagul roșu) 
Cristoloveanu

Mihai BÎRA

Sauer (1) și Neghi-(1), Onofraș (1), 
nă (1), respectiv Kadovici (7), Abra- 
movici (1) și Marianovici (1).

în ultimul joc al etapei, Odeva 
Hlohovec a avut o ușoară notă de 
superioritate, întrecînd formația 
ORK Belgrad cu 12—10 (6—3). îna
intea ultimei etape Universitatea 
Timișoara este lidera clasamentului 
cu 8 p.

Petre ARCAN— coresp. județean

£
Am fost martor la o discuție în

tre doi profesori de educație fizi
că. Vorbeau cu însuflețire, pasio
nați de munca lor. Unul dintre ei, 
profesorul Emil Tobias de la Gru
pul școlar profesional al M.I.U. Ti
mișoara, îi spunea celuilalt că ade
sea vin in școlile profesionale elevi 

? foarte slab pregătiți la orele de 
»educație fizică. De multe ori i s-a 

fntîmplat ca, după ce a anunțat-că 
în cadrul orei se va face atletism 
și se va sări în lungime la groapă, 
să fie întrebat: „Cu un singur pi
cior ?“ După opt ani de educație fi
zică, mulți nu cunosc nici cele 
mai elementare noțiuni din cel 
mai elementar sport, atletismul I

„Intr-o singură clasă am avut 
patru eleve, se aprinsese profesorul 
Tobias, care în decursul primilor 
opt ani de școală nu făcuseră nici 
o singură oră de educației fizică ! 
Am avut mulți elevi nepregătiți, 
veniți mai ales de prin satele jude
țului Odorhei. Există, este drept, și 
localități — de pildă Drăgășani sau 
Giurgiu — de unde ne vin adesea

AZI, PRIMA ACȚIUNE

CICLOTURISTICĂ A SEZONULUI

Azi se 
turism 
printr-o 
zată de
cu Consiliul organizației pionierilor, 
Comitetul U.T-C., Inspectoratul 
școlar și Inspectoratul miliției.

Participanții-pionieri, elevi 
tineri — vor urma traseul: Șos. 
Ștefan cel Mare — Calea Floreas
ca — Șos. Nordului — Aeroportul 
Bănoasa — Șos. București — Plo
iești (varianta Buftea) pînă la Mo- 
goșoaia.

Plecarea din fața stadionului Di
namo, Ia ora 9.30. înapoierea, în 
jurul orei 14

deschide sezonul de ciclo- 
în municipiul București, 
frumoasă acțiune organi- 
C.M.E.F.S., în colaborare

EUSEBIO I TL RIDICĂ PE 
EUSEBIO II...

Fotografia are o valoare de sim
bol... Celebrul Eusebio îl ridică re
almente pe Jordao (numit de mulți

La greco-romane
C.S.O. Cimpulung Muscel—

TIRANA 3, 5-5, 5
Reprezentativa de lupte greco- 

romane a Albaniei a evoluat la 
Cîmpulung Muscel, sub denumirea 
de Selecționata Tiranei, învingînd 
echipa C.S.O. din localitate cu 
5,5—3,5. Cele mai bune comportau 
le-au avut I. Gibu, I.Dulică și N. 
Mandea dm formația gazdă,
pectiv, N. Pepa, B. Lika și G Ilias.

în continuare, oaspeții vor evo
lua la Botoșani.

P. MATEOIU-coresp.

Etisebio II) așa cum face la antre
namente și jocuri cu foarte tînărul 
dar dotatul jucător...

res CINE-L VA AJUNGE PE 
BOZSIK?

Iată o statistică a selecționărilor 
în echipa Ungariei. In paranteze 
anul nașterii. De 100 ori prezent în

de

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

BASCHET. Sala Ciulești, 
la ora 9,30: Academia Militară —
„U“ București (m.B), Steaua — 
Mureșul (m.Ă) ; sala Constructo
rul, de la ora 10 : Constructo
rul - A.S.A. Cluj (f.A), Con
structorul — Sănătatea (f.A.).

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

FOTBAL • Teren Dinamo, ora 
13: Venus — Carmen (campio
nat feminin) ; ora 14 : Dinamo — 
Politehnica (tineret rezerve), ora 
16 : Dinamo 
(divizia A); 
11: Metalul 
(divizia B): 
ora 9,30: 
(campionat feminin), ora 11 : E- 
lectronica — Victoria Lehliu 
(divizia C); teren Sirena, ora 
9,30 •. Juventus — Doina (cam
pionat feminin), ora 11: Sire
na — Unirea Tricolor (divizia 
C) ; teren Autobuzul, ora 9,30 :

— Politehnica Iași 
teren Metalul, ora

— Portul Constanța 
teren Electronica,

Traviata — Dacia

■ Diană ’ — 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 li : 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 • “ ’ ’ ------ . '
la ora 11: România (juniori) — 
Cehoslovacia și România (se
niori) — Bulgaria.

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

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".

Bazinul Floreasca, de

Vor reuși ei să 
olimpice ? Greu 
neconvingător au 
doi sportivi din 
Rusu, după ce a 

împins greu 112,5 kg, nu a reușit 
să smulgă 95 kg. ieșind din con
curs, iar V. Bădescu a ratat de trei 
ori la „aruncat" 130 kg după ce la 
antrenamente ridicase (ușor) cu 7,5 
kg mai mult !

In fine, S. Herghelegiu a ieșit, 
de asemenea, din concurs, nereu
șind să smulgă nici . 127,5 kg, re
zultat, care, pentru categoria grea 
(la care participă), reprezintă foarte 
puțin.

Zilele trecute am stat de vorbă 
cu doi dintre factorii de răspunde
re ai lotului olimpic și ai echipei 
naționale. Secretarul general al 
F.R.H.C., Lazăr Baroga s-a decla
rat nemulțumit de rezultatele ,.o- 
Iimpicilor", arătînd două din cau
zele importante ale rămînerii în 
urmă : „I. Concentrarea sportivilor 
in timpul concursului este foarte 
inică, efortul depus nu este cel 
maxim și, deci, se renunță foarte 
ușor la încercări. Cei în cauză 
sint prea încrezători in forțele lor, 
verificate doar la antrenamente. 
Dar, trebuie să menționăm (nu știm 
pentru a cita oară) că rezultatele 
realizate la antrenamente nu pot 
fi obținute întotdeauna în condi
țiile specifice ale concursurilor o- 
ficiale, unde intervine arbitrajul, 
emotivitatea și lupta cu ceilalți ad
versari. 2. Sportul de performanță 
cere mari sacrificii, nu numai la 
antrenamente, ci și în viața perso
nală, de țoale zilele. Nu o dată 
halterofilii uită de aceste obligații, 
în acest caz orice efort depus la 
antrenament se irosește în timpul 
liber, iar performanțele stagnează".

Antrenorul emerit Ștefan Petres
cu, care se ocupă de lotul național, 
este mulțumit de rezultatele băieți
lor pe care-i pregătește. Intr-ade
văr, după cum am arătat, unele 
progrese există, dar rezultatele, 
sînt încă departe de nivelul inter
național. Să sperăm că la apropia
tele campionate naționale (7—9 a- 
prilie, la Constanța) performanțele 
vor continua să fie îmbunătățite.
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CUPELOR- ?• O DIVIZIONARA B IN

Icn OCHSENFELD

DINCOLO DE CULOARE
elevi care cunosc și îndrăgesc edu
cația fizică".

Discuția a continuat. Am rămas 
însă cu această întrebare care îmi 
revenea ca un laitmotiv : ..cu un 
singur picior

Oare ce sau cine poate împiedica 
învățarea noțiunilor elementare de 
atletism în școli, de la vîrstele cele 
mai fragede ?

Poate că programa pentru orele 
educație fizică din. primii, ani 
școală nu a găsit forma simplă 
predare a atletismului sub for- 
de joacă. Poate cei ce conduc 

fost 
aler- 
sînt 

la

de. 
de 
de 
mă 
aceste ore în școală nu au 
convinși încă de nimeni că 
gările, săriturile și aruncările 
mișcări elementare care stau 
baze tuturor activităților sportive. 
Sau poate că practica adesea folo
sită oră de oră, de a arunca elevi
lor o minge, eliberatoare de alte 
griji din partea profesorului, nu 
este suficient combătută de cei în 
drept. Sau poate că pe ici, pe colo, 
pasiunea profesorului de matemati
că sau de română este mai presus 
decît conștiinciozitatea profesională 
a celui „de la sport", și atunci ore
le de educație fizică sînt „cedate" 
în favoarea acestor materii.

«t O

echipa reprezentativă : Bozsik (1925); 
86: Grosics (1926) ; 84 : Puskas (1927); 
80 : Matrai (1932) ; 77: Sipos (1932) ; 
76: Fenyvessi (1933) ; 75 : Sandor
(1928) ; 72: Albert (1941) ; 71: Tichy 
(1935) ; 68: Hidegkuti (1922) și Kocsis 
(1929). Dintre aceștia doar 
este încă jucător activ și chiar se
lecționat în actualul lot al echipei 
Ungariei.

Dintre ceilalți componenți ai 
tualei reprezentative notăm 
Bene (1944) cu 52 selecționări, 
zekas (1947) 24, Sziics (1943) — 
Pancsics (1944) — 22 ; Zambo (1944) 
— 18 ; Dunai (1943) — 17.

Este greu de presupus că unul 
dintre cei de mal sus va putea să-l 
egaleze pe Bozsik. Singurul mai a- ---- -ii—* -x nu

Albert

ac- 
pe

Fa-
23 ;

propiat este Albert, dar, să 
uităm, el are 31 de ani !

DEPUTATUL CU FLUIER
Arbitrul italian. Concetto Lo Bello 

este una din personalitățile cele 
mai cunoscute ale vieții sportive 
italiene. Foarte apreciat pentru 
maniera sa autoritară de arbitraj, 

-el este unul dintre cele mai obiș
nuite personaje ale rubricilor spor
tive, subiect al caricaturiștilor și 
chiar al scheciurilor de televiziune- 
O popularitate atît de bine între
ținută nu putea să fi rămas neex
ploatată și Lo Bello s-a gîndiț să-și 
pună candidatura la alegerile le
gislative, în orașul său natal Sira- 
cuza. Concetățenii l-au acceptat cu

SAPTAMINA SPORTIVĂ INTERNĂ
ts

(Urmare din pag, 1)

zultatul de moment, ci și utilita
tea ramurii ca atare, crosul a 
scos din nou capul, precum ghio
celul, 
vară, 
ediție 
sfințit întîietatea 
mâni, ț—■ 
zece probe ale întrecerilor, bilan
țul fiind 5 medalii de aur, 3 de 
argint și 3 de bronz. Medaliile și 
cupele se vor alătura trofeelor 
existente la federația de speciali
tate, la cluburile din Cîmpulung 
Muscel, Roman, Constanța, Plo
iești, Pitești, Craiova, Galați, 
Oradea, Focșani, Timișoara si 
București care au concurat la al-

în acest început de primă- 
La Atena, cea de a XVII-a 
a Crosului Balcanic a con- 

i sportivilor ro- 
învingâtori în cinci din cele

cătuirea unui lot valoros de cro- 
sișfi. în epoca în care materialele 
sintetice, de laborator, invadează 
milenarele întreceri atletice, cro
sul — alergare în mijlocul na
turii — constituie pentru atletism 
ceea ce semnifica pămîntul pen
tru Anteu. El rămîne mijlocul efi
cient, nepretențios, de atragere 
a tineretului spre atletism

cele trei gale dedicate candida- 
ților pentru reprezentativa de ti
neret a țârii, adună o mie de iu
bitori ai scrimei pugilistice ? Se

• CARTE DE VIZITĂ Șl CALIFICARE
• DUMITRIU III INTRE

• „Poate vă surprinde această 
scrisoare pornită din orașul de 
pe Afieș, orașul industrial Tur
da, din partea unui marc ama
tor al fotbalului" — se recoman
dă de la începutul scrisorii sale, 
Viorel Dumitrana. 
zile studiez foarte mult 
„Sportul", dar întîmpin 
multe greutăți pentru că „Spor
tul" și în general presa vine în 
orașul nostru cu o zi in urmă și 
chiar de vine în aceeași zi, poș
tașul nu-și face datoria de a-I 
aduce la zi. Dar nu despre a- 
ccastă plingcrc vă scriu, ci des
pre altceva. Optimile Cupei Ro
mâniei s-au desfășurat, rămî- 
nînd în continuare calificate 3 
echipe de categoria B. Vă pun 
întrebarea: dacă finala Cupei 
României se va

„De ani de 
ziarul 
foarte

dcsfășnra intre

STEAUA Șl „U" CLUJ
articol din ziarul „Scîntcia tine
retului" am rămas plăcut sur
prins aflind că talentatul jucă
tor de la Steaua, Dumitriu III, 
va juca la „U“. Doresc să știu 
dacă acest lucru c adevărat, iar 
dacă nu, ce a împiedicat ducerea 
lui la îndeplinire, căci la drept 
vorbind Dumitriu III stă mai 
mult pe tușă neparticipînd nici 
chiar ia turneul Stelei în Brazi
lia".

— Chiar dacă Dumitriu III 
și-ar fi exprimat dorința să pă
răsească clubul militar pentru a 
evolua în echipa studenților clu
jeni, n-a depus în acest sens, 
vreo cerere de transfer la fede
rație, după cum am aflat de la 
forul de resort. Oricum, însă, el 
n-ar fi primit drept de joc în 
același campionat la două echi-

Al»

Desen de AL. CLENCIUS-ar putea să fie și așa... 
o echipă de cat. B și una 
cat. A și in prelungiri ciștîgă 
echipa de „B“, atunci cine ne va 
reprezenta țara în noua ediție a 
Cupei Cupelor, echipa de cat. H 
care a ciștigat finala sau cea de 
A, care a pierdut-o ?“.

— Nu ne surprinde scrisoarea 
dv., stimate tov. Dumitrana, nici 
prin faptul că ne sesizați defi
ciențe de difuzare a presei (se 
mai întîmpiă destul de des, deși 
ziarul nostru a încunoștințat, Ia 
rîndu-i, Direcția Difuzării Pre
sei), nici prin faptul că ne puneți 
o întrebare și. cu atît mai puțin, 
că ne scrieți din Turda, oraș cu 
tradiție în fotbalul nostru divi
zionar și, desigur, cu mulți iubi
tori ai balonului rotund. Nu știm 
dacă întrebarea dv. se hrănește 
clin frumoasa amintire a dobin- 
dirii Cupei României de către 
Arieșul Turda (pe atunci divi
zionară B). Ipoteza este însă va
labilă acum, cînd au ajuns în 
sferturi de finală trei echipe 
din eșalonul secund, și fiecare 
din ele are șansa (cel puțin, teo
retică) de a dobîndi prețiosul 
trofeu. Aceasta nu aduce după 
sine înscrierea din oficiu a res
pectivei echipe în Cupa cupelor, 
forul care hotărăște participarea 
la fiecare ediție a competițiilor 
internaționale fiind Federația 
Română de Fotbal.

• „în primul rînd vreau să 
vă spun că sint un înflăcărat su
porter al echipei divizionare A. 
„U“ Cluj. — nc scrie Dan Su- 
vaina din Sighișoara. Citind în 
perioada precompctițională un

divizionare A. Acest lucru 
fost aprobat coechipierului 
Marcu (legitimat în retur la 

întrucît
său
Universitatea Craiova), 
tînărul jucător și-a încheiat pe
rioada stagiului militar (timp în 
care a evoluat Ia Steaua) și după 
care jucătorul, conform regula
mentului de 
imediat drept de 
ceea ce privește 
Dumitriu III în 
depinde de el și

are
In
Im 

totul

transferări, 
opțiune, 

folosirea 
echipă, 
de.. • antrenor.

• „Sînt un suporter înfocat al 
echipei Steaua — recunoaște 
Cornel Geantă din Craiovâ. Am 
fost impresionat de jocul pe care 
favoriții mei l-au susținut in 
compania puternicilor fotbaliști 
vest-germani. Vă rog să Ie trans
miteți prin intermediul ziarului 
dv. cele mai calde felicitări. 
N-au ciștigat. Dar, pentru dă
ruirea -cttcare s-au bătut pentru 
fiecâre minge, pentru efortul 
uriaș depus, pentru marea lor 
dorință de a învinge, le mulțu
mesc".

— Cele două rezultate de ega
litate obținute ele Steaua în fața 
uneia din cele mai redutabile 
echipe de club din fotbalul con
tinental, reprezintă, evident, un 
punct de referință pe cartea de 
vizită a bucureștenilor. Efortul 
lor va primi, însă, doar această 
rccompepsy platonică, calificarea 
în semifinalele C.C.E. însemnînd, 
de fapt, reala performanță. Cu 
alte cuvinte, fotbaliștii militari' 
s-au oprit în prag...

p. sl.
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BOXUL — SPORT 
DE LABORATOR?

asemenea întrebare se poa-O ( • • ■
te pune cînd la gala de selecție 
pentru echipa națională, de la 
Circul de stat, asistă 2500 de 
spectatori (același număr rămî- 
nînd fără bilete I), cînd în Sala 
sporturilor din Galați, fiecare din

M I (J I I lz UUUIIU I I I I C kJ
bitori ai scrimei pugilistice ? 
poate, dacă ne amintim că ma
relui public amator de box i se 
oferă gale de mare atracție 
o zgîrcenie devenită, din păcate, 
tradițională. Aceasta, în locul 
unor confruntări tradiționale, în 
locul cultivării unor rivalități spor
tive, tranșate cinstit pe ring, în 
fața miilor de spectatori.

Boxul n-a fost niciodată o 
floare de seră, un sport de labo
rator. El nu se poate dezvolta, 
nu poate înflori în afara unui 
cadru competițional adecvat. Rin
gul devine într-adevăr „careul ma
gic" numai atunci cind e înconju
rat de marele public.

entuziasm, promițîndu-i voturile. 
Poate că sicilienii speră în „ceva 
protecție" pentru echipele lor dar 
arbitrul continuă să rămînă in
transigent și autoritar. Astfel că nu 
se știe dacă pînă la alegerile din 
luna mai, bietul Lo Bello, care nu 
poate promite alegătorilor nici pe
nalty uri nici ofsaiduri imaginare, 
nu va fluiera... a pagubă.

TRUCUL LUI PELE
Turneul pe care echipa Santos îl 

întreprinde in Europa nu repre
zintă nimic deosebit din punct de 
vedere sportiv. Prin el se încearcă 
a se acoperi deficitele extraordi
nare ale acestui club brazilian a- 
flat la mare ananghie. Totuși, per
sonalitatea lui Pele acționează ca 
un magnet asupra spectatorilor și 
antrenamentele lui s-au transfor
mat în mici improvizații incluzînd 
jonglerii cu balonul, sambe și reci
taluri de ghitară. Popularitatea lui 
„EL REY“ devine uneori pericu
loasă pentru integritatea lui corpo
rală, deoarece spectatorii năvălesc 
la sfîrșitul partidei spre a-l purta 
in triumf.

In ultima vreme Pele a desco
perit o stratagemă, care face de 
asemenea deliciul galeriei. Către 
sfîrșitul partidei el se deplasează 
pe aripa unde se află ieșirea, fără 
să lase a se observa vreo intenție. 
Imediat ce arbitrul duce fluierul la 
gură ca să anunțe sfîrșitul jocului, 
el țîșnește brusc spre vestiare și, 
apărat de tunelul de sîrmă, trimi
te publicului salutări de despărțire. 
Simplu și eficace!...
MECIUL „TRIBULUI" VAN LOY

Dacă meciul acesta ar fi 
levizat sau măcar disputat 
el ar fi dat naștere la mari încurcă
turi crainicului, ziariștilor " ” '
nați cu cronica respectivă,

echipa patronată de cel mai mare 
dintre frați — Joseph. Au fost dic
tate trei avertismente, dar pînă la 
urmă lucrurile s-au împăcat spre 
cinstea familiei Van Loy, ai căror 
venerabili șefi au hotărit disputarea 
anuală a neobișnuitei partide.

400 DE MECIURI ÎN PRIMA 
LIGĂ !

Iată un record puțin obișnuit : 400 de 
meciuri in prima ligă constituie o per
formanță deosebită care aparține jucă
torului Alois Glaubitz din echipa Sach
senring participantă în liga I a cam
pionatului B.D. Germane, Recordul lui 
Glaubitz depășește net pe cele anteri
oare deținute de Roland Ducke (311),

cu

fost te- 
oficial,

însărci-
v.viuuu xuopuLuvd, ba chiar 

și celor cărora le revenea descurca
rea rapoartelor federale. Principalul 
motiv este că toți jucătorii de pe 
teren, plus cei trei arbitri respec- 

Van Loy, aparți-
motiv este că toți jucătorii 
t---- , , ’  ;
tivi, 'se" numeau Van Loy, 
neau aceleeași familii, fiind descen- 
denții a doi bunici—frați între ei — 
originari din același mic oraș belgian, 
unde s-a disputat și meciul cu pri
cina. Cei doi bunici Joseph Van Loy 
și Albert Van Loy, ambii trecuți de 
80 de ani se aflau în tribune, pri
vind teribila înfruntare de pe te
ren a nepoților lor.

Deși jocul se petrecea cum 
spune, în familie, totuși arbitrii au 
trebuit să depună toată energia 
spre a potoli spiritele agitate, ca și 
strigătele de luptă ale celor doi bu
nici. Scorul a fost de 5—3, pentru

s-ar

Gtlnter Schrater (321). Manfred Kaisen 
(304).

De remarcat că în cele 400 de meciuri. 
Glaubitz a fost doar de două ori înlo
cuit in cursul unei partide 1

Cine este Glaubitz ? Are 37 de ani Și 
joacă fundaș central de aproape 20 de 
ani la același echipă : Motor Zwickau 
devenită intre timp Sachsenring Zwickau, 
formație care aparține uzinelor de auto
mobile Trabant.

Tehnician în uzină. Glaubitz, este un 
model pe terenul de sport și în viața 
particulară. în timpul liber, el se ocupă 
cu pasiune de porumbel călători. Preșe- 
dlntfelh secției de fotbal de la Sachsen- 
ring_șpunea : „Glaubitz este un exem
plu pentru tinerele generații, pentru că 
el dă tot ce are mai bun in fiecare Joc". 
Șl Glaubitz declară : „Dacă soția mea 
n-ar fi fost o pasionată a jocului do 
fotbal, aș fi agățat de mult ghetele iu 
cul...“.
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CAMPIONATUL MONDIAL

DE HOCHEI— GRUPA B

prin multe momen te dificile — ca ți cel din fotocra-Japoniei a trecut tineri seară
fie — în partida cu echipa Il.D.G.

INVITATUL NOSTRU MIROSLAV SUBRT
„Organizatorii sînt la înălțime

Cu prilejul turneului grupei B a 
campionatului mondial de hochei, 
printre oaspeții noștri de seamă se 
află și oficialul cehoslovac Miros
lav Subrt, vicepreședinte al L.I.H.G. 
în răgazul dintre două reprize l-am 
rugat să ne acorde un scurt inter
viu.

— Care sînt primele impresii după 
venirea dv. la București ?

— Revăd cu mare plăcere bunii

CROSA ZILEI

CONSTANTIN
DUMITRAS

La 26 de ani (1,72 m și 64 
kg) el continuă să fie apără
torul buturilor românești, ade
vărat „înger păzitor" al por
ții echipei sale. Sobru. cu 
mult curaj, Constantin Dumi- 
traș știe de cele mai multe 
ori să-și pună în valoare 
deosebitul simț al plasamen-

A.

DURLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
ÎN INTILNIREA DE POPICE 

CU ECHIPELE UNGARIEI
MANGALIA NORD, 25 (prin te

lefon de 
bowling 
sîmbătă 
nire de 
vele României și Ungariei, care se 
află în plină pregătire în vede
rea apropiatelor C.M.

„Deschiderea" reuniunii, 
feminin nu a constituit, 
credea, o simplă formalitate 
tru echipa noastră, multiplă 
pioar.ă mcndială. Primei? 
schimburi ale reprezentativei 
ghiare au reușit să obțină un 
avantaj, fiecare jucătoare realizînd 
cîte 396 p.d. față de 376 și 409 cit 
reușesc Elena Cernat și, respectiv, 
Ana Petrescu. Au urmat perechile 
Crista Sz'cs •— Meszăros Târiosne 
și Elena Trandafir — Hedvig 
Dvorzki, care au luptat de la egal 
la egal. In cele din urmă, balanța 
a înclinat în favoarea jucătoarelor 
românce care au reușit să întreacă

la trimisul nostru. Sala de 
a stațiunii Olimp a găzduit 
după-amiază dubla întîl- 

popice dintre reprezentati-

meciul 
cum se 

pen- 
cam- 
două 
ma- 
ușor

adversarele totalizînd (după patru 
perechi) 1633—1556 p.d. Ultimele 
noastre două jucătoare, Florica Ne- 
guțoiu și Cornelia Petrușcă, ambele 
la fel de sigure în lovituri, au ro
tunjit avantajul : selecționata Ro
mânia obținînd o victorie, meritată 
cu 2497—2371 p.d. 
nice: 
409—396, Elena Cernat — 
Toth 376—396, Crista Szbcs 
săros Janosne 414—395, 
Trandafir — Hedvig 
434—369, Florica Neguțoiu — ZsO-

Cornelia Pe- 
Gydrghyne

Rezultate teh- 
Ana Petrescu — Agnes Băti 

Katalin 
— Me- 

Elena 
Dvorzki

fia Hurșân 447—408, 
trușcă — Tompa 
417—407.

Partida masculină 
zentativele României 
s-a încheiat seara, tîrziu, cu victo
ria sportivilor noștri la scorul de 
5489—5358. Amănunte despre acest 
meci în ziarul de mîine.

dintre repre- 
și Ungariei

fr. IOANIȚESCU

ÎN TURNEUL DE SCRIMĂ DE LA BARÎ

BARI, 25 (prin telefon). — Tur
neul internațional de scrimă de la 
Bari a continuat cu probele de flo- 
retă-echipe și sabie individual. Dacă 
floretișii noștri au decepționat, su
ferind două. înfrîngeri cu 10—6 din 
partea italienilor și polonezilor, la 
sabie reprezentanții României au 
avut o excelentă comportare, cuce
rind primul și al treilea Ioc în cla
samentul final, deși au concurat 
într-o companie foarte valoroasă 
(campionul mondial Maffei; multi
plul campion mondial și olimpic 
Pawlowski ș.a). In finală, Dan Iri- 
miciuc a pierdut un singur asalt, 
la Maffei (4—5) dar și acesta a fost 
învins de Iosif Budahazi (3—5). S-a 
recurs la baraj între Irimiciuc șj 
campionul mondial, victoria finală 
revenind sabrerului din Iași cu 
5—3. Budahazi a ocupat locul III

cu 3v, precedînd pe: 4. M. Monta-1 
no (It.) 2v; 5. T. Montano (It.) lvj 
6. Redrini (It.) Ov.

Dintre ceilalți sabreri români, 
Vintilă și Nicolae au ajuns pînă în 
semifinale, ca și experimentați! po
lonezi Pawlowski și Nowara.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TIMIȘOARA

ROMANIA
in turneul

CEHOSLOVACIA 6-2
international de polo

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean). 
Partidele întrerupte în runda a 
12-a a turneului internațional de 
șah, care se desfășoară în localitate, 
s-au încheiat cu următoarele 

' rezultate : Ghițescu — Paoli 1—0, 
Șamkovici — Espig remiză, Honfi
— Messing remiză.

în runda a 13-a, au fost înregis
trate următoarele rezultate i Espig
— Ghițescu remiză, Cobo — Ghin
dă remiză, Kirov — Alexandrescu 
1—0, Ghizdavu — Ungureanu re
miză.

în alte două întrerupte Messing 
l-a învins pe 
a remizat cu

Clasament :
9 p, Kirov 8
nu, Ghizdavu

iar HonfiȘamkovici, 
Bartha.
Șamkovici 

p, Messîng, 
și Ghițescu

și Honfî
Ungurea- 
7‘/2 P-

Cocora (în spe- 
un 

mod
a fest realizat de : Zamfirescu 2, 
Novac, Mihăilescu, Nastasiu, C. Ru- 
su, din echipa 
Tkac din cea 
bun arbitrajul 
Di Gennaro.

Selecționata 
avut un început promițător 
tida cu naționala Bulgariei. După 
o repriză albă, ea a condus cu 
1—0 (Manea) și 2—1 (R. Rusu), dar 
de fiecare dată a fost egalată ca 
urmare a transformării unui pe
nalty (T. Tomov) și concretizării 
unei situații de superioritate (Bran- 
cov) de către oaspeți. Cea de a treia 
repriză a fost însă fatală juniori-

lor noștri. Manea, 
cial) și Stancu (care a primit 
gol de începător) au greșit în 
nepermis, înlesnind poloiștilor bul
gari să ajungă în poziții de unde 
realizarea golului s-a dovedit ex
trem de facilă.

Echipa Bulgariei a cîștigat
5—3 (0—0, 2—2, 2—0, 1—1), 
mele puncte fiind realizate, de 
zer, T. Tomov. Gherghinov, 
pectiv Răducanu.

Astăzi au loc ultimele partide: 
România (juniori) — Cehoslovacia 
(ora 11, la Floreasca) și România 
(seniori) — Bulgaria, (a.v.).

Practicînd un joc de bună va
loare tehnică și materializing o 
netă diferență față de adversara 
sa, prima reprezentativă a Româ
niei și-a înscris cu ușurință și cea 
de a 16-a victorie consecutivă în 
palmaresul întilnirilor directe cu 
poloiștii cehoslovaci. Jucătorii ro
mâni, mai bine orientați tactic și 
cu un plus evident de viteză în ac
țiuni, și-au sufocat pur și simplu 
partenerii de întrecere, folosind cu 
mult succes contraatacul. Zamfires
cu, Novac. Lazăr. Mihăilescu sau 
Culineac, sprijiniți în mod eficient 
de mai tinerii lor coechipieri, 
dezlănțuit un tir necruțător 
poarta lui Kladek, obligîndu-1 
scoată de șase ori mingea din 
să. De subliniat că două din 
lurile formației noastre au fost
lizate în situații de inferioritate 
numerică, și că Huber, cu recu- 
noscuta-i sobrietate, a fost de cele 
mai multe ori imbatabil, „scoțînd" 
și o lovitură de la 4 metri. Scorul 
final de 6—2 (2—0, 0—0, 3—0, 1—2)

română și Karasek, 
cehoslovacă.
italianului

Foarte
Renato

Petre ARCAN

SPECTRULde juniori a țării a 
în par-

de alte ocazii) au condiții 
de muncă dintre cele mai bune.

nu aveți nici un fel

cu 
ulti- 

Spit- 
■ res- RASISMULUI

PLANEAZAmei prieteni din România. Am sosit 
doar cu o singură zi înainte de în
ceperea competiției, convins fiind 
că problemele organizatorice sînt 
puse la punct pînă în- cele mai mici 
amănunte, lucru asupra 
m-am ‘ ~ ’
profund forfaitu! 
echipei franceze, 
de bine 
să depună eforturi 
a reface întregul program, și 
o formă acceptabilă pentru 
lumea. Totul a ieșit însă bine pînă 
la urmă.

— Ce părere aveți despre noua 
față a patinoarului ?

— Pînă la această oră — exce
lentă. Calitatea gheții, instalațiile, 
acea atît de buclucașă tabe'ă elec
tronică de marcaj, buletinele de in
formații — totul pare fără cu1 
Cunoscînd posibilitățile organizau 
ce ale federației române nu am < 
tat nici un moment atunci cînc 
trebuit să-mi dau adeziunea pen 
alegerea locului de desfășui 
meciurilor grupei B. Și de 
se va mai ivi această ofei 
vota din toată inima pentru 
rești sau Miercu 
(n.r. gazda jocurilor din 
despre care mi 
mai cuvinte de 
mă mulțumește

la această
tirului dezl.

înșelat.

seama că

Realmente, 
de ultimă 
îmi dau 
gazdele au 

serioase

căruia nu 
regret 

oră al 
perfect 
trebuit 
pentru 
a-i da 

toată

au 
la 
să 

pla- 
go- 

rea-

ASUPRA

9
i. Prin intermediu' ziaru- 
face un apel călduros la 

să nu mai fumeze în sală 
ndească mai mult la sănă- 
ivilor.
e. cine credeți că va cîș- 
tumeu ?
greu de întrevăzut. Spre 
de ediția din 1970. cind 
americani au făcut un 

iloo de sănătate, de această 
anul trecut in Elveția, 
dețin șanse superioare, 
în ordine, după o pre- 
personală, acum cind 

primele 4 jocuri, Po- 
S.UJL

LEJUS A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE TENIS

HAVANADE LA
HAVANA, 25

neul internațional de tenis de la 
Havana a fost cîștigat de jucătorul 
sovietic Tomas Lejus învingător 
cu 7—5, 6—4, 3—6, 6—4 în finala 
susținută cu compatriotul său Șa- 
mil Tarpișcev.

Proba feminină a revenit tenis- 
manei sovietice Marina Kroșina, 
care a dispus cu 6;—4, 6—3 de ce
hoslovaca Miloslava Holubova.

(Agerpres). — Tur-

tului și reflexul rapid in fo
losul coechipierilor săi, care 
simt că au în permanență în 
spatele lor un veritabil pilon, 
de unde vine — uneori — 
cea din

Portarul 
române are 
din comun, 
altul, evoluțiile sale 
gul unui întreg 
lipsite de linii 
are 
raja tot timpul 
sau 
echipă, orientind întregul sis
tem defensiv. Așa a făcut și 
in partida de aseară, cu Iu
goslavia, cînd a susținut cea 
de a 122-a partidă internațio
nală, dovedindu-se un real 
suport moral pentru tricolori.

vîne
urmă salvare, 

echipei 
rareori 
intr-un

însă darul
mai vîrstnicii

naționale 
zile ieșite 
sens sau 

de-a lun- 
sezon fiind 

sinuoase. El 
de a-și încu- 

mai tinerii 
colegi de

Ieri a avut
medical organizat la Ce 
dicină sportivă, in prt 
matismelor în jocul de hot 
gheață. Pârtiei panții - 
antrenori ai echipelor 
campionatul mondial 
(grupa B) — au făcut < 
lej un util schimb di 
în problemele de profilaxie a trau
matismelor intilnite în acest sport 
și de recuperare a accidentaților.

• In prima zi a întrecerilor, în 
primul meci din program (S.U.A.— 
Iugoslavia) s-a înregistrat și primul 
accident soldat cu... un picior pus 
in ghips. Accidentatul nu este, după 
cum s-ar putea crede. vreunul 
dintre jucători, ci arbitrul intilnirii, 
Walter Valentin (Austria). Acesta, 
la începutul reprizei a IlI-a, a Jost 
lovit în genunchi de pucul expediat 
de către tunarul formației ameri
cane, McManama. După o întreru
pere de 5 minute a partidei’ arbi
trul ghinionist a reușit sâ reintre 
pe gheață, în aplauzele spectatori
lor, dar, după meci, fiind consultat, 
s-a constatat că accidentul este mai 
grav decît se credea și astfel picio
rul a fost imobilizat.

• Acasă, In Polonia, jucătorul A- 
dam Kopcxynski era adulatul echi
pierilor din reprezentativa de ho
chei a țării prietene. Ajuns, insă,

România, nu mai prezintă — se 
nici un interes. Și-a pierdut 

necul. A uitat să-și ia .cu el 
cu care își incinta de obicei 

legii...
• Reprezentativa S.UA. are în 

alcătuirea sa și trei jucători din 
formația Universității Harvard, pe 
care ați avut prilejul s-o vedeți la 
lucru in recentul film „Love Story" 
după romanul celebrului scriitor a- 
merican Erich Segal.

• Șase dintre hocheiștii norve
gieni din echipa Hăslelorv locuiesc 
pe o aceeași stradă, Trondnimsve- 
ien, din Oslo!

TURUL ALGERIEI
Van Looy a ciștigat 

o noua etapă
ALGER, 25 (Agerpres). — Tînărul 

rutier belgian Francois Van Looy 
a cîștigat încă o etapă în turul ci
clist al Algeriei, acoperind distanța 
Batna-Biskra (117 km) în 2hl2:59. 
După patru etape, în clasamentul 
general conduce concurentul sovie
tic Gorelov, secundat de coechipie
rul său Gusiatnikov. Fostul lider, 
polonezul Zurkowski, ocupă locul 5, 
la 20 secunde de primul clasat.

„CUPEI DAVIS“
Una dintre cele mai prestigioase 

competiții internaționale, „Cupa Da
vis" — un adevărat campionat mon
dial de tenis pe echipe — a ajuns 
la a 61-a ediție polarizînd, ca de 
fiecare dată, atenția întregii lumi 
sportive.

Cu un justificat interes a fost aș
teptat, pretutindeni, startul noii e- 
diții. Iată, insă, că asupra bunei 
desfășurări a întilnirilor din acest 
an planează o gravă amenințare. Se 
știe că, acum cîțiva ani, echipa 
Republicii Sud-Africane a fost ex- 

din 
adop-

clusă din cadrul

Imagine din meciul România 
in luptă pentru balon

Cehoslovacia: Mihăilescu si Botlik
Foto: S. BÂCKSY

PE PÎDTIILE DE SCHI
• Pe trambulina gigant de la 

Planica (Iugoslavia), s-au desfășurat 
probele de încercare ale săritorilor 
pe schiuri, care-și vor disputa titlul 
mondial. Cea mai lungă săritură

(163 m) ■ a realizat-o elvețianul Wal
ter Steiner. Finlandezul Ruotsalai- 
nen a sărit 160 m, iar cehoslovacul 
Dolezal 154 m.

HOCHEIȘTII SOVIETICI Șl CEHOSLOVACI 
SE PREGĂTESC PENTRU C.M.-GRUPA A

Continuîndu-și pregâtlrile în ve
derea apropiatelor campionate mon
diale (grupa A) de la Praga, repre
zentativa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a susținut la Moscova 
meci ele verificare cu formația 
cală Spartak. Selecționabilii 
terminat învingători cu scorul
13—1 (4—1, 6—0, 3—0) prin punc
tele înscrise de Petrov (3), Iaku-

2),

un
10-
au
de

șev, Mihailov, Harlamov (cite 
Vikulov, Malțev, Țîgankov și Blinov.

★
Selecționata de hochei pe gheață 

a Cehoslovaciei a susținut la Usti 
pe Elba un meci de verificare cu 
reprezentativa Elveției. în mare for
mă, hocheiștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu scorul de 16—0 
(5—0, 6—0, 5—0). Holic și Paleczek 
au înscris cite 3 goluri fiecare.

,,Criteriul Tineretului** de box de la Galați

MECIURI DIME PENTRU UN LOC
ÎN ECHIPA NAȚIONALA

GALATI, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Peste 2 500 de specta
tori au fost prezenți sîmoătă seara în 
Palatul Sporturilor din Galați pentru a 
urmări finalele „Criteriului Tineretului" 
la box.

La semimuscă s-au întîlnit Al. Turi 
(Dinamo Brașov) și T. Dinu (Voința 
București). Brașoveanul, cu o mai mare 
experiență coțnpetițlonală a imprimat 
luptei un ritm susținut, a atqcat în 
permanență, fapt pentru care a fost 
declarat învingător la puncte. (3—0). 
Categoria muscă are un titular autori
tar in persoana stelistului D. Condurat, 
care l-a învins prin abandon în repri
za I pe I. ștefan (Mușcelul Cîmpu- 
lung). Și la cocoș, un titular de nădej
de : M. Lazăr (Steaua), bine clădit pen
tru categoria 54 kg, cu un bun joc de 
picioare l-a obligat pe dlnamovistul 
bucureștean I. Vladimir să se recu
noască învins la puncte (0—3). La pană, 
o situație similară ca la categoriile

anterioare : S. Cuțov (Dinamo Buc.) nu 
are contra-eandidat la locul în echipa 
naționalei. El l-a învins 'la puncte ‘ pe 
C. ștefanovici (Electroputere Craiova) 

după un meci îndirjit (3—0). La semi- 
ușoarâ. I. Adam (Steaua) b.p. I. Tirilă 
(Constr; Galați). La categoria ușoară 
I. loancea (Cimentul Medgidia) b.p. 
(3—0) ’pe. Gh. Rădulescu (Farul) fără 
a arăta nimic deosebit. La semimijlocie, 
Gh. Agapșa (C.S.S. Buc.) b.p. M. Lupu 
(Automobilul Măcin) cu o decizie de 
2—1 care nu reflectă realitatea din ring. 
Cat. mijlocie mică : N. Băbescu (Meta
lul Tr. Severin) b.p. Șt. Turcu (Crișul 
Oradea). Mijlociul V. Croitoru (Metalul 
Buc.) i-au trebuit doar două minute 
pentru a-1 învinge prin abandon pe C. 
Chiriacu. Foarte expeditiv și semigreul 
M. Culineac care a încheiat socotelile 
în mai puțin de un minut cu Gb. Ma- 
tache (Ceahlăul P. Neamț), prin aban
don. La cat grea, Al. Mureșan (Steaua) 
b. ab. I Gh. Constantin (Constr. Buc.).

Paul IOVAN

R1YK.JAVIK II PRIMES 11 CMOS PE ȘAHIȘTI
Discutind cu FLORIN GHEORGHIU despre turneul al cărui protagonist a fost 

și despre viitoarea confruntare SPASSKI - FISCHER
Protagonist al turneului interna- 

țior.al de șah de la Reykjavik, unde
loc în clasamentul 

unor, -- cehoslovacul Hort
și islandezul Olafsson, marele ma
estru Florin Gheorghiu ne-a fost, zi
lele acestea, plăcut partener intr-o 
mai lungă discuție care s-a referit 
nu numai la turneul respectiv, dar 
și Ia marele eveniment pe care a- 
cest oraș din vecinătatea cercului 
polar urmează să-l găzduiască : me- 
ciu’ pentru titlul mondial dintre 
Boris Spasski și Robert Fischer.

— Cum se explică prezența a 
trei șahiști în 
mentului final al turneului 
la Reykjavik ?

a ocupat primul 
final, alături de

fruntea clasa-

— Schematizînd desfășurarea între
cerii din capitala Islandei, trebuie să 
spun că. după primele runde, s-a 
conturat tot mai evident un duel 
intre Hort și mine pentru întîieta- 
tea in clasament. Cu trei runde îna
inte de sfîrșit, Hort 

■avans, ceea ce părea 
tru a rămîne lider 
Dar, în aceste ultime 
cătorul cehoslovac a

avea un punct 
suficient pen- 

pînă la capăt, 
trei runde, ju- 
dat semne de 

oboseală și nu a mai putut realiza 
decit remize. Eu. în schimb, am a- 
vut un finiș foarte bun și l-am ega
lat. Atunci cînd nimeni nu se mai 
aștepta. Olafsson a reușit să cîștige 
uitima partidă (în care îl întîlnea pe 
olandezul Timman) - 1
și el pe primul loc.

SURPRIZELE

și astfel a urcat

TURNEULUI

— De ce ați 
toria lui Olafsson nu 
tată ?

avînd și 
tisfacție 
dezi.

el ambiția de a oferi 
numeroșilor suporteri

Considerați prezența

o sa- 
islan-

— Considerați prezența Iui 
Olafsson in terțetul Învingători
lor drept principala surpriză a 
acestui turneu ?

— Nu. Marea surpriză a constitui
t-o evoluția sub așteptări a marelui

o dispută echilibrată am convenit a- 
supra remizei. Pentru unul, aceasta 
a echivalat cu locul I, iar pentru 
celălalt, cu o poziție la nivelul locu
rilor IV—V. Tukmakov a jucat — 
în general — bine, dar a fost urmărit 
de neșansă in partida cu Olafsson in 
care — aflîndu-se de două ori In 
criză de timp — nu a valorificat a- 
tent situațiile favorabile.

• Proba de slalom (feminin) din 
cadrul ,.Cupei Europei", desfășurată 
în Elveția la A roșa, a revenit spor
tivei franceze Christine Rolland, cu 
timpul de 1:17,4.

în clasamentul final al probei, 
primul loc a foist ocupa-t . de Fa- 
bienne Serrat (Franța) 212, urmată 
de . Anneliese Leibetseder (Austria) 
— 192 p.

• Proba masculină de slalom spe
cial din cadrul concursului de la 
Passo Rolle (în apropiere de Trente) 
s-a încheiat cu victoria lui Gustavo 
Thoeni, deținătorul „Cupei Mondia
le". G. Thoeni a realizat în cele 
două manșe timpul de 99,93. L-au 
urmat în Rolando Țhoeni (Italia) — 
100,28 șl Jean Noel Augert (Franța) 

— 102,74

competiției 
cauza politicii de apartheid 
tată de guvernul din această țară. 
Cu cîtva timp în urmă, însă. Comi
tetul special al Adunării generale a 
națiunilor participante Ia „Cupa 
Davis" a luat o hotărîre pe cit dâ 
surprinzătoare pe atît de nefondată: 
aceea de a valida înscrierea acestei 
țări în „Cupâ Davis".

Decizia a stîrnit indignarea marii 
majorități a federațiilor naționale 
participante, dînd loc la puternice 
reacții potrivnice. Un protest ener
gic a făcut și federația noastră de 
specialitate, cerînd în mod hotărît 
excluderea echipei Republicii Sud- 
Africane din competiție. Totodată, 
numeroase federații de tenis au a- 
vertizat Federația Internațională de 
tenis de cimp și Federația de resort 
din S.U.A. (țară care deține trofeul 
și care, conform prevederilor regula
mentare, este considerată 
organizatoare) că își 
chipele dacă nu se 
înlăturarea team-ului

Pe bună dreptate 
barea : ce considerente au putut sta 
la baza ultimei decizii ? In Republi
ca Sud-Africană domnește încă ace
lași regim de cruntă prigoană 
sială, motiv pentru care, un 
nism internațional sportiv de 
prestigiu și anvergură cum 
C.I.O. nu permite participarea 
tei țări la Jocurile Olimpice.

In fața acestui val de proteste și 
a hotărîtei luări de poziție. Comite
tul special al Adunării generale a 
națiunilor participante la „Cupa Da
vis" a fost nevoit să-și programeze 
o nouă ședință (14 aprilie la Londra) 
pentru a discuta acest caz.

Sperăm că, de data aceasta, rațiu
nea va triumfa și în cadrul acestui 
organism și decizia care se impune 
de la sine va fi luată : eliminarea 
echipei sud-africane din „Cupa Da
vis". Altfel, nobilele principii care 
guvernează sportul vor fi întinate, 
iar existența acestei competiții care 
datează de la începutul veacului 
nostru, se va afla în pericol.

națiune
vor retrage e- 
va proceda la 
sud-african.
se pune între-

ra- 
orga- 
mare 
este 

aces-

C. COMARNISCHI

venca 
în ul- 
turneu

maestru sovietic Stein, care 
aureolat de victoria obținută 
tima ediție a tradiționalului 
Alehin.

SAHUL — SPORTUL NR. î 
ISLANDA

— Ce interes manifestă 
blicul islandez pentru șah ?

ÎN

pu-

este— Dacă aș spune că șahul 
sportul nr. 1 în această țară ar fi 
suficient. Voi adăuga, totuși, faptul 
că aproape jumătate din populația 
țării știe și joagă; șah îndată ce are 
prilejul. De altfel turneul — o <*om- 
petiție tradițională, organizată din 
doi în doi ani — a fost urmărit per
manent de 700—80S spectatori — chiar 
și atunci cînd nu se jucau decît par
tide întrerupte — această cifră con
stituind capacitatea sălii unde s-a 
d'esfășurat întrecerea noastră.

•
meciul Spasski — 

va oferi, probabil, 
mare...

nr.

— Pentru
Fischer se 
o sală mai

prevede ca partide- 
doi titani ai șahului

precizat că vic- 
era scon- — Cum vă 

comportare 7
cxplicafi această

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele stiric,

Din mai multe motive. în. primul 
rînd, obligațiile profesionale l-au ți
nut pe jucătorul islandez, o bună bu- 
cătă de vreme, departe; de activita
tea competițională. Totuși, el a avut 
o foarte bună comportare cu prile
jul reintrării sale în , arena șahistă. 
Intervenea însă și. alt element. Tim- 
man mai trebuia să cîștige doar a- 
ceastă partidă pentru a obține nor
ma de mare maestru. Am crezut că 
va face uz de toată capacitatea sa 
pentru a-și împlini acest deziderat, 
dar Olafsson a jucat foarte precis,

Stein — ca și 
Tukmakov — nu 
formula turneului

— Fără îndoială 
compatriotul său 
s-au acomodat cu 
de la Reykjavik. Spunînd aceasta nu 
mă refer la un anume sistem de dis
putare, ci la componența lotului de 
participanți. Au fost 8 jucători de 
valoare ridicată și alți 8 de valoare 
medie. Ca să te menții în plutonul 
fruntaș trebuia să nu lași nici mă
car o jumătate de punct adversari
lor din această a doua categorie. 
Stein a făcut o neașteptată remiză 
cu maestrul suedez Andersson și 
astfel a pierdut contactul cu fruntașii 
clasamentului. In ultima rundă,. el a 
jucat cu mine. Era o partidă foarte 
importantă pentru amîndoi și după

— Firește. Se 
le dintre acești 
să aibă loc în marele palat al spor
turilor, care poate cuprinde 5 000 
spectatori. Competitorii ar urma să 
fie instalați în mijlocul arenei, în
tr-o cabină de sticlă. Aceasta a fost, 
se spune, dorința lui Fischer.

— Cum a fost primită 
rîrea ca jumătate din 
pentru titlul mondial să se 
fășoare la Reykjavik ?

— Cu un entuziasm general, 
în fața organizatorilor se ridică 
tule probleme și, în primul rînd. cea 
a găzduirii oaspeților pentru că se 
scontează pe un mare număr, iar o- 
rașul nu dispune de prea multe ho
teluri moderne. Oricum, Reykjavi- 
kul merită această satisfacție pen
tru că 
hui și, 
deauna

I.E.F.S. A CÎȘTIGAT DERBYUL 
BASCHETULUI FEMININ

întîlnirile de baschet desfășurate ieri, 
în cadrul campionatelor divizionare A 
de baschet, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Rapid — I.E.F.S. (f)
50—64 (26—27), Voința București — Poli
tehnica Galați (m) 69—67 (41—31), Poli
tehnica București — Universitatea . Cluj 
(m) 71—61 (29—34). Rapid — I.E.F.S. (m) 
78—58 (38—28).

A ÎNCEPUT C. E. DE HOCHEI 
PENTRU JUNIORI

ZCTRICH. 25. — în localitatea elvețiană 
Lyss a început sîmbătă seara campio
natul european de hochei pentru juniori 
la care participă și reprezentativa ță
rii noastre. Pînă la închiderea ediției 
se încheiaseră numai două întîlniri : 
cea în care echina Austriei a învins la 
mare luptă formația Italiei cu scorul 
de 5—4 (4—2. 0—1. 1—1) și cea dintre
reprezentativele Ungariei și Dane
marcei în care hocheiștii din țara vecină 
au obținut victoria cu scorul de 7—3 
(3—1, 3—1, 1—1).

VOLEIBALISTELE DE LA I.E.F.S., 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PARTIDA 

CU DINAMO
Cine ar fj crezut — dintre puținii 

spectatori prezenți. ieri după-amiază în 
sala Dinamo, la partida de volei femi
nin conțin d pentru etapa a XVII-a, 
dintre DINAMO și I.E.F.S. — că, după 
ce au condus în primul set cu 13—1 
și l-au cîștigat la 7. dinamovistele vor pă
răsi terenul învinse. Și totuși, studentele 
— greșind mai puțin — au reușit să-si 
adjudece, după o oră și 50 de minute, 
următoarele trei seturi, cucerind o vic
torie (meritată) cu 3—1 (—7. 9. 14. 11), 
Au condus D. Rădulescu și N. Ionescu.
(EM. F.).

In sala Progresul : MEDICINA — CON
STRUCTORUL ARAD : 3—0 (1, 5. 10).

în primul meci din cadrul competiției 
„Criteriul Primăverii", la care participă 
echipe masculine. I.E.F.S. a învins 
Progresul cu 3—1 (—9, 13. 1. 3). Au ar
bitrat bine I. Sușelescu și P. Zoe. în 
următorul meci Steaua a învins pe DI
NAMO cu 3—0 (11, 5, 3). (P. PEANA)

hotă- 
disputa 

des-

deși 
des-

islandezii iubesc enorm șa- 
în plus, se dovedesc intot- 
gazde extrem de ospitaliere.

Interviu consemnat de 
Ion F. BACIU

„Internaționalele" de tenis de masă ale U.R.S.S.
PRIMELE REZULTATE ALE PROBELOR INDIVIDUALE

MOSCOVA, 25 (prin telefon). în 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale U.R.S.S. au început 
probele individuale. în cele de sim
plu s-a jucat mai întîi în cadrul 
unor grupe (după formula turneu), 
apoi meciurile au continuat după 
sistemul eliminatoriu, cu recalifi
cări. Rezultate, simplu băieți,, in 
cadrul grupelor: Giurgiucă cu Ru- 
toskin 3—0, Sedov 3-—2, Gheorghe 
cu Saribeykian 3—-1, Burmazian 
3—2, Luchian cu Maiorov 1—3, Sar- 
chizian 0—3. Turul I: Giurgiucă—

Kurtov 3—1, Ch. Johansson—Gheor
ghe 3—0, turul II: Rozsas—Giurgiu
că 3—0, Vorobiov—Gomoskov 3—1! 
Simplu fete, în grupe: Crișan cu 
Slatova 3—1, Gedraitite 3—1, Feld
man 3—0, turul I: Antonian—Crișan 
3—1, Stephan—Vlaicov 3—0, turul 
II: Rudnova—Hovestadt 3—0. Anto- 
nlian—Silhanova 3—2, Fedorova— 
Stephan 3—0, Vostova—Pogosova 
3—2. Recalificări: Vlaicov—Molnar 
3—2. Dublu mixt, turul I: Crișan, 
Gheorghe—Lindner, Sekasite 3—2. 
(Ion POP — antrenor)
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